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Звіт директора 

Інституту людини  

за 2020 рік 

 

У звітному періоді Інститут людини Київського університету імені Бориса 

Грінченка функціонував відповідно до Положення про Інститут людини, Плану 

роботи Інституту, нормативних документів Університету та інших нормативних 

актів. З січня 2018 року  діяльність Інституту людини організована відповідно до 

Програми розвитку Інституту на 2018-2023 роки1 . 

1. Інститут людини в структурі Університету, системі столичної освіти та 

освіті України  

 

Інститут людини забезпечує підготовку конкурентоздатних 

висококваліфікованих фахівців за 13 освітніми програмами (7 – першого 

(бакалаврського) освітнього рівня та 6 - другого (магістерського) освітнього рівня).  

 Всі спеціальності в умовах сучасного ринку праці є актуальними і щорічно 

отримують місця регіонального замовлення від КМДА (Виконавчого органу 

Київської міської ради).  

Контингент студентів Інституту людини станом на 01.12.2020 року становить 

871 особа на денній та заочній формах навчання (денна форма 647 студентів, заочна 

форма 224 студентів). 

 

Контингент студентів Інституту людини станом на 01.12.2020 р. 

 

Рік Денна форма Заочна форма Всього  

2020 647 (-13) 224 (-1) 871 (-14) 

2019 660  225  885  

2018 682  257  936  

 

 

Вступна кампанія. За результатами вступної кампанії 2020 року, за першим 

(бакалаврським) освітнім рівнем вступили в Інститут людини 155  студентів, що на 

16 більше, ніж у 2019 році.  За другим (магістерським) рівнем – 106 студентів, що 

на 32 більше у  порівнянні з 2019 роком.  

                                                           
1 У звіті використовуються абревіатури назв кафедр: кафедра практичної психології (КПП), кафедра соціальної 
педагогіки та соціальної роботи (КСПСР), кафедра спеціальної та інклюзивної освіти (КСІО), кафедра психології 
особистості та соціальних практик (КПОСП) 
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Середній бал вступників бакалавріату, зарахованих в  Інститут людини, дещо 

знизився порівняно з минулим роком, проте знаходиться на рівні з іншими ЗВО м. 

Києва і складає 150,85 балів ( у 2019 році - 155,60 бал). Аналіз пріоритетів, за якими 

абітурієнти вступили на освітні програми першого (бакалаврського) рівня, показав, 

що за спеціальністю 053 Психологія  48 абітурієнтів, які зараховані до Університету 

Грінченка за першими трьома пріоритетами (64%), зокрема абітурієнтів з першим 

пріоритетом маємо 30 осіб (40%); за спеціальністю 016 Спеціальна освіта – 46 

абітурієнтів, що становить 92% і є значно вище, ніж у 2019 році, і маємо 27 

абітурієнтів з першим пріоритетом (54%). Це все свідчить про те, що Інститут 

людини за спеціальностями 053 та 016 має адресного вступника. Проте за 

спеціальністю 213 Соціальна робота лише 11 студентів із  21 зарахованого на 

навчання вказали Університет Грінченка в першій трійці пріоритетів, і лише 4 

абітурієнти  зараховані за першим пріоритетом. За результатами набору низькі 

показники має ця спеціальність. КСПСР виконала набір лише на 28% (11 

вступників на бакалавріат з 75, передбачених ліцензійним обсягом). Варто 

зазначити, що і кількість заяв на освітні програми цієї спеціальності дещо 

знизилася порівняно з 2019 роком (-27), оскільки ця спеціальність не є популярною 

серед абітурієнтів, а професія соціального працівника вважається, на жаль,  

неперспективною в країні.  Проте, зважаючи на оновлення освітніх програм та 

запровадження нових, залишається актуальною потреба у посиленні 

профорієнтаційної роботи  КСПСР Інституту людини, оскільки загалом набір 2019 

року в м. Києві на цю спеціальність є посередній (8 університетів м. Києва, які 

здійснювали набір за спеціальністю 231 «Соціальна робота»  зараховані на 

навчання 227  студентів). 

 

Результати набору на І курс (бакалавр) ДЕННА 
 

 Психологія Соціальна робота 

Спеціальна 

освіта 

 

Практична 

психологія 

Психологія 

бізнесу та 

управління 

Консульта-

ційна 

психологія 

Соціальна 

педагогіка 

Соціальна 

робота 

Соціальна 

адвокація 
Логопедія 

2020 

б к б к б к б к б к б к б к 

8 17 7 15 8 17 3 1 3 4 5 5 20 30 

25 (25) 22 (25) 25 (25) 4 (25) 7 (25) 10 (25) 50 (50) 

72 (+15) 21 (-11) 50 (0) 

2019 57 (+10) 32 (+8) 50 (0) 

2018 47  24  50  
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Рейтингові бали вступників на І курс (бакалавр) (денна форма навчання) 

 
 Психологія Соціальна робота Логопедія 

2020 190,4-110,7 

152,9 

190,6-114,3 

150,16 

198,4-107,4 

149,5 

2019 186,1-116,7 

150,87 

179,4-110,1 

157,55 

180,7-126,6 

157,92 

2018 186,8-127,6 

156,39 

187,3-117,3 

159,1 

191,14-126,00 

167,64 

 

Результати набору на 5 курс (магістр) (денна форма навчання) 

 
 

 Психологія Соціальна робота 

Спеціальна 

освіта 

 

Практична 

психологія 

Екстремальна та 

кризова 

психологія 

Соціальна 

педагогіка 

Соціальна 

робота 

Моніторинг 

та оцінка 

соціальних 

програм 

Логопедія 

2020 

б к б к б к б к б к б к 

10 2 10 3 0 0 0 0 11 0 10 13 

12 (15) 13 (15) 0 (20) 0 (20) 11 (15) 23 (25) 

25 (+2) 11 (-15) 23 (-2) 

2019 23 (-4) 26 (+5) 25 (+2) 

2018 27 (+1) 21 (-2) 23 (+4) 

 

Результати вступу (заочна форма навчання) 
 Практична психологія Соціальна педагогіка 

 Б М Б М 

2020 12 (25) 47 (50) 0 0 

 12 (-1) 47 (+22) 0 (-3) 0 (-12) 

2019 13 (25) 25 (25) 3 12 

 

 

Для досягнення високих результатів вступної кампанії в Інституті людини 

протягом 2020 р. проводилася профорієнтаційна робота, яка до квітня 2020 року  

проводилася студентами та викладачами очно, а з травня 2020 року, у  зв’язку з 

пандемією, здійснювалася в дистанційному форматі.  

 

Профорієнтаційні заходи 

 

Захід 

 

Дати 

проведення 

Кількість 

відвідувачів 

Задіяно 

студентів  

Задіяно 

співроб. 

Профорієнтаційний захід для учнів на 

тему: "Особистість школяра в умовах 

суспільних трансформацій". в 

17 лютий 65 5 1 

Профорієнтаційний захід для учнів 

Новосілківського ліцею щодо вступу 

випускників ліцею 

березень 20 3 1 
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Проведення КПП профорієнтаційних 

заходів у навчальних закладах м.Києва 

Телефонне консультування майбутніх 

абітурієнтів 

березень 150 

 

 

17 

12 

 

 

- 

3 

 

 

2 

Акція “Стань  другом кафедри” Квітень - 

червень 

240 40 10 

Майстер клас «Принцип communily в 

освіті. Що мені може дати ЗВО?» 

30 жовтня 112 60 1 

Майстер клас «Професійне 

самовизначення старшокласників» 

28 жовтня  110 45 1 

Профорієнтаційне заняття з елементами 

тренінгу «Моя майбутня професія»  

2 березня  35 7 1 

Профорієнтаційні відеоролики про 

професію соціального працівника 8 відео 

Квітень - 

червень 

350 27 8 

Загалом 2020 рік 16 1099 227 (студентів та 

співробітників 

Загалом: 2019 50 4736 688 (студентів та 

співробітників 

 

Упродовж 2020 року Інститутом людини організовано та проведено низку 

заходів, які підвищували імідж Університету загалом та Інституту зокрема в мережі 

закладів освіти Києва та України. Загалом за звітній період проведено 50 іміджевих 

заходів для учнів та освітян Києва та України, якими охоплено  понад 5000 осіб. 

Варто відзначити такі: традиційний, вже з міжнародною участю, фотоконкурс, який  

покликаний сприяти формуванню еко-культури у світової спільноти «Ми - люди 

Землі»,  де  Інституту людини є співорганізатором разом з міжнародним 

культурним центром «Сяйво», Інститутом модернізації змісту освіти Міністерства 

освіти і науки України, Малою академією  наук України, Всеукраїнською 

громадською організацією «Let’s do it GREEN Ukraine» та «Project Central» (США). 

До заходу залучено близько  900 осіб. Цьогоріч стартував проєкт «Відчуй мову» - 

курси жестової мови - який посів друге місце у конкурсі проєктів «Наука та 

розвиток громад: соціальні проєкти з науковою ідеєю», що проходив під час 

Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Дослідження молодих 

вчених: від ідеї до реалізації».  Цьогорічним викликом для Інституту людини стало 

перенесення заходів у дистанційний формат, що дозволило охопити більшу 

аудиторію учасників. Активно упродовж 2020 року велась співпраця із 

соціальними агенціями, освітніми закладами, організаціями та установами (наукові 

дослідження, спільні конференції, практики, гостьові лекції, екскурсії, 

стажування). Серед них: Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  

Центри у справах дітей, Київський палац дітей та юнацтва, міжнародні громадські 

організації «Партнерство кожній дитині», «Благополуччя дітей», “Let’s Do It 
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GREEN Ukraine”, міжнародний культурний центр «Сяйво»,  ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти», Project Central (США). 

 

Іміджеві профорієнтаційні заходи 

 

Захід Дати 

проведення 

Кількість 

відвідувачів 

Задіяно 

студентів 

Задіяно 

співроб. 

Профорієнтаційний захід для 

університетського коледжу 

березень 35 15 3 

Профорієнтаційний захід для механіко-

технологічного коледжу 

березень 65 10 3 

Он-лайн день відкритих дверей кафедри 

СПСР 

10 червня 50 15 10 

Відео «Від мрії до дії» (16 ВІДЕО) Квітень – 

червень 

300 32 7 

Поради студенів на карантині                        

(18 ВІДЕО) 

Квітень – 

червень 

377 42 8 

Поради психолога під час карантину   (9 

відео) 

Квітень – 

червень 

250 - 10 

Дискусія "Психологія та бізнес: 

можливості професійної інтеграції"  

лютий 45 10 2 

Проект «Відчуй мову: курси жестової 

мови для студентів» 8 відео 

квітень-

грудень 

22 - 1 

Фотоконкурс «Ми – люди Землі» Квітень-

листопад  

900  2 

Краща ФБ-сторінка структурного 

підрозділу у дистанційний період 

(конкурс «Грінченківська весна» 

Квітень 

травень 

4000 65 15 

Загалом: 2020 50 5044 124 46 

Загалом: 2019 54 4736 688 161 

 

Варто відзначити серед найактивніших викладачів в організації іміджевих 

профорієнтаційних заходів Грубі Т.В. (КПП). 

 

Реалізація стратегії відкритості відбувається за допомогою прозорості 

діяльності Університету   у відкритих Інтернет-ресурсах. На сторінці сайту 

Інституту є достатньо інформації, яка підтримується в актуальному стані. Інститут 

та кожна кафедра має сторінки в Facebook (7 сторінок/груп, загалом 7073 

вподобань) та  в Instagram (3 сторінки, на які підписані   1409 осіб). 
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Дані з мережі Facebook 
 

Кафедра / Сторінка 
Вподобали Стежать 

Рік 

заснування 

Охоплення 

(тижневе) 

Середня 

активність 

(тижнева) 

Інститут людини (сторінка) 

https://www.facebook.com/grinchenkohuma

n 

897 990 2012 2135 417 

Кафедра спеціальної та інклюзивної 

освіти (група) 

https://www.facebook.com/groups/ksioil 

4106  2016   

Кафедра практичної психології 

(сторінка) 

https://www.facebook.com/PP.Grinchenko 

652 729 2018   

Кафедра практичної психології (група) 

https://www.facebook.com/groups/3418898

36333587/ 

591  2018   

Кафедра психології особистості та 

соціальних практик (група) 

https://www.facebook.com/groups/7987446

66827237/ 

224  2015   

Кафедра психології особистості та 

соціальних практик (сторінка) 

https://www.facebook.com/kposp.edu/ 

30 31 2020   

Кафедра соціальної педагогіки та 

соціальної роботи (сторінка) 

https://www.facebook.com/KafedraSPSRil/ 

573 607 2018   

Всього  7073 2357    

 

 

 

Дані з мережі  Instagram 
 

Кафедра  
Стежать 

Кількіть 

дописів 

Відстежують 

користувачів 

Студенти Інституту людини 877 333 304 

Кафедра спеціальної та інклюзивної 

освіти 
234 

90 221 

Кафедра практичної психології 298 429 741 

Кафедра психології особистості та 

соціальних практик 

Відсутня сторінка 

Кафедра соціальної педагогіки та 

соціальної роботи 

Відсутня сторінка 

Всього  1409 852 1266 

 

 

З 2010 року студенти та викладачі активно залучені до реалізації  соціального 

проєкту Київського університету імені Бориса Грінченка  «З Києвом і для Києва». 

За звітний період було проведено 19 заходів, якими охоплено1691 учасник. 

Порівняно з минулим роком, заходів провели на 7 менше, проте охопили більше 
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учасників (+174). Це пов’язано з особливістю форми проведення: більшість заходів 

були перенесені в онлайн формат, тому це  дозволило збільшити можливості для  

участі.  

 

Соціальний проект «З Києвом і для Києва» та заходи для громади м.Києва 

 

Захід Дати 

проведення 

Кількість 

відвідувачів 

Задіяно  

студентів 

Задіяно 

співроб. 

Логопедичні заняття  та консультації у центрі 

“Логотренажер” для дітей з порушеннями 

мовлення  

квітень-

листопад 

60 15 2 

Майстер-клас «Профілактика перфекціонізму 

та прокрастинації особистості 

вересень 150 5 1 

Вебінар для освітян «Техніки релаксації для 

педагогів: розслаблення та відновлення» 

14 січня 78 2 1 

Вебінар для освітян «Страхи і тривоги у 

підлітків. Причини винекнення та алгоритм 

подолання»  

10 березня 90 4 1 

Вебінар для освітян «Підліткова депресі. 

Причини винекнення та алгоритм подолання» 

14 квітня 95 2 1 

Вебінар для освітян «Діагностика 

психологічної готовності учнів 4-х класів до 

переходу в середню школу» 

5 травня  117 2 1 

Вебінар для освітян «Адаптація учнів п’ятих 

класів до навчання у середній школі» 

3 вересня  90 2 1 

Вебінар для освітян «Соціальні ролі в класному 

колективі: як допомогти дитині знайти своє 

місце серед» 

30 вересня 110 2 1 

Вебінар для освітян «Виклики пандемії: як 

розвинути в собі толерантність до невизначені» 

26 жовтня  115 1 1 

Вебінар для освітян «Агресія у дітей та 

підлітків. Причини виникнення та алгоритми 

подолання» 

16 листопада 90 1 1 

Вебінар для освітян «Як/Чи потрібно навчати 

дитину бути лідером?» 

8 грудня 112 5 1 

Майстер-клас «Профілактика емоційного 

вигорання та перфекціонізм у стосунках» 

17 листопада 100 3 1 

Марафон для освітян «Профілактика 

перфекціонізму» 

20 листопада 98 4 1 

«Профілактика професійного вигорання 

працівників освіти та культури» 

25 листопада 110 2 1 

Профілактика професійного вигорання 7 грудня 110 2 1 

Профілактика прокрастинації або як встигнути 

все 

14 грудня 72 3 1 

Основні техніки профілактики перфекціонізму 17 грудня 94 2 1 

Загалом: 2020 19 1691 57 19 

Загалом: 2019 26 1038 367 54 

https://vseosvita.ua/webinar/diagnostika-psihologicnoi-gotovnosti-ucniv-4-h-klasiv-do-perehodu-v-serednu-skolu-onlajn-format-187.html
https://vseosvita.ua/webinar/diagnostika-psihologicnoi-gotovnosti-ucniv-4-h-klasiv-do-perehodu-v-serednu-skolu-onlajn-format-187.html
https://vseosvita.ua/webinar/diagnostika-psihologicnoi-gotovnosti-ucniv-4-h-klasiv-do-perehodu-v-serednu-skolu-onlajn-format-187.html
https://vseosvita.ua/webinar/adaptacia-ucniv-patih-klasiv-do-navcanna-u-serednij-skoli-224.html
https://vseosvita.ua/webinar/adaptacia-ucniv-patih-klasiv-do-navcanna-u-serednij-skoli-224.html
https://vseosvita.ua/webinar/socialni-roli-v-klasnomu-kolektivi-ak-dopomogti-ditini-znajti-svoe-misce-sered-odnolitkiv-248.html
https://vseosvita.ua/webinar/socialni-roli-v-klasnomu-kolektivi-ak-dopomogti-ditini-znajti-svoe-misce-sered-odnolitkiv-248.html
https://vseosvita.ua/webinar/socialni-roli-v-klasnomu-kolektivi-ak-dopomogti-ditini-znajti-svoe-misce-sered-odnolitkiv-248.html
https://vseosvita.ua/webinar/vikliki-pandemii-ak-rozvinuti-v-sobi-tolerantnist-do-neviznacenosti-262.html
https://vseosvita.ua/webinar/vikliki-pandemii-ak-rozvinuti-v-sobi-tolerantnist-do-neviznacenosti-262.html
https://vseosvita.ua/webinar/agresia-u-ditej-ta-pidlitkiv-pricini-viniknenna-ta-algoritmi-podolanna-267.html
https://vseosvita.ua/webinar/agresia-u-ditej-ta-pidlitkiv-pricini-viniknenna-ta-algoritmi-podolanna-267.html
https://vseosvita.ua/webinar/agresia-u-ditej-ta-pidlitkiv-pricini-viniknenna-ta-algoritmi-podolanna-267.html
https://vseosvita.ua/webinar/akci-potribno-navcati-ditinu-buti-liderom-278.html
https://vseosvita.ua/webinar/akci-potribno-navcati-ditinu-buti-liderom-278.html
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Відзначимо  серед найактивніших викладачів  в  реалізації соціального проєкту 

–  Бабич Н.М., Тичина К.О. (КСІО),   Грубі Т.В., Литвиненко О. О. (КПП) 

На 2020 рік Інститут людини ставив завданням  активно залучати 

випускників до спільної роботи та започаткував створення бази успішних 

випускників. На кінець 2020 року було проведено понад 15 зустрічей з 

випускниками та маємо на Інтернет-сторінці Інституту людини 60 історій успіху 

випускників Інституту людини (КСПСР – 24; КПП – 8; КПОСП – 13; КОІО – 15).  

Пріоритетом на 2021 рік Інститут вбачає упровадження різновекторної 

системи профорієнтаційної роботи, продовження створення бази успішних 

випускників Інституту, а також створення Ради роботодавців з метою організації 

взаємодії та партнерства з випускниками та партнерами Університету.  

 

2. Корпоративна культура Інституту людини, розвиток і підтримка 

персоналу в умовах пандемії  

 

Станом на 01.12.2020 року на постійній основі в Інституті працює 73 

співробітники. З них 68 – науково-педагогічні працівники. За сумісництвом працює 

12 осіб, з них 2 доктори наук.  

 

Якісний склад Інституту людини  (штатні співробітники) 

 
 

У 2020 році захистила кандидатську дисертацію викладач кафедри практичної 

психології  - Заіка І.В.  
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Викладачі, які мають учене звання «доцент» 

кафедра К-ть штат К-ть кандидатів 

наук 

З них - доцентів  % викладчів, 

які мають 

уч.звння 

«доцент» 

 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 різниця 

КПП 13 16 10 10 - - 0% 0% 0 
КПОСП 15 14 11 10 6 6 55% 55% 0 
КСПСР 15 12 11 10 7 7 64% 64% 0 
КСІО 12 13 6 7 2 2 33% 33% 0 

 

Проблемним питанням залишається отримання учених звань викладачами 

Інституту людини. Це питання визначаємо пріоритетним  вже другий рік поспіль.  

Упродовж 2020 року відповідно до затвердженого плану підвищення 

кваліфікації співробітники, здебільшого без відриву від виробництва, пройшли 

навчання за різноманітними модулями. У зв’язку з пандемією стажування та 

проходження модулів підвищення кваліфікацій, переважно, здійснювалося в 

дистанційному форматі.  Цього року кількість викладачів, охоплених програмами 

професійного розвитку становить 34 особи (59% від загального складу НПП). 

Кількість пройдених модулів викладачами у 2020 році зменшилася, порівняно з 

2019 р. (на 16%), оскільки переважна більшість викладачів вже пройшли основні 

модулі підвищення кваліфікації. Проте професійний розвиток викладачів 

залишається пріоритетним на наступний рік.  Разом з тим, було проведено 9 

інститутських заходів з розвитку персоналу, оскільки одним із пріоритетів ми 

визначали розвиток персоналу за рахунок створення умов для формування та 

реалізації індивідуальної траєкторії професійного та особистісного розвитку.  

 

Кількісні показники проходження модулів підвищення кваліфікації по 

підрозділах Інституту (2019-2020р.) 

кафедра 
Модуль 

ІКТ 

Дослідни-

цький 

модуль 

Лідерський 

модуль 

Дидакти-

чний модуль 

Фаховий 

модуль 
Інше 

Закордонне 

стажування 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

КПП 3 11 3 4 1 10 2 4 0 3 7 8 1 2 

КПОСП 1 11 1 5 0 11 1 2 3 5 8 4 1 0 

КСПСР 4 10 0 5 5 9 8 2 2 10 31 23 3 2 

КСІО 0 4 2 1 3 4 2 0 1 6 14 17 0 2 

Всього 8 36 6 15 9 34 13 8 6 24 60 52 5 6 
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Підвищення кваліфікації науково-викладацького складу залишається 

пріоритетом на 2021 рік, оскільки маємо 21 викладача, які протягом 2020 року не 

були учасниками жодного модуля. 

 

Зведена таблиця результатів стажування 

 

кафедра 

Всього штат Проходили 

стажування 

Не  

проходили  

стажування 

%  викладачів, які пройшли 

підвищення кваліфікації 

КПП 13 16 7 8 6 8 54% 50% (-4%) 

КПОСП 15 14 10  6 5 8 67% 42% (-25%) 

КСПСР 15 12 13 11 2 1 87% 92% (+5%) 

КСІО 12 13 12 9 - 4 100% 70% (-30%) 

З метою моніторингу якості надання освітніх послуг проведено опитування 

студентів щодо ефективності викладацької діяльності «Викладач очима студентів» 

та здійснено аналіз отриманих результатів. За кафедральним рейтингом маємо такі 

показники середньої оцінки студентами: КСПСР – 4,69 (4,57 – у 2019 році), КПП – 

4,62 (4,70 - у 2019 році), КСІО – 4,66 (4,73 - у 2019 році), КПОСП – 4,64 (4,51 - у 

2019 році).  Серед абсолютних лідерів (з оцінкою – 5,0-4,9) – 11 викладачів (8 - у 

2019 році) (19%). Загалом високі показники (5,0-4,5) мають 45 викладачів (78%) (42 

– у 2019 році), середні (4,4-4,0) – 13 викладачів (22%) (10 – у 2019 році) та низькі 

(нижче 4,0) – 2 викладача (4%) (4 – у 2019 році). Отримані результати свідчать про 

високу компетентність викладачів Інституту людини. Кожна оцінка нижче 4 балів 

проаналізована індивідуально.  

Аналізуючи результат професійної діяльності науково-педагогічних 

працівників Інституту людини за результатами 2019 року кафедра практичної 

психології  Інституту людини посіла друге місце з-поміж усіх кафедр Університету, 

а Інституту людини посів третє місце серед усіх структурних підрозділів 

Університету.   

Упродовж 2020 року в Інституті людини було проведено ряд корпоративних 

заходів з командоутворення та стратегічного планування розвитку структурних 

підрозділів Інституту, зокрема кафедральні методологічні семінари із реалізації 

Нової освітньої стратегії Університету.  Хоча кількість заходів була меншою, ніж у 

2019 році (-2), проте, завдяки дистанційному формату, було залучено більшу  

кількість учасників (+ 650) з інших структурних підрозділів Університету.  
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Майстер-класи, тренінги, воркшопи для співробітників 

 

Назва заходу дата Хто проводив Кількість 

учасників 

Майстер-клас «Нельодовиковий період» 4 лютого Клішевич Н.А.  25 

Інтерактивний семінар «Особливості роботи з 

ЕНК» 

6 лютого Павлюк Р.О. 

Файдюк О.В.  

40 

Майстер клас «Образні методи терапії 

психосоматичних захворювань» 

24 жовтня  Клібайс Т.В. 118 

Майстер клас «Протидія гендерно 

зумовленому, в тому числі домашньому 

насильству в Україні: що треба знати 

працівникам соціальної сфери 

10 грудня Скіпальська Г. 112 

Майстер клас «Батьківство без стресу: 

презентація платформи дистанційного 

навчання для батьків та тих, хто їх замінює, 

виховуючи дітей» 

4 грудня  Журавель Т.  118 

Майстер-клас «Розвиток навичок 

саморефлексії за допомогою 

правопівкульного малювання (до 

міжнародного для людей з інвалідністю) 

3 грудня  Чечко Т. 111 

Майстер-клас «Домашнє насильство над 

дітьми : вплив та наслідки»  

2 грудня  Пона Л. 119 

Майстер-клас «Герої своїх мрій – 

відкривають обличчя» до міжнародного дня 

солідарності та інформування про ВІЛ 

інфекцію 

1 грудня Пілявська Л. 100 

Майстер клас «Кращий лайвфхак соціальної 

роботи м.Києва 2020» 

1 грудня Клименко І. 119 

Загалом   9 862 
 

З урахуванням викликів, спричинених пандемією, тематика заходів була 

пов’язана з психологічним  супроводом  всіх учасників освітнього процесу під час 

карантинних обмежень. Зокрема, КПОСП були підготовлені 9 відео-роликів  на 

тему «Збереження психічного здоров'я особистості під час пандемії» (Інтернет-

проєкт «Психологічний мотиватор»),   8 відео-роликів  на тему «Практичні 

психологічні поради від студентів під час пандемії» (Інтернет-проєкт 

«Психологічний мотиватор»),  7 відео-роликів «Я переживаю стрес і я його долаю» 

(Інтернет-проєкт «Психологічний мотиватор»),  2 відео-ролики «ЗНО під час 

пандемії: психологічна підтримка майбутніх абітурієнтів та їх батьків» (Інтнернет-

проєкт «Психологічний мотиватор») ; КПП підготовлено 9 відео-роликів  «Поради 

психолога під час карантину» та спільно з Інститутом журналістики створено 

промо-ролик «Рекомендації психолога про поведінку під час карантину від 

Інституту людини».  
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Викликами на 2021 рік убачаємо розширення спектру заходів, спрямованих на 

активізацію діяльності щодо отримання учених звань викладачами Інституту 

людини;  підвищення рівня цифрової грамотності для ефективної організації 

освітнього процесі та якості надання/отримання освітніх послуг, а також 

розширення заходів, що сприяють усвідомленню важливості академічної 

доброчесності. 

 

3. Соціально-гуманітарна взаємодія зі студентським самоврядуванням, 

мистецтвом  в Інституті людини  

 

Упродовж 2020 року в Інституту людини здійснювалася постійна робота щодо 

вдосконалення технологій профорієнтаційної роботи. Враховуючи виклики, 

спричинені пандемією, кафедрами були оновлені підходи до формату проведення 

профорієнтаційних заходів. Більшість з них проводилися у дистанційному форматі 

та під час проходження практики студентами у закладах освіти.  В її рамках 

організовано та проведено 63 заходи, охоплено 2221 учасник, задіяно 366 студентів 

та співробітників. Це значно менше, порівняно з 2019 роком, враховуючи 

відсутність можливостей безпосереднього спілкування з учнями.  Варто окремо 

виділити онлайн дні відкритих дверей КПП та КСПСР та інші заходи кафедр 

Інституту: відео-ролики «Від мрії до дії (16 роликів), Профорієнтаційні 

відеоролики про професію соціального працівника ( 8 відео),  акція «Стань  другом 

кафедри», майстер-клас «Професійне самовизначення старшокласників». Крім 

того, упродовж року акцентувалася увага на проведенні профорієнтаційних заходів 

студентами під час практики. Упродовж звітного періоду Інститут активно 

співпрацював щодо працевлаштування випускників з такими організаціями: 

Київський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді; Служба у 

справах дітей та сім’ї, Департамент соціальної політики виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);  Управління 

дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) та інші. Варто зазначити, що випускники 

магістратури цьогоріч працевлаштовані викладачами на КПП Інституту: Кулик 

Д.В. та Черкасова А.А. 

В Інституті людини здійснювався соціальний супровід студентів пільгових 

категорій. Всього – 131 студентів, серед яких: діти-сироти, особи з числа дітей-

сиріт, діти позбавлені батьківського піклування та особи з числа дітей, позбавлених 

батьківського піклування – 30; внутрішньо переміщені особи – 22; особи, що є 

дітьми учасників бойових дій та діти учасників бойових дій – 43 (з них 3 – особи, 
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що є дітьми загиблого учасника АТО); діти та особи  з інвалідністю – 30; діти з 

багатодітних сімей – 3; малозабезпечені особи – 3.  

Зазначимо, що студент 6 курсу  Солнцев Сергій освітньої програми 

«Практична психологія», який має соціальний статус «Особа з інвалідністю» та 

«Особа з числа дітей, позбавлених батьківського піклування» є призером 

всеукраїнських та регіональних змагань з параплавання.  Студентка 2 курсу 

Шевченко Анна-Вікторія освітньої програми «Логопедія», яка має статус «Особа з 

інвалідністю» є призеркою чемпіонату України з плавання серед спортсменів з 

ураженнями опорно-рухового апарату та вадами зору.  

 

Основні спортивні здобутки студентів Інституту людини 

 
№ 

з/п 

П.І.П. Вид спорту Вид змагань Результат 

1.  Шевченко 

Анна-Вікторія 

Плавання Чемпіонат м.Києва з плавання 

серед спортсменів з ураженням 

ОРА, вадами зору та РФР ( 50 

бат., 1.29.70; 50 бр. 1.10.80) 

2 місце 

 

 

Забезпечення студенів гуртожитком:  

 

Гуртожиток Кількість студентів 

2018 2019 2020 
Університетський гуртожиток на 

І.Шамо 
- 55 59 

Університетський гуртожиток №1, 

вул. Старосільська, 2, 
39 55 61 

Університетський гуртожиток - вул. 

Гавела, 46, 
9 7 9 

Гуртожитки №2, 3, 4 (вул. Бойчука) 98 41 20 
Гуртожиток Київського 

енергетичного коледжу 
1 3 - 

Всього: 147 160 149 

 

 

1 курс – гуртожиток на І.Шамо – 59 осіб 

університетський гуртожиток №1 , вул. Старосільська, 2, – 1 особа 

університетський гуртожиток - вул. Гавела, 46, –    2 особи 

2 курс  Університетський гуртожиток №1 , вул. Старосільська, 2, –  53 

 університетський гуртожиток - вул. Гавела, 46, –  2 

3 курс - Університетський гуртожиток №1 , вул. Старосільська, 2, –   3 

особи. 

університетський гуртожиток - вул. Гавела, 46, –  /2 
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гуртожитки №2,3,4 (вул. Бойчука) - 5  осіб 

4 курс - гуртожитки №2,3,4 (вул. Бойчука) – 11 осіб 

 5 курс- Університетський гуртожиток №1 , вул. Старосільська, 2, – 8 

6 курс- гуртожитки №2,3,4 (вул. Бойчука) -4 особи 

Активно у 2020 році працювало студентське самоврядування.  Студрада ІЛ у 

вересні провела Школу координаторів, кількість – 19 осіб (у 2019 р. кількість 

координаторів перших курсів - 17 осіб; 12 – у 2018 р. ) . У зв’язку з карантином 

активно відбувались онлайн проєкти: так було відзнято 8 відеороликів «Ми на 

карантині», гімн Інституту людини. Проведено благодійну акцію на підтримку 

лікарів. Курило Анастасія взяла участь у проекті "Знаємо захисників України. 

Дякуємо захисникам "Міністерства у справах ветеранів України. Крім того, есе 

до «Людських історій» написали 32 студенти. Видано 3 номери студентського 

журналу «Там, де ми є», кількість переглядів  сягнула 7 тис. 

Упродовж 2020 року активно працювали куратори академічних груп. 

Особливо важливою така робота виявилася під час взаємодії між студентами  в 

період карантинних обмежень. Варто відзначити найбільш активних кураторів:  

Старинську Н.В. та Миколенко Н.В. (КПП).  

Зважаючи на дистанційний формат, більшість загальноінститутських заходів 

були перенесені в онлайн формат. Зокрема було відзнято і змонтовано 5 відео-

роликів (вручення дипломів, вітання до Дня студента та  до Дня Університету).  

 

Флеш-моби, тренінги, воркшопи, екскурсії  для студентів 

 
Назва заходу Хто проводив Кількість 

учасників 

Екскурсія Будинок-музей Тараса Шевченка Максимчук М.О. 20 

Онлайн Логопедичний марафон  студентів  (до 

Міжнародного дня логопеда) 

Бабич Н.М.,  

Тичина К.О.   

55 

Бесіда «Секрети успішного навчання» Тичина К.О.,  

Максимчук М.О. 

50 

Бесіда “Міжособистісні стосунки у студентській 

групі” 

Заєркова Н.В. 25 

Психологічна бесіда "Психологічні правила взаємодії: 

як поважати кордони один одного" 

Вавілова А.С. 25 

Флеш моб #LOTSOFSOCKS (участь у акції до 

Міжнародного дня людини із синдромом Дауна) 

Максимчук М.О. 45 

Проект «Мозаїка життя людей з аутизмом» (5 відео) Бабич Н.М.,  

Тичина К.О.   

25 

Флешмоб #ублакитному, приуроченому до 

Всесвітнього дня поширення знань про аутизм 

Максимчук М.О.,   

Бабич Н.М.,  

Тичина К.О.   

70 

Онлайн квест "Грінченківці в Інституті"  Члени КСПСР 56 
Тренінг «Управління проблемами»  Трібє А.Ю. 18 

https://www.facebook.com/hashtag/lotsofsocks?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX0aOR4irZgl_89uo6jNXyOwf-c06yT_Vtgxr_rThyeI3zBRQR0UHgEpRmVRFst4MnxdtaO2tvOLgF57arAGmoJO3RyFN_zMnFgwJFuueGNmmIKOZmfEKNCi16PUouC5dQ6MejXKSBBxTEF4or7WEU8O1szfW-qNOZnHzxnzn84ll0jM6ClQ-MwN3-2idkEJGU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWDmjVjTgpFcFS_9T74OU8zsrYQQPyeD5YqBZDsHfFR5nMFCI0G7GTZ-s8eBl2ZDieAHfd_l8-OVFO4sGRqcBo0G-kmgFPres-ftL1LpujZ5ihk4CJ8i1UIcNTjQ8O9iXRRLcyUfb_xdbxuOxjyg1nbwZayCS4lkQFVj-gU4jPnJPLM_nt5c1q5FHBDEGnSBhU&__tn__=*NK-R
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Соціально-педагогічний тренінг «Благодійність як 

напрям діяльності соціального працівника / педагога» 

Суліцький В.В.  15 

форумі «Пробація – безпечніше суспільство», Суліцький В.В. 15 
Соціально-педагогічний тренінг «Моя майбутня 

професія – соціальний працівник / педагог» 

Суліцький В.В. 20 

Круглий стіл «Передусім, Я - людина» Спіріна Т.П. 23 

Інклюзивний музей Бориса Грінченка” Бабич Н.М. 1 

Згадай мене Майдан (День вшанування пам'яті Героїв 

Небесної Сотні) 

Тичина К.О. 25 

Дискусія  «Корпоративна культура університету  

майбутнього» 

Тичина К.О.,  

 Бабич Н.М. 

87 

9 відео  на тему «Збереження психічного здоров'я 

особистості під час пандемії» (Інтнернет-проєкт 

«Психологічний мотиватор»)   

Цюман Т.П. 

Фурман В.В.  

17 

8 відео на тему «Практичні психологічні поради від 

студентів під час пандемії» (Інтнернет-проєкт 

«Психологічний мотиватор»)   

Цюман Т.П. 

Фурман В.В. 

15 

7 відео «Я переживаю стрес і я його долаю» 

(Інтнернет-проєкт «Психологічний мотиватор»)   

Цюман Т.П. 

Фурман В.В. 

15 

2 відео «ЗНО під час пандемії: психологічна 

підтримка майбутніх абітурієнтів та їх батьків» 

(Інтнернет-проєкт «Психологічний мотиватор»)   

Цюман Т.П. 

Фурман В.В. 

6 

Психологічне здоров'я студентської молоді  Власенко І.А. 20 

Проект «Відчуй мову: курси жестової мови для 

студентів» 8 відео 

Трібє А.Ю. 22 

Майстер-клас «Великодні візерунки» Денисюк О.М.  70 

Фотоконкурс «Ми – люди Землі» Канюка І.О. 900 

Психологічна бесіда «психологічні правила взаємодії: 

як поважати кордони одне одного» 
Вавілова А.С. 25 

Відео «Найкращий спосіб зробити дітей хорошими – 

це зробити їх щасливими» (Інтернет проєкт 

#Психологічний_практикум) 

Вавілова А.С. 20 

Пост «Таємниці людської психіки» (Інтернет проєкт 

#Психологічний_практикум) 

Гафіатуліна А.В. 20 

Пост «Поради від дослідника Джеремі Діна, як 

тренувати пам'ять і краще запам'ятовувати 

навчальний матеріал» (Інтернет проєкт 

#Психологічний_практикум) 

Вавілова А.С. 15 

Пост «Методики для діагностики уваги» (Інтернет 

проєкт #Психологічний_практикум) 

Вавілова А.С. 12 

Майстер клас «Сімейне консультування як створити 

щасливу сім’ю» 

Вавілова А.С. 117 

Майстер клас «Профілактика прокрастинації, або як 

не відкладати справи на потім» 

Грубі Т.В. 120 

Майстер клас «Ідентичність: хто я?» Краєва О.А. 112 

Майстер клас «Ейдетика, або як запам’ятати все що 

завгодно» 

Миколенко Н.В. 112 

Як волонтерувати он-лайн ? Котелевець А. 118 
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Екскурсія до Музею Майдану Денисюк О.М.,  

Трібє А.Ю. 

30 

Перегляд кінофільму «Кіборги» Заєркова Н.В.  25 

Перегляд документального фільму «Біль, що не 

минає» 

Музиченко І.В., 

Канюка І.О., Вавілова 

А.С. 

50 

Круглий стіл «Про тих, хто поклав життя за 

майбутнє» 

Васильєв О.О.  25 

Перегляд документального фільму «Небесна сотня. 

Зима, котра нас змінила». 

Миколенко Н.В., 

Максимчук М.М. 

50 

Похід до алеї Героїв небесної сотні, покладання квітів Максимчук М.М., 

Тичина К.О., Бабич 

Н.М. 

35 

Флешмоб «Вишиванка на карантині ІЛ» 52 фото викладачів 120 

Оригінальне мистецтво.  Аматори серед студентів 

(Конкурс Грінченківська весна, ІІ місце) 

Тичина К.О. 8 

«Теле- та відеоурок для школярів» (Конкурс 

Грінченківська весна, ІІ місце) 

- 4 

Теле- та відеоурок для школярів» (Конкурс 

Грінченківська весна, ІІІ місце) 

- 1 

Всього  (2020 рік)     78 (+19) 2660 

Всього (2019 рік) 59 1173 
 

 

Заходи популяризації української мови 

Назва заходу Студенти Викладачі 
Участь у Радіодиктанті національної єдності 112 10 
Флешмоб #Я написав диктант  112 10 
Флешмоб #Носій_слова (17 відео) 110 10 
Акція «Мовний марафон» 6 1 

Всього (2020 рік) 340 (-35) 31 

Всього (2019 рік) 375 63 

 

Розподіл по кафедрам ( Флешмоб Носій слова)  

 

Кафедра Кількість відео  Задіяно студентів Задіяно 

викладачів 

КСІО 7 68 4 

КПП 5 20 – 

КПОСП 3 12 1 

КСПСР 1 – 1 

Загалом  16 100 6 
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Грінченківська декада 

 

Назва заходу  Продукт  Задіяно 

студентів 

Задіяно 

викладачів 

Флешмоб #Бірюзовийрулить Фото 65 15 

Конкурс  

Слово_Грінченка 

10 Відеороликів 

 

40 1 

Подяка друзям та партнерам Відеоролик - 10 

Людські історії есе 31 1 

Що ми знаємо про Бориса 

Грінченка? 

вікторина 75 1 

Грінч мафія інтерактивна гра 50 2 

Цікавинки про  Бориса 

Грінченка 

вікторина 55 1 

Життєвий і творчий шлях 

Бориса Грінченка 

інтерактивна лекція-

бесіда 

68 2 

“Сірко” казка за мотивами творів 

Бориса Грінченка 

8 1 

Лекція від партнера відеоролик - 10 

Майстер- клас від партнера відеоролик - 10 

всього 11 392 27 

 

Розподіл Відеороликів Інституту людини 
 

Кафедра Кількість відео  Кількість залучено  учасників 

КПП 52 134 

КПОСП 31 85 

КСПСР 19 72 

КСІО 19 75 

Загалом  131 366 

 

 

Традиційні заходи Інституту людини 

 

Назва заходу Дати (місяць) або 

періодичність проведення 
Логопедичні заняття та консультації  у центрі 

“Логотренажер” для дітей з порушеннями мовлення 

Протягом року 

Психологічний консультпункт “Психологія в долонях” Протягом року 

Міжнародний фотоконкурс «Ми- люди Землі!» Січень-листопад 
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Нові корпоративні заходи Інституту людини  

 

Назва заходу Дати (місяць) або періодичність проведення 
Інтернет проєкт «Психологічний 

мотиватор» 

Діє постійно з квітня 

Інтернет проєкт «Психологічний 

практикум» 

Діє постійно з жовтня 

 

 

Аналітика учасників проєктів соціально-гуманітарного напряму 

 
Вид діяльності 2019 2020 

 К-ть 

студентів 

Кількість 

учасників 

К-ть 

студентів 

Кількість 

учасників 

Волонтерські та благодійні акції  652 1405 25  125 

Соціальний проєкт «З Києвом і для Києва» 534 1217 57 1691 

Проєкти популяризації української мови 375 375 340 340 

Безпосередньо задіяні у роботі різних 

органів студентського врядування 

157  250  

Іміджеві профорієнтаційні заходи  688 4736 388 6221 

Майстер-класи, тренінги, воркшопи для 

студентів   

1173 1173 2660 2660 

Заходи з благоустрою  265 765   

 

Статистика проведених заходів соціально-гуманітарного 

спрямування по кафедрам 

 

кафедра К-ть 

заходів 

(2018) 

К-ть 

заходів 

(2019) 

К-ть 

заходів 

(2020) 

КПП 19 51 88 

КСПСР 21 51 37 

КПОСП 18 43 40 

КСІО  11 35 35 

Разом 69 180 200 

 

Для забезпечення належного супроводу здобувачів вищої освіти та викладачів 

Університету, особливо під час пандемії, впродовж 2020 року активно працювали 

служби соціально-психологічної підтримки.  

За 2020 рік  до Соціально-психологічної служби звернулося близько 50 осіб,  5 

з них  зверталися повторно.  

Звернення відбуваються переважно через пошту Служби 

pidtrymka@kubg.edu.ua, в декількох випадках – через кафедру практичної 

психології. В одному випадку звернення відбулося через людину, що зверталася за 

допомогою до Служби раніше.  

mailto:pidtrymka@kubg.edu.ua
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Загальний обсяг листування нараховує 942 листи на пошту Служби. В деяких 

випадках на прохання того, хто звернувся, листування відбувалося також через 

Вайбер та Скайп. За 2020 рік було проведено 12 очних індивідуальних 

психологічних консультацій та 28 онлайн-консультацій. 

Серед тих, хто звернувся до Служби не анонімно, переважають студенти 

університету, але зафіксовано звернення 1 співробітника.  

Переважаючі  теми звернень:  

- труднощі у стосунках з партнерами; 

- труднощі у стосунках з батьками;  

- загострення конфліктів у стосунках з родиною на карантині; 

- стани невизначеності, у т.ч. професійної  (переважно 4-й курс); 

- депресивні стани (у тому числі, з  симптомами, що вказують на ті чи інші 

афективні розлади, і потребують допомоги відповідного фахівця); 

- тривожні стани, здебільшого через навчання, нездатність справлятися із 

навантаженням; 

- складності адаптації першокурсників та труднощі у  стосунках зі 

студентською групою (вересень-жовтень)  

- особистісні кризи та почуття невпевненості, відчуття власної нецінності, 

непотрібності, відраза до себе внаслідок травматизації (буллінг у школі). 

Результативність роботи Служби:  

Характер значної кількості звернень не передбачає, що проблема може бути 

повністю розв’язана в межах роботи Служби. В таких випадках допомога полягає 

у наданні психологічної підтримки та інформаційному консультуванні. В декількох 

випадках, коли запит був на власне психологічну роботу, проблема того, хто 

звернувся, була повністю розв’язана. 

Відзначимо Миколенко Н.В. (КПП), яка є координатором соціально-

психологічної служби за якісні роботу.  

Ресурсний центр підтримки студентів з інвалідністю  протягом 2020 року  

надавав такі послуги: педагогічні, соціально-психологічні, послуги із 

працевлаштування студентів з інвалідністю. За звітній період послуги 

проводилися, переважно, в дистанційному форматі через листування та відео-

зустрічі в meet.google. Було проведено 172 індивідуальних консультацій для 

студентів з інвалідністю, їхніх батьків та викладачів. 

Відзначимо Музиченко І.В., заступника директора з науково-педагогічної  та   

соціально-гуманітарної роботи, а також викладачів, які найактивніше здійснювали 

соціально-гуманітарну взаємодію зі студентами впродовж 2020 року:  Максимчук 

М.О., Тичину К.О., Бірюкову К.Д., Овчаренко М.С. (КСІО), Суліцького В.В. 
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(КСПСР)  Старинську Н.В., Кулик Д.В. (КПП), Коханову О.П.,  Ткачишину О.Р. 

(КПОСП).  

Аналіз діяльності Інституту у 2020 році, викликів, пов’язаних за пандемією 

та перспектив на 2021 року ставить перед нами в пріоритеті посилення взаємодії 

онлайн роботи студентського самоврядування зі студентами та впровадження 

нових онлайн проєктів.  

 

4. Якість освіти в умовах пандемії 

 

В рамках реалізації Нової освітньої стратегії в Інституті людини провадиться 

діяльність центрів компетентностей, удосконалюються форми їх роботи, 

створюються нові.  У 2020 р.  продовжили функціонувати 7 центрів («Тренерська 

студія», «Арт-майстерня», «Центр соціальних технологій та інновацій», 

«Логопедичний центр «Логотренажер», «Діагностико-консультаційний центр», 

«Центр інклюзивної освіти», «Аутизм-академія»), у 2018 р. їх було три.  

З метою формування професійних компетентностей упродовж 2020 року 

продовжили роботу створені у 2019 році майданчики для проведення практичних 

занять на базі освітніх та соціальних установ. Упродовж лютого-березня 2020 року 

було проведено 18 виїзних занять в різних організаціях, установах, службах. 

Епідеміологічна ситуація в країні і перехід у зв’язку з цим на дистанційне навчання, 

зумовили переорієнтацію виїзних занять у гостьові лекції на онлайн платформах. 

Для проведення лекцій викладачі всіх кафедр запрошували провідних практиків та 

науковців.   

На всі освітні програми першого (бакалаврського) та другого (магістерського) 

рівнів Інституту людини має позитивні рецензії від представників роботодавців та 

професійних м. Києва. Атестація випускників усіх форм навчання відбувається за 

участі роботодавців. 

З метою підвищення конкурентноздатності освітніх програм підготовки 

здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів освіти 

упродовж  2020 року було оновлено існуючі та розроблено нові робочі програми 

навчальних дисциплін (далі РПНД) до всіх навчальних дисциплін,  в тому числі 

інтегрованих навчальних дисциплін (КСПСР – 83 (-24 порівняно з 2019 роком) 

РПНД; КПП – 78 (+7) РПНД; КПОСП – 83 (-10) РПНД; КСІО  – 87 (+6) РПНД). Усі 

програми 100% були подані вчасно та наявні на кафедрах із підписом проректора з 

науково-методичної та навчальної роботи. 

У 2020 році успішно проведено акредитацію нової освітньої програми другого 

(магістерського) рівня «Екстремальна та кризова психологія».   
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У 2020 році проведено моніторинг використання ЕНК в освітньому процесі 

та сплановано подальшу роботу щодо забезпечення ЕНК нових освітніх програм з 

метою більш широкого використання дистанційних технологій навчання та 

враховуючи виклики, спричинені пандемією і перенесення освітнього процесу у 

дистанційний формат.  Викладачами Інституту людини у звітному році  активно 

використовується 693 ЕНК ( на 48 більше, ніж у 2019 році) (КПОСП – 151 (-9) ЕНК,  

КСПСР – 248 (4) ЕНК, КПП – 175 (+27) ЕНК, КСІО – 119 (+34) ЕНК). 

Сертифіковано 63 ЕНК, зокрема цього року здійснено сертифікацію 43 ЕНК (на 15 

більше, ніж у 2019 році). Відзначимо  Файдюк Олену Валентинівну,  помічника 

директора з інформаційно-комунікативних технологій  за постійну підтримку 

викладачів у розробці та створенні ЕНК. 

 

Сертифікація ЕНК у 2020 році 

ПІБ викладача планувалося 

сертифікувати  

Сертифіковано Сертифіковано 

поза планом 

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Лях  Тетяна Леонідівна 5 3 2 

Спіріна  Тетяна Петрівна 2 2 1 

Суліцький Вадим Володимирович 5 5 2 

Лютий  Вадим Петрович 3 2   

Лехолетова Марина Миколаївна 2 2  

Петрочко Жанна Василівна 1 1  

Денисюк Олена Миколаївна 1 0  

Дуля Аліна Володимирівна 1 1  

Всього: 17 15 5 

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 

Мартинчук  Олена Валеріївна 1 1  

Скрипник  Тетяна Вікторівна 1 0  

Луцько  Катерина Василівна 1 1  

Таран  Оксана Петрівна 1 1  

Бабич Наталія Миколаївна 1 1  

Тичина  Катерина Олександрівна 1 1  

Максимчук  Марія Олександрівна 2 2  

Заєркова  Наталія Віталіївна 2 0  

Бірюкова  Каріна Дмитрівна 1 0  

Овчаренко  Марина Сергіївна 1 1  

Всього: 9 5  

Кафедра практичної психології 

Циганчук  Тетяна Володимирівна 1 0  

Заіка  Інна Вячеславівна 1 0  

Краєва  Оксана Анатоліївна 1 1  

Маланьїна  Тетяна Михайлівна 1 1  

Миколенко  Наталія Валеріївна 1 1  

Старинська  Наталія Володимирівна 1 1  

Литвиненко  Олена Олександрівна 1 1  

Грубі  Тамара Валеріївна 2 1  
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Вавілова  Альона Сергіївна 2 2  

Всього: 9 6  

Кафедра психології особистості та соціальних практик 

Сергєєнкова  Оксана Павлівна 2 1  

Столярчук   Олеся Анатоліївна 3 3 1 

Поліщук  Валерій Миколайович 1 0  

Цюман  Тетяна Петрівна 1 1  

Фурман Вікторія Вікторівна 2 2  

Коханова  Олена Петрівна 3 3  

Васильєв  Олексій Олександрович  1 0  

Власенко  Інна Анатоліївна 1 1  

Вінник  Наталія Дмитрівна 2 2  

Сорокіна  Олена Анатоліївна 1 0  

Рева Олена Миколаївна 1 0  

Всього: 14 11 1 

 

Порівняльна таблиця сертифікованих ЕНК (розподіл за викладачами) 

Кафедра  2019 рік 2020 рік 
КСПСР 8 20 

КСІО 10 5 

КПП 7 6 

КПОСП 3 12 

всього 28 43 

 

Статистика ЕНК на ЗФН та ДФН 2020 рік 

Бакалаврат 

 

кафедра Бакалаврат (заочна)  Бакалаврат (денна) 

Всього 

курсів 

Мають 

ЕНК 

З них 

сертифіковані 

Всього 

курсів 

Мають 

ЕНК 

З них 

сертифіковані 

КПОСП 32 32 2 79 79 3 

КПП 42 42 3 83 83 10 

КСПСР 42 42 2 112 112 16 

КСІО 10 10 0 89 89 5 

всього 126 126 7 363 363 34 

 

Статистика ЕНК на ЗФН та ДФН 2020 рік 

Магістратура 

кафедра Магістратура (заочна)  Магістратура (денна) 

Всього 

курсів 

Мають 

ЕНК 

З них 

сертифіковані 

Всього 

курсів 

Мають 

ЕНК 

З них 

сертифіковані 

КПОСП 9 9 0 31 31 3 

КПП 27 27 2 23 23 4 

КСПСР 25 25 3 69 69 5 

КСІО 3 3 0 17 17 5 

Всього 64 64 5 140 140 17 
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Зазначимо, що всі дисципліни (100%) мають ЕНК. Відзначаємо КСПСР, яка 

має найбільшу кількість сертифікованих ЕНК та викладачів, які сертифікували 

найбільшу кількість ЕНК впродовж 2020 року (Суліцький В.П. (7), Лях Т.Л. (5), 

Столярчук О.А. (4), Спіріна Т.П (3), Коханова О.П. (3). Проте, є викладачі, які 

планували сертифікацію, але не змогли протягом року її завершити. Пріоритетом 

на наступний рік  вбачаємо продовження роботи над сертифікацією ЕНК. 

Динаміка руху контингенту денної форми навчання відзначилася зменшенням 

кількості відрахованих студентів і становила 40 осіб (6%) (-2), з них: «Психологія» 

- 14 осіб (11 – бакалаврат, 3 – магістратура), «Соціальна робота» - 8 осіб (6 

бакалаврат, 2 – магістратура) та «Спеціальна освіта. Логопедія» - 18 осіб (16 – 

бакалаврат, 2 – магістратура). На заочній формі навчання у 2020 р. було 

відраховано 15 студентів (-6)  (7%), з них: «Практична психологія» – 11, «Соціальна 

педагогіка» – 4. У більшості випадків причиною відрахувань стало погіршення 

матеріального стану, який впливав на спроможність оплачувати навчання (35 

студенти) та невиконання студентами навчальних планів  (20 студентів). 

 

 

Відраховані студенти за 2019 та 2020 рік 

Денна форма навчання 
 2019 2020 

Спеціальність Курс Б К 

Кількість 

Всього Курс Б К 

Кількість 

Всього Невик. 

навч. 

плану 

Інше 

Невик. 

навч. 

плану 

Інше 

Практична 

психологія 

1 - 1 - 1 1 1 - 1 - 1 1 

2 2 2 3 1 4 2 - 2 - 2 2 

3 - - - - - 3 - 2 1 1 2 

4 1 - - 1 1 4 - 1 1 - 1 

5 - - - - - 5 - - - - - 

6 - - - - - 6 2 - 2 - 2 

Практична 

психологія   
 3 3 3 3 6 

 2 6 4 4 8 

Психологія 

1 - - - - - 1 - - - - - 

2 1 - - 1 1 2 2 1 1 2 3 

3 - 1 - 1 1 3 - - - - - 

4 1 2 3 - 3 4 - - - - - 

5 - - - - - 5 - - - - - 

6 - - - - - 6 - - - - - 

Психологія  2 3 3 2 5  2 1 1 2 3 

Соціальна 

педагогіка 

1 - 2 1 1- 2 1 - - - - - 

2 - - - - - 2 1  1  1 

3 - - - - - 3 1 1 - 2 2 

4 - - - - - 4 - - - - - 

5 - - - - - 5 - - - - - 

6 - - - - - 6 - - - - - 

Соціальна 

педагогіка 
 - 2 1 1 2 

 2 1 1 2 3 

Соціальна 

робота 

1 - - - - - 1 1 1 - 2 2 

2 - - - - - 2 - - - - - 
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3 2 - - 2 2 3 - - - - - 

4 - - - - - 4 1 - 1 - 1 

5 1 - 1 - 1 5 - - - - - 

6 - - - - - 6 - - - - - 

Соціальна 

робота 
 3 - 1 2 3 

 2  1 2 3 

Спеціальна 

освіта 

(Логопедія) 

1 7 2 5 4 9 1 2 1 1 2 3 

2 2 5 4 3 7 2 2 9 2 9 11 

3 1 3 1 3 4 3 - - - - - 

4 - 1 1 - 1 4 - 2 - 2 2 

5 2 - - 2 2 5 - 1 - 1 1 

6 - - - - - 6 - 1 1 - 1 

Спеціальна 

освіта 

(Логопедія) 
 12 11 11 12 23 

 4 14 4 14 18 

Моніторинг і 

оцінка 

соціальних 

програм 

5 - 3 - 3 3 5 1 - - 1 1 

6 - - - - - 
6 1 - 1 - 1 

Моніторинг і 

оцінка 

соціальних 

програм 

 - 3 - 3 3 

 

2 - 1 1 2 

Екстремальна 

та кризова 

психологія 

5 - - - - - 

5 

1 - - 1 1 

Екстремальна 

та кризова 

психологія 

 - - - - - 

 1 - - 1 1 

Соціальна 

адвокація 
1 - - - - - 

1 - - - - - 

Соціальна 

адвокація 
 - - - - - 

 - - - - - 

Консультаційна 

психологія 
1 - - - - - 

1 1 - - 1 1 

Консультаційна 

психологія 
 - - - - - 

 1 - - 1 1 

Психологія 

бізнесу та 

управління 

1 - - - - - 

1 1 - - 1 1 

Психологія 

бізнесу та 

управління 

 - - - - - 

 1 - - 1 1 

Всього по 

Інституту  
20 22 19 23 42  17 22 12 28 40 

 

Відраховані студенти за 2019 та 2020 рік 

Заочна форма навчання 
 

Спеціальність Курс 

Кількість Всього 

Курс 

Кількість Всього 

невиконання 

навчального 

плану 

Інше 2019 

невиконанн

я 

навчального 

плану 

Інше 

2020 

 

1 3 - 3 1 1 1 2 

2 3 2 5 2 2 2 4 

3 1 2 3 3 - 1 1 

4 - 1 1 4 - - - 
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5 бак  - - - 5 бак  - - - 

5 1 1 2 5 2 2 4 

6 - - - 6 - - - 

Практична 

психологія 
 8 6 14 

 
5 6 11 

 

1 - 1 1 1 1  1 

2 1 2 3 2 - 1 1 

3 1 1 2 3 - - - 

4 - - - 4 - - - 

5 бак - - - 5 бак - - - 

5 - 1 1 5 1 - 1 

6 - - - 6 1 - 1 

Соціальна 

педагогіка 
 2 5 7 

 
3 1 4 

Всього: 10 11 21  8 7 15 

 

В Інституті людини упродовж двох років активно використовувались письмові 

форми моніторингу якості знань та  комп’ютерне тестування на всіх курсах, що 

сприяє об’єктивності оцінювання навчальних досягнень студентів.   

Кількість студентів, які мають академічні заборгованості 

Зимова сесія (січень 2020) 
 

Освітня 

програма 

Курс Всього 

студентів 

(на момент 

сесії) 

Із академічними 

заборгованостями 

Всього із 

заборгованостями 

Бюджет Контракт 

Соціальна робота 65 8 / 12,3% 4 / 6,15% 12 / 18,46% 

Соціальна педагогіка 68 8 / 11,76% 3 / 4,41% 11 / 16,17% 

Соціальна адвокація 5 - - - 

Моніторинг і оцінка 

соціальних програм 
8 - - - 

Логопедія  191 2 / 1,04% 16 / 8,37% 18 / 9,42% 

Психологія 59 5 / 8,47% 9 / 15,25% 14 / 23,72% 

Практична психологія 138 5 / 3,32% 21 / 15,21% 26 / 18,84% 

Консультаційна 

психологія 
13 1 / 7,69% 3 / 23,07% 4 / 30,76% 

Психологія бізнесу і 

управління 
19 - 1 / 10% 1 / 10% 

Екстремальна та кризова 

психологія 
10 - - - 

Всього по Інституту 576 29 57 86 

 5,03% 9,89% 14,93% 
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Кількість студентів, які мають академічні заборгованості 

Літня сесія (червень 2019) 
 

Освітня 

програма 

Курс Всього 

студентів 

(на момент 

сесії) 

Із академічними 

заборгованостями 

Всього із 

заборгованостями 

Бюджет Контракт 

Соціальна робота  50 1 / 2,00% 4 / 8,00% 5 / 10,00% 

Соціальна педагогіка 52 1 / 1,92% 1 / 1,92% 2 / 3,84% 

Соціальна адвокація 5 1 / 20,00% - 1 / 20,00% 

Моніторинг і оцінка 

соціальних програм 
7 1 / 14,28% - 1 / 14,28% 

Логопедія 146 5 / 3,42% 10 / 6,84% 15 / 10,27% 

Психологія 35 3 / 8,57% 3 / 8,57% 6 / 17,14% 

Практична психологія 108 5 / 4,62% 10 / 9,25% 15 / 13,88% 

Консультаційна 

психологія 
13 1 / 7,69% - 1 / 7,69% 

Психологія бізнесу та 

управління 
19 - - - 

Екстремальна та кризова 

психологія 
10 - - - 

Всього по Інституту 445 18 / 4,04% 28 / 6,29% 46 / 10,33% 

 

Якість та успішність студентів Інституту людини  

Перший (бакалаврський) ОР 

Освітня програма Успішність % Якість % 
Зимова сесія 

2020 р. 

Літня сесія 

2020 р. 

Зимова сесія 

2020 р. 

Літня сесія 

2020 р. 

Соціальна робота  77,58 90,47 34,58 47,61 
Соціальна педагогіка  75,41 95,45 50,81 63,63 
Соціальна адвокація 100,00 80,00 60 60,00 
Спеціальна освіта. Логопедія 93,28 89,51 57,04 47,58 
Практична психологія 70,31 86,45 34,37 44,79 
Психологія 74,57 83,78 45,76 40,54 
Консультаційна психологія 61,53 92,30 23,07 38,46 
Психологія бізнесу і 

управління 
100,00 100,00 47,36 47,36 

Загальні показники  81,58 89,47 44,12 48,74 

 

Якість та успішність студентів Інституту людини 

Другий (магістерський) ОР 

Освітня програма Успішність % Якість % 
Зимова сесія 

2020 р. 

Літня сесія 

2020 р. 

Зимова сесія 

2020 р. 

Літня сесія 

2020 р. 

Соціальна робота  87,50 87,50 75,00 75,00 
Соціальна педагогіка  100,00 100,00 62,50 50,00 



27 
 

Моніторинг і оцінка 

соціальних програм 
100,00 85,70 50,00 57,14 

Спеціальна освіта. Логопедія 73,91 95,45 65,21 54,54 
Практична психологія 91,66 83,33 58,33 66,66 
Екстремальна та кризова 

психологія 
100,00 100,00 50,00 90,00 

Загальні показники  92,17 91,99 60,17 65,55 

 

Атестація випускників усіх форм навчання студентів відбувається за участі 

роботодавців (Міністерство соціальної політики України, Київський міський центр 

соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді; Служба у справах дітей та сім’ї, 

департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради 

(КМДА);  Управління дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської 

міської ради (КМДА) та інші). 100% випускових робіт студентів другого 

(магістерського) рівня – магістерські роботи та проєкти - проходять перевірку на 

плагіат.  

Кількість випускників у 2020 рік 
 

Освітня програма / 

Напрям підготовки 

Освітній 

рівень 

Кількість 

випускників 

(денна) 

Кількість 

випускників 

(заочна) 

Недопущені 

/ Не 

з’явились Всього 

Соціальна робота 
Б 15 -  15 

М 8 -  8 

Соціальна педагогіка 
Б 16 12  28 

М 8 10 1 18 

Моніторинг і оцінка 

соціальних програм 
М 7 - 

1 
7 

Логопедія  
Б 41 - - 41 

М 20 - 1 20 

Психологія Б 23 -  23 

Екстремальна і кризова 

психологія 
М 10 - 

- 
10 

Практична психологія 
Б 29 23 - 52 

М 10 20 2 30 

Всього по Інституту 
Б 124 35 - 159 

М 63 30 4 93 

  187 65 4 252 

 

Аналіз процесу впровадження Нової освітньої стратегії в Інституті людини 

дозволив виокремити перспективні завдання на 2021 рік: сертифікація  ЕНК для 

денної та заочної форм навчання; перегляд завдань для проведення 
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практичних/семінарських занять та завдань для самостійної роботи у зв’язку з 

переходом на дистанційну форму навчання; підвищення ефективності аналізу 

використання ЕНК студентами та викладачами та підвищення ефективності 

використання корпоративної пошти та групових чатів у ЕНК як засобу комунікації 

та навчання. 

 

5. Наукові дослідження, наукометрія та академічна доброчесність  

 

В Інституті людини продовжується реалізація наукової теми «Становлення 

особистості в умовах суспільних трансформацій». Результати наукових досліджень 

Інституту людини відповідають потребам місцевих громад, здебільшого 

спрямовані на вирішення нагальних соціальних проблем. Цьому, безперечно, 

сприяють заходи з моніторингу та оцінки реалізації наукової теми на засіданнях 

вченої ради Інституту.  

На Вченій Раді Університету були оприлюднені звіти за результатами 

досліджень КПОСП «Дослідження компонентів психологічного здоров’я 

студентської молоді в Україні» (доповідачі: Власенко І. А., Фурман В. В., Рева О. 

М., 29 жовтня); КСІО «Інституалізація «універсального» асистента вчителя в 

Україні: дослідження умов для реалізації» (доповідачі: Мартинчук О.В., Найда 

Ю.М., 17 грудня). 

Презентація результатів досліджень викладачів та аспірантів Інституту 

людини відбулася в межах ІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-

конференції «Соціальне становлення особистості в умовах суспільних 

трансформацій» (19 листопада), участь в якій взяли 187 науковців з понад 30 

організацій України. Спікерами пленарного засідання конференції були: Микола 

Кулеба, Уповноважений Президента України з прав дитини; Тетяна 

Баранцова, Урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю; Катерина 

Левченко, Урядовий уповноважений з питань гендерної політики, доктор 

юридичних наук, професор; Наталія Б. Хансен, доктор, PhD зі спеціальної 

педагогіки, керівник навчальної програми «Майстер логопедії» Університету Норд 

(Норвегія); Олександр Сударкін, директор програми pre-МВА «Менеджмент і 

Лідерство», доцент кафедри менеджменту та економіки бізнес-школи МІМ-Київ, 

кандидат економічних наук. Секційні засідання відповідали темам кафедр 

Інституту людини та модерувалися їх представниками. 

В 2020 році розпочалася підготовка колективної монографії «Особистість в 

умовах суспільних трансформацій сучасної України: наукові підходи та 

інноваційні практики» за результатами реалізації наукової теми, видання якої 

заплановано на травень 2021 року. 
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В Інституті людини, станом на 01.12.2020 р діє 2 наукові школи зростання 

(керівники: Т.Г. Веретенко, О.М. Лозова,), 3 наукові школи становлення 

(керівники: О.П. Сергєєнкова, Т.Л. Лях, Т.В. Скрипник). 

В Інституті реалізуються дві програми третього (освітньо-наукового) рівня, за 

якими цього року відбувалася акредитація. Станом на 01.12.2020 р. за 

спеціальністю 231 «Соціальна робота» навчається 10 здобувачів (5 вступили у 2020 

році); за спеціальністю 053 «Психологія» – 13 здобувачів (4 вступили у 2020 році). 

2 здобувача завершили навчання за спеціальністю 053 «Психологія» у 2020 році, 

успішно пройшли передзахист і готуються до захисту. 

 

Аспіранти Інституту людини  

 

кафедра Прізвища 

аспірантів 

Рік 

навчання 

Науковий керівник Закінчили 

навчання 

у 2020 

З них 

пройшли 

захист у 2020 

КПОСП Кібальник 

Нікіта 

Сергійович  

1 рік Поліщук В.М., доктор 

психологічних наук, 

професор 

  

Бірюкова Каріна 

Дмитрівна 

2 рік Скрипник Т.В., доктор 

психологічних наук, 

старший науковий 

співробітник  

  

Булана 

Людмила 

Володимирівна 

2 рік Савченко Ю.Ю., 

кандидат 

психологічних наук, 

доцент 

  

Міщенко-

Дрючило 

Вікторія 

Михайлівна 

2 рік Столярчук О.А., 

доктор 

психологічних наук, 

доцент 

  

Жильцов 

Андрій 

Олексійович 

3 рік Сергєєнкова О.П., 

доктор психологічних 

наук, професор 

  

Пристай Ольга 

Володимирівна 

 

3 рік Міляєва В.Р., доктор 

наук, професор 

  

Клепікова 

Ольга 

Валеріївна 

4 рік Столярчук О.А., 

доктор 

психологічних наук, 

доцент 

  

Прядко 

Анастасія 

Олегівна 

4 рік Сергєєнкова О.П., 

доктор 

психологічних наук, 

професор 

  

КПП 

 

Коркос Ярослав 

Олександрович 

1 рік Лозова О.М., доктор 

психологічних наук, 

професор 
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Кулик Дар’я 

Віталіївна 

1 рік Таран О.П., кандидат 

психологічних наук, 

доцент 

  

Черкасова 

Анастасія 

Андріївна 

1 рік Грубі Т.В., кандидат 

психологічних наук 

  

Паламарчук 

Михайло 

Євгенійович 

 

2 рік Лозова О.М., доктор 

психологічних наук, 

професор 

  

Нікольська 

Анна Дмитрівна 

4 рік Лозова О.М., доктор 

психологічних наук, 

професор 

  

Лигомина 

Тетяна 

Анатоліївна 

 

- Дятленко Н.М., 

кандидат 

психологічних наук, 

доцент 

+ - 

Фатєєва Марина 

Сергіївна 

- Лозова О.М., доктор 

психологічних наук, 

професор 

+ - 

КСПСР Датченко 

Наталія 

Анатоліївна 

1 рік Петрочко Ж.В., доктор 

педагогічних наук, 

професор 

  

Котелевець 

Анастасія 

Михайлівна 

1 рік Спіріна Т.П., кандидат 

педагогічних наук, 

доцент 

  

Метелюк Анна 

Сергіївна 

1 рік Лютий В.П., кандидат 

педагогічних наук, 

доцент 

  

Скіпальська 

Галина 

Богданівна 

1 рік Лях Т.Л., кандидат 

педагогічних наук, 

доцент 

  

Трібє Антон 

Юрійович 

1 рік Веретенко Т.Г., 

кандидат педагогічних 

наук, професор 

  

Файдюк Олена 

Валентинівна 

2 рік Лях Т.Л., кандидат 

педагогічних наук, 

доцент 

  

Салата Каріна 

Олександрівна 

3 рік Веретенко Т.Г., 

кандидат педагогічних 

наук, професор 

  

Болотна Анна 

Володимирівна 

(академічна 

відпустка) 

4 рік Лях Т.Л., кандидат 

педагогічних наук, 

доцент 

  

Дуля Аліна 

Володимирівна 

4 рік Веретенко Т.Г., 

кандидат педагогічних 

наук, професор 

  

Мельничук 

Вікторія 

Олексіївна 

4 рік Вайнола Р.Х., доктор 

педагогічних наук, 

професор 

  

Значна увага в Інституті людини приділяється науковій та науково-дослідній 

роботі студентів. В 2020 році у зв’язку з запровадженням карантинних заходів були 

скасовані міжнародні конкурси та фахові олімпіади для студентів, що значно 
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скоротило кількість переможців у порівнянні з 2019 роком (у 2019 році 15 студентів 

були переможцями різних конкурсів та олімпіад). В 2020 році 3 студентки 

отримали перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт: 

Шинкарьова Л. (І місце, керівник Циганчук Т.В.); Довга К. (ІІ місце, керівник 

Хрипко С.А.); Іванкевич І. (ІІІ місце, Бабич Н.М.).  

Відзначимо Циганчук Т.В., кандидата психологічних наук, доцента кафедри 

практичної психології, яка вже третій рік поспіль готує переможців конкурсу з 

галузі знань «Загальна та соціальна психологія».  

Під час Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції 

«Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації», організованої Київським 

університетом імені Бориса Грінченка, відбувся конкурс проєктів «Наука та 

розвиток громад: соціальні проєкти з науковою ідеєю», де ІІ місце посів проєкт 

«Відчуй мову» - курси жестової мови (автори – Трібє А.Ю., викладач кафедри 

соціальної педагогіки та соціальної роботи та Карпенко К., студентка  ІІІ курсу 

спеціальності «Соціальна робота» освітньої програми «Соціальна педагогіка»). В 

подальшому цей проєкт трансформувався в спільний колаборативний проєкт 

«Гучні жести» з представниками інших підрозділів університету і протягом 

березня-червня відбувся цикл заходів для поширення інформації про людей з 

порушення слуху, вивчення жестової мови. 

Зросла публікаційна активність викладачів у 2020 році. Підготовлено 78 

фахових статей (+17 в порівнянні з 2019 роком). Кількість проіндексованих статей 

у базах Scopus, Web of Science на рівні 2019 року – 4. Одна стаття має 

міжкафедральний характер. Важливо зазначити, що ще чекають індексації 5 статей, 

виданих у 2019 році та 10 статей, поданих і опублікованих у 2020 році. Але 

наявність двох кафедр з відсутніми проіндексованими статтями у 2020 році 

потребує посилення публікаційної активності та більшої уваги до вибору журналів 

для публікації. 

Публікаційна активність  

Назва кафедри 

Фахові 

статті Scopus та Web of Science 

Монографії/ста

тті до 

монографій 

2019 2020 Проіндексовано 
Подано/ 

надруковано 
2019 2020 

2019 2020    2019 2020 

КСПСР 6 25 2 0 0/7 0/7 6 3 

КПОСП 27 21 1 0 2/2 0/0 2 0 

КСІО 15 21 0 2* 2/0 1/1 2 7 

КПП 13 11 1 3* 0/0 0/2 0 1 

Всього  61 

(+23) 

78 

(+17) 

4 

(+3) 

4 (0) 4/9 

(-1) 

1/10  

(-3) 

10 11 (+1) 
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*1 спільна міжкафедральна стаття  

CТАТТІ У Scopus/Web of Science 

Автор(и) Назва наукового видання 

(журналу, збірника), країна, 

ISSN 

Назва статті Статус статті 

 

Лозова О.М., 

Литвиненко О.О. 

Психолінгвістика.Серія: 

Психологія. Україна, ISSN 

2309-1797; e-ISSN 2415-3397 

Narrative Indicators of 

Adolescents' 

Maladaptive Cognitive 

Schemas 

 надруковано 

 проіндексовано 

в базі 

Скрипник Т.В., 

Лозова О.М. 

Психолінгвістика.Серія: 

Психологія. Україна, ISSN 

2309-1797; e-ISSN 2415-3397 

Формування 

діалогічних інтеракцій 

у дітей з розладами 

аутистичного спектра 

 надруковано 

 проіндексовано 

в базі 

Скрипник Т., 

Мартинчук О., 

Клопота О., 

Гудоніс В., 

Воронська Н.  

Pedagogika, 138(2), 193–208. 

https://doi.org/10.15823/ 

p.2020.138.11 

Supporting of children 

with special needs in 

inclusive environment 

by the teachers 

collaboration  

 надруковано 

 проіндексовано 

в базі 

Павлюк Р.О., 

Музиченко І.В., 

Когут І.В., 

Сулаєва Н.В. 

Agathos: An International 

Review of the Humanities and 

Social Sciences. Iss. 11. Vol. 2.  

ISSN 2069-1025     e-ISSN 

2248-3446         ISSN-L 2069-

1025 

The quality of providing 

educational services in 

the higher education 

system in Ukraine: 

students’ opinion. 

 надруковано 

 проіндексовано 

в базі 

Швед О.В., 

Левченко К.Б., 

Легенький М.І., 

Легенька М.М., 

Дунебабіна О.А. 

Atlantic Press Advances in 

Economics, Business and 

Management Research, volume 

129III International Scientific 

Congress Society of Ambient 

Intelligence 2020 (ISC-SAI 

2020)     ISBN 978-94-6252-

933-5 

Social and Legal 

Mechanisms for 

Prevention and 

Counteraction to 

Bullying in Youth 

Environment 

 надруковано 

 

Левченко К., 

Легенький М., 

Бондарчук С., 

Бородін Є., Швед 

О. 

IBIMA Publishing   

Journal of e-Learning and 

Higher Education   

 https://ibimapublishing.com/ 

articles/ 

JELHE/2020/694235/  Vol. 

2020 (2020), Article ID 

694235, 11 pages,         ISSN: 

2169-0359   

DOI: 10.5171/2020.694235   

The Main Issues and 

Perspectives of The 

Administrative and 

Legal Regulation of The 

Higher 

Education Reform in 

Ukraine 

 надруковано 

 

Денисюк О.М.  

Лохвицька Л.В., 

Society, integration, education. 

Proceedings of the In 

ternational Scientifical 

Psychosocial support for 

the elderly 

by means of art 

 надруковано 

 

https://ibimapublishing.com/
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Волошина В.П. Conference (2020), Латвія, 

1691-5887 

 

Лях Т.Л., 

Лехолетова М.М., 

Заверико Н.В. 

Society, integration, education. 

Proceedings of the In 

ternational Scientifical 

Conference (2020), Латвія, 

1691-5887 

Problems of parents 

brining up children with 

disabilities 

 надруковано 

 

Петрочко Ж.В., 

Кириченко В. 

Society, integration, education. 

Proceedings of the In 

ternational Scientifical 

Conference (2020), Латвія, 

1691-5887 

Pupils’ trust in teachers 

as a key prerequisite for 

child safety in school 

 надруковано 

 

Спіріна Т.П., Лях 

Т.Л., Алєксєєнко 

Т.Ф. 

Society, integration, education. 

Proceedings of the In 

ternational Scientifical 

Conference (2020), Латвія, 

1691-5887 

Recommendations on 

social support to 

families affected 

HIV/AIDS 

 надруковано 

 

Суліцький В.В., 

Клішевич Н.А. 

Society, integration, education. 

Proceedings of the In 

ternational Scientifical 

Conference (2020), Латвія, 

1691-5887 

Motivational readiness 

of students to work with 

convicted prisoners in 

Ukraine 

 надруковано 

 

Грубі Т.В. Society, integration, education. 

Proceedings of the In 

ternational Scientifical 

Conference (2020), Латвія, 

1691-5887 

Organizational and 

professional factors of 

perfectionism in 

scientific and 

pedagogical staff of 

higher school 

 надруковано 

 

Вавілова А.С. Society, integration, education. 

Proceedings of the In 

ternational Scientifical 

Conference (2020), Латвія, 

1691-5887 

School anxiety in 

adolescents-

perfectionists: correction 

experience 

 надруковано 

 

Мартинчук О.В., 

Скрипник Т.В., 

Софій Н.З., Найда 

Ю.М. 

Society, integration, education. 

Proceedings of the In 

ternational Scientifical 

Conference (2020), Латвія, 

1691-5887 

Ways to increase the 

inclusive competence of 

pedagogical staff of 

special needs support 

team 

 надруковано 

 

Бабич Н.М., 

Тичина К.О. 

Journal of Learning 

Disabilities 

ISSN / eISSN  0022-2194 / 

1538-4780      

Publisher  SAGE publications 
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Кількість наукових заходів у 2020 році зменшилася (56) у порівнянні з 2019 

роком (104). Проте заходи мали більш масштабний характер і залучали більшу 

кількість учасників. А такі проєкти, як «Гучні жести» та  «Психологічний 

мотиватор» перетворились у системні і тривалі впродовж певного періоду  

(заначено в таблиці).  

Серед ключових наукових заходів у 2020 році варто відзначити: «Наукова 

цукерня-2020» (20 травня), цикл заходів до Тижня кафедри практичної психології 

(26-30 жовтня), Студентська науково-практична онлайн-конференція «Перші 

кроки в науку» (17 листопада), ІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-

конференція «Соціальне становлення особистості в умовах суспільних 

трансформацій» (19 листопада), цикл заходів до Тижня кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи (1-4 грудня). 

У зв’язку з введенням карантинних вимог основні наукові заходи відбувалися 

в онлайн-форматі. Певним викликом була їх технічна організація та готовність 

учасників до такого формату. Проте варто відмітити, що онлайн формат дозволив 

залучити значно більшу кількість учасників та суттєво розширити їх регіональну 

представленість. Крім того, зросла кількість гостьових лекцій, спільних заходів з 

викладачами та студентами інших ЗВО. 

 

Основні наукові заходи за 2020 рік 

 

Захід Дати 

проведення 

К-ть 

відвіду-

вачів 

К-ть  

студ-ів 

К-ть 

 спів-

ів 

КСПСР Виїзний тренінг для студентів «Моя 

майбутня професія – соціальний працівник / 

педагог». 

Тренер: Єрмачкова В., фахівець Київського міського 

Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

21 лютого 22 21 1 

КПОСП Семінар-практикум «Роль особистісного 

потенціалу у професіоналізації майбутніх 

психологів» 

Ведучі: Коханова О.П., кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри психології особистості та соціальних 

практик; Столярчук О.А., доктор психологічних наук, 

доцент, доцент кафедри психології особистості та 

соціальних практик. 

25 лютого 25 23 2 

КПОСП Семінар «Моя дослідницька проблема: 

моніторинг та оцінка» в межах засідання науково-

практичних студій «Я-психолог»  

24 лютого 15 12 3 
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КСПСР Участь студентів у Першому відкритому 

форумі «Пробація – безпечніше суспільство» 

26 лютого 15 14 1 

КПОСП Виїзний семінар-консультація «Інформаційні 

міфи, маніпуляції, фейки», організований America 

House Kyiv. 

Ведучий: Гороховський О., керівник медіа-проекту 

«БезБрехні», журналіст, медіа-тренер, голова 

правління ГО «Центр аналітики і розслідувань» 

26 лютого 22 20 2 

КСПСР Виїзний тренінг для студентів «Благодійність 

як напрям діяльності соціального працівника / 

педагога. 

Тренер: Ничипорук І., Міжнародний благодійний 

фонд «Гарних справ». 

28 лютого 16 15 1 

КСІО Круглий стіл «Менеджмент спеціальної освіти» 28 лютого 13 10 2 
КСПСР Тренінг «Управління проблемами» для 

студентів 2 курсу спеціальності «Соціальна робота» 

освітніх програм «Соціальна педагогіка» та 

«Соціальна робота». 

Тренер: Сапегіна Д., Благодійний фонд «Карітас 

Київ» 

3 березня 

2020 

14 13 1 

КПП Майстер-клас «Метод каузометрії у 

професійному самовизначенні молоді». 

Ведуча: Середа О., арт-терапевт, дитячий та 

підлітковий  психолог центру соціально-

психологічної реабілітації дітей «Місто щасливих 

дітей», аспірант Інституту політичної і соціальної 

психології НАПН України. 

3 березня  21 20 1 

КСПСР Проєкт «Гучні жести»  («Відчуй мову») березень - 

червень 

150 35 1 

КСІО Міжнародний день поширення інформації про 

аутизм 

2 квітня 110 100 10 

ІЛ «Наукова цукерня» 20 травня 210 120 40 
КПП Воркшоп «Непереносимість невизначеності: 

шляхи подолання». 

Ведуча: Сергієнко О., лікар-

психотерапевт, акредитований КПТ 

терапевт, акредитований супервізор-викладач УІКПТ 

22 травня 90 20 3 

КПП Майстер-клас «Терапія сексуальної 

ідентичності: допомога людям у конфліктах між 

одностатевим потягом, привабливістю та 

традиційними цінностями». 

Ведучий: Марк Ярхауз, доктора клінічної психології 

(Ріджент Університет, США) 

23 травня 18 3 2 
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КСПСР Онлайн-вебінар «Протидія та реагування на 

випадки насильства над дітьми в умовах 

дистанційного навчання в період COVID-19». 

Ведучі: Бондар В. та Харківська Т., фахівчині 

департаменту науково-методичної роботи і медіації 

ГО «Ла Страда – Україна» 

4 червня 15 13 2 

КПОСП Презентація робіт в межах проекту 

«Психологічний мотиватор» 

24 червня 10 9 1 

КСІО Онлайн-зустрічі зі студентами на тему 

«Академічна доброчесність» 

29 

вересня – 

2 жовтня 

130 123 7 

ІЛ Інтерактивний семінар «Академічна доброчесність 

в дії» 

8 жовтня  49 46 3 

КСІО Наукова дискусія після онлайн-

перегляду  вистави-експерименту «Я та інший, або 

інклюзія в дії» 

15 жовтня 46 44 1 

КСІО Гостьова лекція «Діагностика інтелекту у дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку». 

Лектор: Орел О., кандидат психологічних наук, 

нейропсихолог, співзасновниця центру Neuroflex 

15 жовтня 27 26 1 

КПОСП Гостьова лекцію «Психологічний супровід 

підготовки офіцерів груп цивільно-військового 

співробітництва до реалізації миротворчої місії». 

Лектор: Доріченко В., психолог курсу підготовки 

офіцерів груп цивільно-військового співробітництва 

«СІМІК» 

19 жовтня 10 9 1 

КПОСП Онлайн  майстер-клас «Стосунки батьків і 

дітей: пройти через біль хвороби» 

Ведуча: Горішня К.,  психолог-консультант, куратор 

волонтерської психологічної служби в 

КООД (відділення дитячої онкогематології) 

26 жовтня 12 11 1 

КПП Майстер-клас «Можливості арттерапії» в межах 

Днів кафедри практичної психології онлайн. 

Ведуча: Скнар О., кандидат психологічних наук, 

старший науковий співробітник Інституту соціальної 

та політичної психології НАПН України. 

26 жовтня 60 16 3 

КПП Майстер-клас «Образні методи терапії 

психосоматичних захворювань» в межах Днів 

кафедри практичної психології онлайн 

26 жовтня 80 15 2 

КПП Майстер-клас «Метод символдрами в роботі з 

дітьми, які пережили травмуючі події» в межах Днів 

кафедри практичної психології онлайн. 

Ведуча: Венедиктова О., психотерапевт 

26 жовтня 60 16 3 

КПП Майстер-клас «Як почати практику» в межах 

Днів кафедри практичної психології онлайн. 

26 жовтня 60 20 3 
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Ведуча: Подоляк Н., сімейний, дитячий психолог 

КПОСП Марафон подкастів «Я переживаю стрес і я 

його долаю» в межах проекту «Психологічний 

мотиватор» науково-практичних стдій «Я-психолог» 

27 жовтня 

– 4 

листопада 

15 14 1 

КПП Майстер-клас «Емоційна саморегуляція по 

поличках» в межах Днів кафедри практичної 

психології онлайн 

27 жовтня 70 24 2 

КПП Майстер-клас «Психологічний супровід дітей з 

особливими освітніми потребами» в межах Днів 

кафедри практичної психології онлайн. 

Ведуча: Голощапова О., практичний психолог вищої 

категорії, сертифікований арт-терапевт 

27 жовтня 80 25 2 

КПП Майстер-клас «Ейдетика, або як запам’ятати 

все, що завгодно» в межах Днів кафедри практичної 

психології онлайн 

27 жовтня 60 18 2 

КПП Майстер-клас «Роль психолога у роботі з дітьми 

дошкільного віку. З чого почати?» в межах Днів 

кафедри практичної психології онлайн 

27 жовтня 60 14 2 

КПП Майстер-клас «Техніки з психологічної 

скарбнички для подолання труднощів та страхів» в 

межах Днів кафедри практичної психології онлайн 

28 жовтня 50 22 2 

КПП «Ідентичність: Хто Я?» в межах Днів кафедри 

практичної психології онлайн 

28 жовтня 50 17 2 

КПП «Прокрастинація: Як перестати відкладати 

справи на потім» в межах Днів кафедри практичної 

психології онлайн 

28 жовтня 45 20 1 

КПП Майстер-клас «Тренінг професійного 

самовизначення старшокласників» в межах Днів 

кафедри практичної психології онлайн 

28 жовтня 40 18 2 

КПП Майстер-клас «Безпека в інтернеті чи реалії 

онлайн життя дітей. Гайд для спеціалістів» в межах 

Днів кафедри практичної психології онлайн. 

Ведуча: Касілова А., дитячий та підлітковий 

психолог, тренер  

29 жовтня 30 19 1 

КПП Майстер-клас «Наука у практиці: чому існує 

розрив нерозуміння важливості науки в практичній 

діяльності психолога» в межах Днів кафедри 

практичної психології онлайн. 

Ведуча: Козлова А.,  психолог ДНДЕКЦ МВС 

УКраїни 

29 жовтня 20 18 1 

КПП Майстер-клас «Сімейний коучинг: щасливий 

шлюб – діалог протягом життя» в межах Днів 

кафедри практичної психології онлайн. 

Ведуча: Попова О., психолог 

29 жовтня 25 20 1 
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КПП Майстер-клас «Сімейне консультування: як 

створити щасливу сім’ю» в межах Днів кафедри 

практичної психології онлайн 

30 жовтня 20 21 2 

КПП Майстер-клас «Принцип COMMUNITY в освіті. 

Що мені може дати ЗВО?» в межах Днів кафедри 

практичної психології онлайн 

30 жовтня 30 22 2 

КПП Майстер-клас «Лайфхаки щодо вибору 

професійного шляху практичного психолога» в 

межах Днів кафедри практичної психології онлайн. 

Ведуча: Буханевич І., інтерн КПТ, співробітник 

центру «Коло сім’ї» Київська філія 

30 жовтня 40 17 2 

КСІО Гостьова лекція «Використання вібраційних 

апаратів у логопедичному масажі». 

Лектор: Потапенко О., кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри логопедії та логопсихології 

Національного педагогічного університету імені М.П. 

Драгоманова 

10 

листопада 

28 27 1 

КСІО Гостьова лекція «Афазія – проблеми 

диференційної діагностики та організація корекційної 

роботи». 

Лектор: Козинець О., кандидат педагогічних наук, 

доцент  кафедри логопедії та 

логопсихології Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова 

10 

листопада 

26 25 1 

ІЛ Студентська науково-практична онлайн-

конференція «Перші кроки в науку» 

17 

листопада 

110 95 15 

ІЛ ІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-

конференція «Соціальне становлення особистості в 

умовах суспільних трансформацій» 

19 

листопада  

187 43 50 

КПП Майстер-клас ««Робота психолога зі страхами: 

практичні психовправи та техніки.  

Ведуча: Василець К., аспірантка Інституту соціальної 

та політичної психології НАПН України. 

26 

листопада 

23 24 2 

КПП Відкрита онлайн-дискусія «Потенційний вплив 

небезпечних меседжів у сучасних телесеріалах».  

Ведуча: Базь Л., аспірантка Інституту соціальної та 

політичної психології НАПН України. 

26 

листопада 

23 24 2 

КСПСР Майстер-клас «Кращий лайфхак соціальної 

роботи м. Києва» - 2020 р.» в межах онлайн-тижня 

кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи. 

Ведучі: Клименко І., фахівець із соціальної роботи 

Оболонського РЦСССДМ; Лиса Л., фахівець із 

соціальної роботи Солом’янського РЦСССДМ; 

Терлецька Н. випускниця кафедри другого 

(магістерського) освітнього рівня, асистент вчителя, 

1 грудня  51 20 12 
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керівник гуртка школи І-ІІІ ступенів №275 імені 

Володимира Кравчука Деснянського району м. Києва 

КСПСР Майстер-клас «Герої своїх мрій – 

відкривають обличчя» до Міжнародного дня 

солідарності та інформування про ВІЛ інфекцію» в 

межах онлайн-тижня кафедри соціальної педагогіки 

та соціальної роботи. 

Ведучі: Пілявська Л., директор Комунальної установи 

Київський міський правобережний центр для ВІЛ-

інфікованих дітей та молоді та Сутошко В., лідер 

спільноти ВІЛ-позитивних підлітків України. 

1 грудня 66 22 12 

КСПСР Майстер-клас «Домашнє насильство над 

дітьми: вплив та наслідки» в межах онлайн-тижня 

кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи. 

Ведуча: Пона Л., начальник відділу Черкаського 

обласного центру соціальних служб, залучений 

тренер МБО Партнерство Кожній дитині, експерт з 

розвитку послуг в ОТГ по Тернопільській області в 

проєкті деінституалізації Міністерства соціальної 

політики, експерт з організації соціальної роботи в 

громаді в програмі U-LEAD з Європою. 

2 грудня 53 25 10 

КСПСР Тренінг «Протидія торгівлі людьми» до 

Міжнародного дня боротьби за скасування рабства в 

межах онлайн-тижня кафедри соціальної педагогіки 

та соціальної роботи. 

Ведуча: Бороздіна К., віце-президент ГО «Ла Страда-

Україна» 

2 грудня 36 12 10 

КСПСР Майстер-клас «Розвиток навичок 

саморефлексії за допомогою правопівкульного 

малювання» в межах онлайн-тижня кафедри 

соціальної педагогіки та соціальної роботи. 

Ведучі: Чечко Т., кандидат педагогічних наук, 

методист КДНЗ «Центр розвитку дитини«Я+сім'я»; 

Корольчук Л., психолог, арт-терапевт. 

3 грудня 59 24 9 

КСІО Робоча зустріч наукових гуртків «Актуальні 

питання спеціальної освіти» 

3 грудня 28 22 6 

КСПСР Майстер-клас «Як волонтерувати онлайн?» в 

межах онлайн-тижня кафедри соціальної педагогіки 

та соціальної роботи. 

Ведучі: Котелевець А., аспірантка кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи, фахівець по роботі з 

волонтерами БО «БФ «Карітас- Київ», Бончужна Є., 

координатор волонтерів в проєкті «Мій телефонний 

друг», Українська Волонтерська Служба. 

4 грудня 48 23 9 
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КСПСР Майстер-клас «Батьківство без стресу: 

презентація платформи дистанційного навчання для 

батьків та тих, хто їх замінює, виховуючи дітей» в 

межах онлайн-тижня кафедри соціальної педагогіки 

та соціальної роботи. 

Ведучі: Журавель Т., виконавчий директор 

Всеукраїнського громадського центру «Волонтер», 

Янковець В., координатор проєктів Всеукраїнського 

громадського центру «Волонтер». 

4 грудня 51 23 10 

КПОСП Гостьова лекція «Специфіка роботи 

психолога на телефоні довіри в умовах карантинних 

обмежень». 

Лектор: Файдюк О., психолог ГО «Ла Страда» 

7 грудня 10 9 1 

КСПСР Семінар «Протидія гендерно зумовленому (в 

т.ч. домашньому) насильству в Україні: що треба 

знати працівникам соціальної сфери». Ведуча: 

Скіпальська Г., виконавча директорка МБФ 

«Українська фундація громадського здоров’я» 

10 грудня  106 30 14 

Загалом: 56  2840 1511 287 

 

В Інституті активно продовжується актуалізація важливості академічної 

доброчесності. Для магістрів та аспірантів Інституту людини був проведений 

інтерактивний семінар «Академічна доброчесність в дії» (8 жовтня). Також 

кафедрами були проведені цикли зустрічей зі студентами щодо обговорення 

Положення про академічну доброчесність науково-педагогічних, наукових, 

педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти Київського університету імені 

Бориса Грінченка та підписання Декларації про академічну доброчесність. На 

важливості дотримання академічної доброчесності наголошували і представники 

Наукового товариства студентів, аспірантів та молодих вчених Інституту людини 

під час студентської науково-практичної онлайн-конференції «Перші кроки в 

науку». Наступного року заплановано низку заходів для поглиблення усвідомлення 

важливості дотримання академічної доброчесності. 

 Активізувалася діяльність Наукового товариства студентів, аспірантів та 

молодих вчених Інституту людини. В 2020 році був переобраний актив Наукового 

товариства. Черкасова А.А., голова НТ Інституту людини презентувала на Вченій 

раді Інституту стратегію, основні напрями якої є: «розвиток дослідників», 

«підтримка дослідників», «академічна доброчесність». Для популяризації 

діяльності та залучення ширшого кола учасників були створені групи Наукового 

товариства у соціальних мережах. 

У 2020 році в Інституті людини продовжують працювати 8 наукових гуртків: 

КСІО – «Інклюзивний клуб», «Студія дослідження складоритму», «Студія 
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досліджень полімодального сприймання», «Студія РАС: розлади аутистичного 

спектрам»; КСПСР – «Наукова студія «Соціальний експериментаріум», 

«Дослідницька платформа «Соціально-педагогічна профілактика девіантної 

поведінки»; КПОСП – науково-практична студія «Я-психолог» та КПП – 

«Психологія перфекціонізму особистості». Під час дистанційного навчання в 

умовах карантину діяльність наукових гуртків була широко представлена в 

соціальних мережах. Як результат роботи наукових гуртків маємо у 2020 р. 2 статті, 

надруковані у міжнародних виданнях (Польща та Угорщина). 

 

Публікаційна активність студентів у міжнародних виданнях 

 

Структурний 

підрозділ 

К-ть публікацій Науковий 

керівник 

Країна 

КСПСР 1 Спіріна Т.П. Польща 

1 Петрочко Ж.В. Угорщина 

 

Відзначимо  найактивніших викладачів за активну наукову діяльність:  

Лозова О.М., Циганчук Т.В., Грубі Т.В. (КПП), Скрипник Т.В., Бабич Н.М., Тичина 

К.О. (КСІО), Лях Т.Л., Петрочко Ж.В., Спіріна Т.П. (КСПСР),  Власенко І.А., 

Фурман В.В., Рева О.М. (КПОСП). 

 

 

Науково-дослідні проекти Інституту людини у 2020 році 

Назва проекту Учасники Назва 

організації, за 

підтримки якої 

впроваджується 

Результат співпраці 

(презентація результатів на ВР, 

стаття (назва, де вийшла) 

«Дослідження 

компонентів 

психологічного 

здоров’я студентської 

молоді в Україні» 

КСОСП 

Власенко І.А., 

Фурман В.В., 

Рева О.М., 

Канюка І.А. 

Канадський 

Інститут 

Українських 

Студій 

Презентація результатів на ВР 

університету, жовтень 2020 р. 

«Експертне 

дослідження 

ефективності 

«Післядипломної 

сертифікаційної 

програми з 

психологічного 

консультування та 

травмотерапії» 

КПП 

Лозова О.М., 

Старинська 

Н.В., 

Гафіатуліна 

А.В., 

Клібайс Т.В., 

Краєва О.А., 

Циганчук Т.В., 

Ріджент 

Університет, 

США 

- Проміжний звіт на Вченій 

раді Університету, грудень 

2019 р. 

- Наукова публікація за 

результатами дослідження 

Kreimeyer J., Zaporozhets  

O., Smith J., Lozova O. 

Effectiveness Evaluation of 

the Postgraduate Program in 
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Грубі Т.В., 

Маланьїна Т.М. 

Mental Health Counseling in 

Ukraine. Неперервна 

професійна освіта: теорія і 

практика № 3 (2020) 

- Валідизація українською 

мовою методики Інвентар 

посттравматичного 

зростання (Tedeschi & 

Calhoun, 1996)  

- Наукове редагування 

посібника P.A. Resick, C. 

M. Monson,  K. M. Chard 

(2017). Cognitive processing 

therapy for PTSD: a 

comprehensive manual  The 

Guilford Press 

«Dialogues between 

Northern and Eastern 

Europe on the 

Development of 

Inclusion: Theoretical 

and Practical 

Perspectives» 

КСІО 

Мартинчук 

О.В.,  

Скрипник Т.В.,  

Софій Н.З., 

Бабич Н.М., 

Тичина К.О. 

 

NORD 

Universitet 

Проведення кроскультурного 

дослідження та підготовка 

колективної монографії. 

 

Результати дослідження були 

презентовані керівником 

проєкту Natallia B. Hanssen на 

ІІ Всеукраїнській науково-

практичній конференції 

«Соціальне становлення 

особистості в умовах 

суспільних трансформацій» 

«Інституалізація 

«універсального» 

асистента вчителя в 

Україні: дослідження 

умов для реалізації» 

КСІО 

Мартинчук 

О.В.,  

Софій Н.З., 

Найда Ю.М., 

Скрипник Т.В., 

Луцько К.В., 

Бабич Н.М., 

Тичина К.О. 

 

Всеукраїнський 

фонд «Крок за 

кроком» 

Звіт за результатами 

дослідження на Вченій раді 

університету, грудень 2020 р. 

«Державне-

міжнародне-суспільне: 

європейські  

цінності та норми, що 

формують 

завдання  міждисцип-

лінарного навчального 

модулю 

(STIPENDIUM)» № 

611217- EPP-1-2019-1- 

UAEPPJMO-MODULE  

КСПСР 

Лях Т.Л. 

Програма імені 

Жан Моне 

Розроблено та впроваджено 

змістовий модуль 
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Кількість заходів наукового спрямування 

Підрозділ К-ть заходів 2019 К-ть заходів 2020 

ІЛ  2 4 

КПП 26 23 

КПОСП 28 8 

КСПСР 30 13 

КСІО 20 8 

Разом: 104 56 

 

Серед проблем лишається актуальною необхідність подальшої активізації 

публікаційної активності співробітників та студентів, тому пріоритетом на 

наступний рік залишаться  збільшення кількості проведених наукових досліджень, 

результати яких будуть відображені в наукових виданнях, що входять до 

наукометричних баз даних Scopus та Web of Science. Пріоритетними завданнями на 

2021 рік також  вбачаємо популяризацію наукової діяльності серед студентів з 

активним залучення представників Наукового товариства; Організацію іміджевих 

наукових заходів для формування наукового авторитету викладачів Інституту 

людини (Школа інклюзії, Наукова цукерня, Всеукраїнська науково-практична 

конференція) тощо.  

 

 

6. Міжнародна діяльність в Інституті людини 

 

У 2020 році подано 9 колективних заявок (у 2019 р. – 3) на гранти: 4 заявки 

на програму імені Жана Моне (2 – КСПСР, 1 – КПОСП, 1 спільний від двох кафедр 

(КСПСР, КСІО); 2 групові заявки на програму Еразмус+КА2; 1 заявка на програму 

KA107 Erasmus+ (КСІО); 2 заявки на конкурси Британської ради (1 – КСІО, 1 – 

КПП). 

1 колективна заявка подана на конкурс НФДУ «Підтримка досліджень 

провідних  та молодих учених». Номер конкурсу: 2020.2 (КСПСР). 

Також у 2020 р. було подано 3 індивідуальні грантові заявки (1 – КПП, 2 – 

КПОСП).  

З зазначених заявок підтримана 1: КСІО «Студентська Академічна 

Мобільність (САМ) Україна» (House of Europe, Британська Рада в Україні, 2020-

2021). Програма передбачає обмін 10 студентів 2 курсу першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти спеціальності 016 «Спеціальна освіта» Київського університету 

імені Бориса Грінченка та студентів Кам’янець-Подільському національному 

університеті імені Івана Огієнка для проходження академічної мобільності 

протягом 8 тижнів. Бюджет проєкту 176800 грн. В червні 2020 року відбувся відбір 



44 
 

студентів, які мали розпочати мобільність в жовтні 2020 р. Проте з впровадженням 

дистанційної форми навчання відбулося порушення мети та завдань програми, у 

зв’язку з чим мобільність перенесена до введення змішаної або очної форм 

навчання. 

У 2020 році у програмах академічної мобільності у рамках Еразмус+ КА107 

три студентки спеціальності «Соціальна робота» Денисова А., Жидченко Т., 

Боборіко М. взяли участь у програмі академічної мобільності в Університеті 

Острава (Чехія).  

У 2020 році кафедрами Інституту людини реалізувалися та продовжується 

реалізація таких проєктів: «Дослідження компонентів психологічного здоров’я 

студентської молоді в Україні» (КСОСП); «Експертне дослідження ефективності 

«Післядипломної сертифікаційної програми з психологічного консультування та 

травмотерапії» (КПП); «Dialogues between Northern and Eastern Europe on the 

Development of Inclusion: Theoretical and Practical Perspectives» (КСІО); 

«Інституалізація «універсального» асистента вчителя в Україні: дослідження умов 

для реалізації» (КСІО); «Державне-міжнародне-суспільне: європейські цінності та 

норми, що формують завдання  міждисцип-лінарного навчального модулю 

(STIPENDIUM)» № 611217- EPP-1-2019-1- UAEPPJMO-MODULE (КСПСР). 

У 2020 р. 5 викладачів Інституту взяли участь в міжнародних програмах 

академічної мобільності (в 2019 – 8), зокрема: стажування за програмою 

«Інклюзивна освіта в США»; науково-педагогічне стажування «Організація 

освітнього процесу в галузі педагогіки і психології в Україні та країнах ЄС»; 

«Технічна підтримка реалізації контракту з реформування сектора соціального 

захисту, Киргизстан»; Програма підвищення кваліфікації в галузі психотерапії та 

клінічної психології. Карантині вимоги ускладнили очні міжнародні стажування. 

Частина запланованих стажувань була відмінена. 

У межах міжнародної співпраці в Інституті людини налагоджена взаємодія з 

такими установами: Ріджент Університет, США (КПП); Ошський державний 

університет (Киргизька Республіка, м. Ош), Бішкекський державний університет 

(Киргизька Республіка, м. Бішкек), (КСПСР); Канадський інститут українських 

студій (Канада, м. Едмонтон) (КПОСП) , Академія спеціальної педагогіки імені 

Марії Гжегожевської ( Польща, м.Варшава), NORD University (Норвегія, м. Бодо) 

(КСІО). З Ріджент Університет підписаний меморандум про співпрацю.  
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Участь у міжнародних програмах академічної мобільності викладачів 

ПІП Роль 

учасника 

Назва проекту Назва організації, за 

підтримки якої 

впроваджується 

Документ, що 

підтверджує участь 

Веретенко 

Т.Г. 

Учасниця 

стажування 

Стажування за 

програмою 

«Інклюзивна 

освіта в США» 

Міжнародна асоціація 

культурної освіти в 

Чикаго, штат 

Іллінойс, США 

Сертифікат 

Лехолетова 

М.М. 

Учасниця 

стажування 

Стажування за 

програмою 

«Інклюзивна 

освіта в США» 

Міжнародна асоціація 

культурної освіти в 

Чикаго, штат 

Іллінойс, США 

Сертифікат 

Лозова О.М. Учасниця 

науково-

педагогічног

о стажування 

 

Науково-

педагогічне 

стажування 

«Організація 

освітнього 

процесу в галузі 

педагогіки і 

психології в 

Україні та 

країнах ЄС» 

Університет Марії 

Кюрі-Склодовської  

за підтримки 

Центру українсько-

європейського 

наукового 

співробітництва 

 

Сертифікат 

Петрочко 

Ж.В. 

Експерт «Технічна 

підтримка 

реалізації 

контракту з 

реформування 

сектора 

соціального 

захисту, 

Киргизстан» 

Євросоюз 

Партнерство «Кожній 

дитині» 

Офіційний лист-

запрошення від 

Вих. № 01/02 від 

20.01.2020 р., наказ 

по Університету 

про відрядження  

Фурман 

Вікторія 

Вікторівна 

Учасниця 

програми 

підвищення 

кваліфікації 

Програма 

підвищення 

кваліфікації в 

галузі 

психотерапії та 

клінічної 

психології 

NEXUS-Klinik, 

Baden-Baden, 

Germany 

Сертифікат 

Відзначимо найактивніших викладачів за налагодження міжнародної 

співпраці: Лебідь Н. К., заступника директора з наукової роботи, Павлюка  Р. О., 

заступника директора з науково-методичної та навчальної роботи;  Лях Т.Л.,  

Спіріну Т.П.,  Петрочко Ж.В. (КСПСР),  Мартинчук О.В.,  Скрипник Т.В. (КСПСР),  

Сергєєнкову О.П., Поліщука В.М., Фурман В.В. (КПОСП),  Вавілову А.С. (КПП). 

Серед проблемних питань лишається недостатня кількість підписаних угод 

про співпрацю з закордонними навчальними закладами, що Інститут визначає 

пріоритетом на наступний рік. Також пріоритетним завданням на 2021 рік є 

організація системної підготовки грантових заявок з метою збільшення кількості 

підтриманих. 
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  Завдання та перспективи 

 

Основні напрями діяльності Інституту людини зумовлені Стратегією 

(Програмою) розвитку Університету на 2018-2022 роки, Програмою розвитку 

Інститут людини на 2018-2023 роки. 

 На наступний рік ставимо такі пріоритетні завдання: 

- впровадження різновекторної системи профорієнтаційної роботи із 

залученням випускників; 

- сертифікація  електронних навчальних курсів для денної та заочної форм 

навчання; 

- оновлення електронних навчальних курсів, зокрема завдань для проведення 

практичних/семінарських занять та завдань для самостійної роботи у 

зв’язку з переходом на дистанційну форму навчання; 

- підвищення рівня цифрової грамотності викладачів ті студентів для 

ефективної організації освітнього процесі та якості надання/отримання 

освітніх послуг; 

- посилення взаємодії онлайн роботи студентського самоврядування зі 

студентами та впровадження нових онлайн проектів;  

- активізація діяльності щодо отримання учених звань викладачами Інституту 

людини; 

- активне залучення представників Наукового товариства для популяризація 

наукової діяльності серед здобувачів освіти; 

- розширення заходів, що сприяють усвідомленню важливості академічної 

доброчесності; 

- збільшення кількості проведених наукових досліджень, результати яких 

будуть відображені в наукових виданнях, що входять до наукометричних 

баз даних Scopus та Web of Science; 

- організація системної підготовки грантових заявок з метою збільшення 

кількості підтриманих; 

- налагодження міжнародної співпраці та збільшення кількості підписаних 

угод про співпрацю з закордонними навчальними закладами. 

 


