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Звіт директора 

Інституту людини  

за 2021 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 16 освітніми програмами (7 – першого 

(бакалаврського) освітнього рівня,  7 - другого (магістерського) освітнього рівня,  2 

– третього освітньо-наукового рівня та наукового рівня «Доктора наук» зі 

спеціальності 053 Психологія. У 2021 році була розроблено нова освітня програма  

другого (магістерського) рівня «Втручання при аутизмі».  

 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 01.12.2021 року становить 

915 осіб на денній та заочній формах навчання (денна форма 663 студентів, заочна 

форма 252 студенти). 

 

Контингент студентів Інституту людини станом на 01.12.2021 р. 

Рік Денна форма Заочна форма Всього  

2021 663 (+16) 252 (+28) 915 (+44) 

2020 647  224  871  

2019 660  225  885  

 

 

Вступна кампанія. 

Оголошені карантинні обмеження вимагали нестандартних організаційних 

рішень за участі кафедр у вступній  кампанії і професорсько-викладацький склад 

                                                           
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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успішно впоралися із перебудовою своєї роботи. Цьому сприяло високий рівень 

професіоналізму кожного викладача, рівень їхньої партнерської співпраці, 

корпоративна культура та цілеспрямована діяльність колективу Інституту та  

Університету в цілому. 

 У 2021 році в Інституті людини був збільшений ліцензійний обсяг на денній 

та заочній формах навчання  на 4 освітніх програмах першого (бакалаврського) 

рівня та  на 2 другого (магістерського) рівня.  

 

Аналіз ліцензійного обсягу (перший бакалаврський рівень)2 

спец Психологія Соціальна робота 

Спеціальна 

освіта 

ОП ПП ПБУ КП СП СР СА ЛОГ 

форма денна заочна денна денна денна заочна денна денна денна заочна 

2020 25 25 25 25 25 25 25 25 50 0 

2021 30 25 30 30 25 25 25 25 75 25 

 

Аналіз ліцензійного обсягу (другий магістерський рівень) 

спец Психологія Соціальна робота Спеціальна освіта 

ОП ПП ЕКП СП СР МОСП ЛОГ ВА 

форма денна заочна денна денна заочна денна денна денна заочна денна 

2020 15 50 15 15 15 15 15 25 0 0 

2021 15 75 15 15 15 15 15 25 15 15 

 

За результатами вступної кампанії 2021 року, за першим (бакалаврським) 

освітнім рівнем вступили в Інститут людини 237  студентів, що на 82 більше, ніж у 

2020 році.  За другим (магістерським) рівнем – 152 студентів, що на 46 більше,  

порівнян0 з 2020 роком.  

У 2021 році до Інституту людини було зараховано іноземну студенту 

Кампомар Софію на 1 курс освітньої програми «Соціальна робота».  

Середній бал вступників бакалавріату, зарахованих в  Інститут людини, дещо 

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

                                                           
2 У звіті використовується абревіатура назв освітніх програм: практична психологія (ПП), консультаційна психологія 
(КП), психологія бізнесу та управління (ПБУ), екстремальна та кризова психологія (ЕКП)соціальна робота (СР), 
соціальна педагогіка (СП), соціальна адвокація (СА), моніторинг і оцінка соціальних програм (МОСП), логопедія 
(ЛОГ), втручання при аутизм (ВА) 
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Києва і складає 154,1 бал (у 2020 році - 150,85 балів). Аналіз пріоритетів, за якими 

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

що 128 абітурієнтів зараховані на денну форму  до Університету Грінченка за 

першими трьома пріоритетами  (68%). Найбільший показник - за спеціальністю 

Спеціальна освіта: 41 абітурієнт (71%) (що є нижче, ніж 2020 року (92%).  За 

спеціальністю 053 Психологія у 2021 році маємо 60 абітурієнтів з першими трьома 

пріоритетами (69%) (у 2020 році - 64%), зокрема   абітурієнтів з першим 

пріоритетом маємо 42 особи (48%) (що вище, ніж у 2020 році - 30 осіб (40%)). Це 

все свідчить про те, що Інститут людини за спеціальностями 053 та 016 має 

адресного вступника. Цьогоріч за   спеціальністю 213 Соціальна робота маємо 24 

абітурієнтів, які вступили за першими трьома пріоритетами (55%) і 10 абітурієнтів  

з першим пріоритетом (23%). У 2020 році   лише 11 студентів із  21 зарахованого 

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

абітурієнти  були  зараховані за першим пріоритетом. КСПСР у 2021 році значно  

посилила профорієнтаційну роботу та виконала набір на 59% (у 2020 році цей 

показник був 28%).  Варто відзначити  такі форми профорієнтаційної роботи, які 

практикувала кафедра: розсилка інформації про освітні програми у територіальні 

громади України (через партнерську мережу БО «Партнерство Кожній Дитині), 

розміщення платної реклами фейсбук, інформування на сайті Ресурсного центру 

«ГУРТ», дні відкритих дверей. Окремо варто сказати про індивідуальну роботу 

викладачів у закладах загальної середньої освіти.  

Вступникам на другий курс і в магістратуру кафедра пропонувала пройти 

електронний курс "Основи соціальної роботи для абітурієнтів" (Електронне 

навчання Університету Грінченка). 

Проте, зважаючи на оновлення освітніх програм та запровадження нових, 

залишається актуальною потреба у пошуку нових форм профорієнтаційної роботи 

на лише КСПСР, а також всім  кафедрам Інституту людини. 

 

 

Результати набору на І курс (бакалавр) ДЕННА 
 

 Психологія Соціальна робота 

Спеціальна 

освіта 

 
ПП ПБУ КП СП СР СА ЛОГ 

2021 

30 30 28 11 17 16 58 

88 (+16) 44 (+23) 58 (+8) 

2020 72 (+15) 21 (-11) 50 (0) 

2019 57  32  50  

 

 

 

https://elearning.kubg.edu.ua/login/index.php
https://elearning.kubg.edu.ua/login/index.php
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Рейтингові бали вступників на І курс (бакалавр) (денна форма навчання) 

 
ОП Психологія Соціальна робота Логопедія 

2021 189,0-111,7 

159,1 

184,16-115,4 

150,8 

184,6-121,4 

152,4 

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 

 

З 2021 року вперше в Україні в Університеті Грінченка відкрито нову освітньо-

професійну програму для другого (магістерського) рівня денної форми навчання 

«Втручання при аутизмі», гарант ОП: Т.В. Скрипник. Ліцензійний обсяг – 15 осіб, 

вступили 11 осіб. Освітня програма спрямована на підготовку 

висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців як лідерів у справі 

розбудови якісної спеціальної та інклюзивної освіти, здатних розв’язувати складні 

завдання дослідницького та інноваційного характеру і здійснювати позитивні 

перетворення в освіті осіб з розладами аутистичного спектра, зокрема, у контексті 

служіння людині, громаді, суспільству. 

 

Результати набору на 5 курс (магістр)  

 

спец Психологія Соціальна робота Спеціальна освіта 

ОП ПП ЕКП СП СР 
МОС

П 
ЛОГ ВА 

форма денна заочна денна денна заочна денна денна денна заочна денна 

2021 13 (+1) 58 (+11) 11 (-2) 5 (+5) 5(+5) 5(+5) 6 (-5) 20 (-3) 18 (+18) 11 (+11) 

2020 12 47 13 0 0 0 11 23 0 0 

 

Для досягнення високих результатів вступної кампанії в Інституті людини 

протягом 2021 р. проводилася профорієнтаційна робота. 

З метою забезпечення набору, зокрема  на нову освітню програму 

«Втручання при аутизмі», та популяризації освітніх програм з логопедії проведено 

заходи профорієнтаційного спрямування, зокрема онлайн зустрічі з потенційними 

здобувачами освіти, створення рекламної інфографіки, профорієнтаційних відео 

презентацій  та розповсюдження в соцмережах, а також поширення інформації про 

вступну кампанію серед РЦПІО України та ІРЦ м. Києва. Найбільш активними 

були такі викладачі кафедри:  Мартинчук О.В.,  Скрипник Т.В., Максимчук М.О., 

Бабич Н.М., Супрун Г.В.   
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Щороку викладачі КСПСР долучалася до організації та проведення днів 

відкритих дверей для майбутніх вступників, практикувала розсилку інформації про 

освітні програми у територіальні громади України (через партнерську мережу БО 

«Партнерство Кожній Дитині), розміщувала рекламу на сайті Ресурсного центру 

«ГУРТ».  Відзначимо активність Лях Т.Л., Денисюк О.М.,  Лютого В.П.,  Дулі А.В.  

Для досягнення вступних результатів на КПОСП проводилася 

профорієнтаційна робота, яка проводилася викладачами у співпраці зі студентами 

(на практиці в загальноосвітніх установах м. Києва). У зв’язку з пандемією, така 

діяльність здійснювалася в дистанційному форматі. Але на якість та зміст 

проведення профорієнтаційних заходів такі умови негативно не впливали. 

Зауважимо, що викладачами кафедри проведено індивідуальні консультації з 

абітурієнтами та їхніми батьками за запитом. Найбільш активними викладачами в 

цьому напряму були Власенко І.А., Столярчук О.А.,  Коханова О.П.,  Фурман В.В.). 

Викладачі КПП здійснювали профорієнтаційну роботу через залучення 

випускників для створення профорієнтаційних роликів,  проведення цікавих 

зустрічей із запрошеними спікерами, проведення профорієнтаційних марафонів та 

популяризація професії в соціальних мережах. Слід відзначити активність таких 

викладачів кафедри, як Грубі Т.В., Краєва О.А.,  Вавілова А.О. 

 

Профорієнтаційні заходи 

Захід 

 

Дати 

проведення 

Задіяно 

студентів  

Виконавці 

Підготовлено та проведено заходи в 

межах Психологічного хабу «Студія 

успішного абітурієнта» 

жовтень 

листопад 

грудень 

лютий 

березень 

квітень 

травень 

16  

(2,3,4 курс) 

викладачі КПОСП 

Підготовлено «Звернення до 

абітурієнтів» та 

надіслано студентами до шкіл, де 

вони навчалися 

листопад 4 курс 

в межах 

дисципліни 

«Психологічні 

технології 

відбору та 

роботи з 

персоналом» 

Вінник Н.Д. 

Проведено зустрічі із психологами  

(Спеціалізована школа №2 ім. 

Д.Карбишева з поглибленим 

вивченням предметів 

природничого циклу,  

Романо-германська гімназія 123) 

листопад  Вінник Н.Д. 

Проведено онлайн листопад  Власенко І.А. 
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профорієнтаційний захід «Мій 

успішний професійний вибір» для 

студентів Університетського коледжу 

Проведення профорієнтації в 

спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів 

№ 265 з поглибленим вивченням 

предметів художньо-естетичного 

циклу  

 

березень 

травень 

 

4 курс 

завдання 

практики 

 

Ткачишина О.Р. 

Проведення профорієнтації в гімназії 

136 м. Києва  

 

листопад  3 курс 

завдання 

практики 

 

Ткачишина О.Р. 

Профорієнтаційний онлайн проект 

«Формула професії психолог» 

квітень  Фурман В.В. 

Тематичні профорієнтаційні виступи 

у ЗОШ 17 м. Біла Церква на 

педагогічній раді у зв’язку з виходом 

спільно статті у журналі «Початкова 

школа»; співавтор – вчитель 4 класу 

Поліщук Т.М. 

вересень 

жовтень 

 Поліщук В.М. 

Акція «Стань другом кафедри» Протягом 

року 

 Вавілова  А.С. 

Проведення 6 майстер-класів (2 на 

платформі «Зміст», для асоціації 

бібліотекарів, для асоціації КПТ) з 

профорієнтаційними моментами 

Протягом 

року 

 Грубі Т.В. 

Дні КПП онлайн  26-29 

жовтня 

 Грубі Т.В. 

Проведення профорієнтаційного 

марафону 

Квітень   Лозова О.М. 

Дні викритих дверей онлайн  Лютий, 

Березень, 

квітень  

 Музиченко І.В., 

Денисюк О.М., 

Грубі Т.В., 

Максимчук М.О.,   

Рева О.М. 

Онлайн-зустріч з представниками 

закладів вищої освіти України 

20 травня 

2021 

 Сапіга С.В., 

Лехолєтова М.М. 

Презентація потенційним вступникам 

освітньої програми «Втручання при 

аутизмі» для другого (магістерського) 

рівня 

Березень, 

квітень  

 Мартинчук О.В., 

Скрипник Т.В., 

Максимчук М.О. 

 

Упродовж 2021 року Інститутом людини організовано та проведено низку 

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

мережі закладів освіти та різних соціальних інституціях  Києва та територіальних 

громад України. Загалом за звітній період проведено 66 іміджевих заходів, якими 

охоплено  понад 5200 осіб. Варто відзначити такі: традиційний, вже з міжнародною 

участю, фотоконкурс, який  покликаний сприяти формуванню еко-культури у 
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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). У 2021 рокі Інститут людини долучився до масштабного  проєкту 

«Розвиток потенціалу служб у справах дітей в Україні". Цей проєкт реалізується у 

партнерстві  Української мережі за права дитини, UNICEF Ukraine, Національної 

соціальної сервісної служби України та Київського університету імені Бориса 

Грінченка. В межах проєкту передбачено підвищення фахових компетентностей 

фахівців соціальної роботи служб у справах дітей, до його реалізації залучено 988 

фахівців служб у справах дітей територіальних громад України.   

З метою розвитку професійного іміджу КСІО за ініціативи Лебідь Н.К. та 

Скрипник Т.В. розпочато діяльність весняної науково-практичної школи з 

інклюзивної освіти. Так, 23-26 березня відбулася перша науково-практична 

онлайн-школа з інклюзивної освіти «Майстерність у наданні додаткових освітніх 

послуг». У роботі Школи взяли участь педагоги закладів освіти з інклюзивною 

формою навчання. Ведучими Школи стали викладачі КСІО: Скрипник Т.В. («Зміст 

занять для нормалізації стану дітей з особливими освітніми потребами та 

ефективність використання сенсорних кімнат»); Супрун Г.В. («Системність в 

організації корекційно-розвиткових занять для дітей з порушеннями 

інтелектуального розвитку»); Максимчук М.О. («Ресурси структурованого 

навчання (ТЕАССН) в супроводі дітей з розладами аутистичного спектра»). 

Заняття відбувалися в інтерактивному форматі, після кожного виступу ведучих 

учасники навчання за науково-практичною програмою Школи виконували 

завдання на платформі Padlet. Позитивні відгуки усіх учасників навчання 

мотивують впровадити діяльність Школи на постійній основі. 

16 березня  2021 р. відбувся виступ Скрипник Т.В. на тему «Аутизм та 

сенсорна інтеграція» на Громадському радіо у межах програми «Як зрозуміти 

аутизм» - спільного проєкту Громадського радіо та ГО «Happy today». У виступі 

представлено монографію «Діти з аутизмом: сценарії успіху». 

03 грудня 2021 року в рамках проєкту "Розвиток потенціалу служб у справах 

дітей в Україні", який реалізує Українська мережа за права дитини у партнерстві з 

UNICEF Ukraine, Національною соціальною сервісною службою України 

та Київським Університетом імені Бориса Грінченка, Клішевич Н.А. був 

проведений вебінар  "Повноваження територіальних громад з питань забезпечення 

та дотримання прав дитини: вимоги закону"  для голів ОТГ та  керівників служб у 

справа дітей. У заході взяли участь 988 представників територіальних громад 

України. 
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Протягом 2021 року викладачами всіх кафедр Інституту людини активно 

проводилися профорієнтаційні іміджеві заходи. Вони носили переважно онлайн 

формат (вебінари, виступи, майстер-класи).  

Відзначимо серед найактивніших викладачів в організації іміджевих 

профорієнтаційних заходів Грубі Т.В. (КПП), Вінник Н.Д. (КПОСП), Власенко І.А. 

(КПОСП), Реву О.М. (КПОСП), Столярчук О.А. (КПОСП), Лях Т.Л. (КСПСР), 

Суліцького В.В. (КСПСР), Скрипник Т.В. (КСІО), Лопатинську Н.А. (КСІО). 

 

Іміджеві профорієнтаційні заходи  

 
Захід Дати 

проведення 

Виконавці 

Проведено зустрічі із психологами  

(Спеціалізована школа №2 ім. 

Д.Карбишева з поглибленим вивченням предметів 

природничого циклу,  

Романо-германська гімназія 123) 

листопад Вінник Н.Д. 

Проведено онлайн 

профорієнтаційний захід «Мій успішний професійний 

вибір» для 

студентів Університетського коледжу 

листопад Власенко І.А. 

Підготовлено «Звернення до абітурієнтів» та 

надіслано студентами до шкіл, де вони навчалися 

 Вінник Н.Д. 

Тематичні профорієнтаційні виступи у ЗОШ 17 м. Біла 

Церква на педагогічній раді у зв’язку з виходом 

спільно статті у журналі «Початкова школа»; співавтор 

– вчитель 4 класу Поліщук Т.М. 

вересень 

жовтень 

Поліщук В.М. 

Робота в якості члена журі ІІІ етапу Всеукраїнського 

конкурсу авторських програм практичних психологів і 

соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у 

номінації «Розвивальні програми» 

15. - 05.03 Грубі Т.В. 

Вебінар «Тренінг як інструмент вирішення конфліктів» 

в рамках Міжнародного стажування «European Science 

and International Communication» (law, economics, 

psychology, public administration) 

20.04. 2021. Грубі Т.В 

Презентація КПП та 2х освітніх програм під час 

проведення вебінару «Профілактика професійного 

стресу та вигорання» для Асоціації Когнітивно-

поведінкових психотерапевтів 

21.04. 2021. Грубі Т.В 

Презентація КПП та 2х освітніх програм під час 

проведення вебінару «Профілактика прокрастинації 

бібліотекарів» для Української асоціації бібліотекарів 

22.04.2021. Грубі Т.В 

Вебінар з прокрастинації для Всеукраїнської освітньої 

платформи OP.UA 

22.04.2021. Грубі Т.В 

Презентація КПП та 2х освітніх програм під час 

проведення вебінару «Профілактика перфекціонізму 

серед працівників культури» для викладачів фахових 

дисциплін закладів спеціалізованої мистецької освіти 

від Центру неперервної культурно-мистецької освіти 

23.04. 2021. Грубі Т.В 
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Національної академії керівних кадрів культури та 

мистецтв 

Презентація КПП та 2х освітніх програм під час 

проведення вебінару «Профілактика професійного 

стресу та вигорання серед працівників культури» для 

викладачів фахових дисциплін закладів спеціалізованої 

мистецької освіти від Центру неперервної культурно-

мистецької освіти Національної академії керівних 

кадрів культури та мистецтв 

18.05. 2021. Грубі Т.В 

Презентація КПП та 2х освітніх програм під час 

проведення вебінару «Профілактика перфекціонізму 

бібліотекарів» для Української асоціації бібліотекарів 

20.05. 2021. Грубі Т.В 

Презентація КПП та 2х освітніх програм під час 

проведення вебінару «Ефективна комунікація в роботі» 

для викладачів фахових дисциплін закладів 

спеціалізованої мистецької освіти від Центру 

неперервної культурно-мистецької освіти 

Національної академії керівних кадрів культури та 

мистецтв 

25.05. 2021. Грубі Т.В 

Презентація КПП та 2х освітніх програм під час 

проведення вебінару «Профілактика професійного 

стресу та вигорання» для викладачів фахових 

дисциплін закладів спеціалізованої мистецької освіти 

від Центру неперервної культурно-мистецької освіти 

Національної академії керівних кадрів культури та 

мистецтв 

27.05. 2021. Грубі Т.В 

Вебінар з прокрастинації для всеукраїнської освітньої 

платформи OP.UA 

27.05. 2021. Грубі Т.В 

Вебінар «Істерики у дітей та підлітків: причини 

виникнення і алгоритми подолання»,  Національна 

освітня платформа «Всеосвіта».  

 

13.12.2021. Литвиненко О.О. 

Вебінар «Технології надання екстреної психологічної 

допомоги школярам, Національна освітня платформа 

«Всеосвіта» 

11.10.2021 Литвиненко О.О. 

Вебінар «Як розпочати навчальний рік максимально 

ефективно. Техніки для педагогів та учнів», 

Національна освітня платформа «Всеосвіта» 

1.09.2021. Литвиненко О.О. 

Вебінар «Робота з дитячою тривогою. Алгоритм 

проведення корекційних занять», Національна освітня 

платформа «Всеосвіта» 

14.05.2021. Литвиненко О.О. 

Вебінар «Психологічна підтримка 

одинадцятикласників офлайн та онлайн на етапі 

завершення шкільного навчання, Національна освітня 

платформа «Всеосвіта» 

20.04.2021 Литвиненко О.О. 

Вебінар «Суїцидальна поведінка у підлітків: причини 

виникнення та алгоритми подолання, Національна 

освітня платформа «Всеосвіта» 

11.03.2021. Литвиненко О.О. 

Вебінар «Апатія у дітей та підлітків: причини 

виникнення і алгоритми подолання», Національна 

освітня платформа «Всеосвіта»  

18.02.2021. Литвиненко О.О. 
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Вебінар «Як пережити стрес правильно: стратегії 

реагування та вікові особливості», Національна освітня 

платформа «Всеосвіта» 

11.02.2021 Литвиненко О.О. 

Вебінар «Ресурс на цілий рік. Техніки турботи про 

психоемоційне благополуччя для педагогів», 

Національна освітня платформа «Всеосвіта» 

11.01.2021 Литвиненко О.О. 

Вебінар «Чи може шкільний психолог допомогти 

дитині подолати страхи та тривоги?», Національна 

освітня платформа «Всеосвіта» 

17.05.2021 Литвиненко О.О. 

Зустріч  з начальниками відділень соціально-

психологічної служби установ виконання покарань та 

слідчих ізоляторів щодо методів діагностики, 

профілактики та попередження суїцидів засуджених  

17 березня 

2021 

Суліцький В.В. 

Майстер-клас  для фахівців соціальної сфери, 

здобувачів вищої освіти, викладачів закладів вищої 

освіти, вчителів та усіх небайдужих. Цього разу у 

фокусі уваги були ветерани АТО/ООС, а тема майстер-

класу: «Ветерани АТО/ООС… Чому вони «інші»?»  

24 березня 

2021 

Лях Т.Л. 

Науково-практична онлайн-школа з інклюзивної освіти 

«Майстерність у наданні додаткових освітніх послуг». 

2326 березня 

2021 

Скрипник Т.В. 

Майстер-клас «Приховані ресурси правої півкулі: 

гімнастика для мозку» 

12 травня 

2021 

Максимчук М.О 

Скрипник Т.В.  

Вебінар «Класний менеджмент як стратегія створення 

дружнього та розвивального інклюзивного освітнього 

середовища» 

20 жовтня 

2021 

Скрипник Т.В.  

Вебінар «Адаптивна фізкультура для дітей з 

порушеннями зору в умовах інклюзивного навчання» на 

платформі Parimatch Foundation Ukraine (міжнародний 

благодійний фонд) 

11 

листопада 

2021 

Лопатинська Н.А. 

Фотоконкурс «Ми – люди Землі» Квітень-

листопад  

Музиченко І.В. 

Вебінар  "Повноваження територіальних громад з 

питань забезпечення та дотримання прав дитини: 

вимоги закону"   

3 грудня 

2021 

Клішевич Н.А. 

 

 

Іміджеві та  профорієнтаційні заходи 

 

кафедра К-ть  заходів  Кількість 

відвідувачів 

Задіяно 

студентів 

Задіяно 

співроб. 

КПОСП 12 355 38 8 

КПП 32 1915 43 5 

КСІО 10 570 57 8 

КСПСР 7 265 32 5 

Загальноінститутські  5 2153 15 12 

Загалом 2021 66 5258 185 38 

Загалом: 2020 50 5044 124 46 
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Реалізація стратегії відкритості відбувається за допомогою прозорості 

діяльності Університету   у відкритих Інтернет-ресурсах. Протягом 2021 року 

здійснювалося систематичне оприлюднення інформації про діяльність 

професорсько-викладацького складу та здобувачів. 

Також на сторінках соціальних мереж викладалися матеріали, дотичні до 

тематики діяльності кафедр, висвітлювалися важливі події/заходи Інституту 

людини та Університету Грінченка.  

Протягом року відбувається оновлення постійно діючих сторінок кафедр в 

соціальній мережі «Facebook» для висвітлення важливих подій діяльності. 

Популярними є постійно діючі рубрики: науково-практичні студії «Я-психолог» 

(КПОСП), «Скарбниці книжкової полиці» (#психологчитає), #психологжартує 

(КПП). 

За результатами конкурсу на найкращу фейсбук сторінку кафедри, 

проведеного у межах Тижня науки в Університеті Грінченка, сторінка КСІО посіла 

I місце. КСІО має сторінку у ТікТок (78 підписників, 3224 Лайки  

https://vm.tiktok.com/ZMedsuo5w/ ) 

Сторінка КСПСР у ФБ зайняла  призове місце у Фестивалі-конкурсі 

“Грінченківська весна 2021” (категорія “Професіонали” у номінації “Краща ФБ-

сторінка структурного підрозділу”, диплом ІІ ступеня), а сторінка Інституту 

людини посіла ІІІ місце (категорія “Аніматори” у номінації “Краща ФБ-сторінка 

структурного підрозділу”) 

Викладачами кафедри висвітлюються свої наукові надбання у загальному 

доступі в ресурсах: Google Акадедемія, Інституційний репозиторій Київського 

університету імені Бориса Грінченка, Е-Портфоліо викладача, ResearchGate, 

Publons. 

Для визначення проблемних питань освітніх програм та пошуку найбільш 

оптимальних шляхів їх вирішення, підвищення якості освітніх програм 

викладачами кафедр враховується досвід навчання та працевлаштування 

випускників кафедри шляхом опитування. Анкета для випускників та їхні історії 

успіху висвітлюються на сайті кафедр у рубриці «Історії успіху випускників». 

На сторінці сайту Інституту є достатньо інформації, яка підтримується в 

актуальному стані. Інститут та кожна кафедра має сторінки в Facebook (8 

сторінок/груп, загалом 9306 вподобань) та в Instagram (5 сторінок, на які підписані 

2027 осіб).  

Варто відзначити Павлюка Р.О. (заступника директора з науково- 

методичної та навчальної роботи), Горбатюк С.В. (помічник директора з ІКТ), 

Лехолєтову М.М. (КСПСР), Фурман В.В., Цюман Т.П. (КПОСП), Шевцову Д.В., 

Циганчук Т.В. (КПП), Хомик Т.В. (КСІО), які найбільш активно працюють над 

реалізацією стратегії відкритості. 

https://vm.tiktok.com/ZMedsuo5w/
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Дані з мережі Facebook 
 

Кафедра / Сторінка Вподобали Стежать Вподобали Стежать Рік заснування 

2020 2021  

Інститут людини (сторінка) 

https://www.facebook.com/grinchenkohuman 
897 990 1292 1418 2012 

КСІО (група) 

https://www.facebook.com/groups/ksioil 
4106 - 5371 - 2016 

КПП (сторінка) 

https://www.facebook.com/PP.Grinchenko 
652 729 758 879 2018 

КПП (група) 

https://www.facebook.com/groups/34188983

6333587/ 

591 - 647 - 2018 

КПОСП (група) 

https://www.facebook.com/groups/79874466

6827237/ 

271 - 270 - 2015 

Науково-практичні студії «Я – психолог» 

КПОСП (група) 

https://www.facebook.com/groups/209664334

7025946 

148 - 148 - 2018 

КПОСП (сторінка) 

https://www.facebook.com/kposp.edu/ 
30 31 101 109 2020 

КСПСР (сторінка) 

https://www.facebook.com/KafedraSPSRil/ 
573 607 719 775 2018 

Всього  7073 2357 9306 3181  

 

 

Дані з мережі  Instagram 
 

Кафедра  
Стежать 

Кількість 

дописів 

Відстежують 

користувачів 
Стежать 

Кількість 

дописів 

Відстежують 

користувачів 

2020 2021 

Студенти Інституту 

людини 
877 333 304 939 353 48 

Соціальний 

департамент 

Студентської Ради 

   171 21 23 

Pervaky_il 

Сторінка для 

першокурсників 

   295 28 26 

КСІО 234 90 221 299 203 237 

КПП 298 429 741 323 712 728 

КПОСП Відсутня сторінка Відсутня сторінка 

КСПСР Відсутня сторінка Відсутня сторінка 

Всього  1409 852 1266 2027 1317 1062 

 

 

 

https://www/
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Дані з YouTube каналів 
 

Кафедра/ сторінка Користувачів   Переглядів  

Інститут людини 

(https://www.youtube.com/channel/UCRtUSeB5QOcWKceuNd3DxDA

/featured) 

70 1215 

КСІО 

(https://www.youtube.com/channel/UCMSOMaqRAHFn_e3xOAYjtpQ) 
23 273 

КПОСП 

(https://www.youtube.com/channel/UCwXY4iWZE6t6zPZEPGuUprw) 
14 121 

КПП 

(https://www.youtube.com/channel/UCNUKiUqAf5Pzvibw8rL2V6Q/fe

atured) 

125 3514 

КСПСР 

(https://www.youtube.com/channel/UClEJ7H6HarmNZNkGpa40pjg/fea

tured) 

21 478 

 253 7601 

 

Заходи для громади м. Києва 

 

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 20 заходів, якими охоплено1710 учасників. 

Порівняно з минулим роком, кількість заходів залишилася на тому ж рівні (заходів 

провели на 1 більше, охопили більше учасників (+19)).  

 Традиційно проводились змістовні зустрічі на відкритих майданчиках з 

мешканцями Русанівки, нині дещо формат таких відкритих зустрічей переміщено 

у соціальні мережі. При цьому варто додати, що збільшилася кількість 

індивідуальних звернень від громадян за консультаційною підтримкою. Найбільш 

активними у такій діяльності відмічаємо  

За звітний період  у  змішаному формати працював Логопедичний центр 

«Логотренажер». Розпочав свою роботу Центр «Аутизм -академія». Місія центру – 

створювати умови для набуття студентами фахових компетенцій з психолого-

педагогічного супроводу дітей з аутизмом та їхніх родин у відповідності до 

реалізації Нової освітньої стратегії Університету. Керівник – Скрипник Тетяна 

Вікторівна, професор КСІО.  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCMSOMaqRAHFn_e3xOAYjtpQ
https://www.youtube.com/channel/UCwXY4iWZE6t6zPZEPGuUprw
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Соціальний проект «З Києвом і для Києва» та заходи для громади м.Києва 

№ з/п Назва заходу у 2021 році 
Кількість 

відвідувачів 

Залучено 

студентів 

1. Логопедичний центр «Логотренажер» 65 15 

2. Центр  Аутизм-Академія  22 8 

3. 
Проведення арт-терапевтичних занять з підтримки батьків дітей 

з особливими потребами в ГО «Особливі». 

65 4 

4. 

Навчально-практичний семінар для педагогічних працівників 

ЗЗСО №281 м. Києва за темою «Розроблення індивідуальної 

програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами» 

20 6 

5. 
Вебінар на тему «Профілактика стресу та професійного 

вигорання працівників культури». 

22 4 

6. 

 Майстер-класи для викладачів фахових дисциплін музичних 

коледжів та мистецьких шкіл, організованого Центром 

неперервної культурно-мистецької освіти при Національній 

академії керівних кадрів культури і мистецтв. 

137 9 

7 

Онлайн-вебінар «Скаутинг – всесвітній рух для дітей та молоді», 

для керівників закладів позашкільної освіти, заступників 

директорів шкіл з виховної роботи м. Києва 

67 6 

8 
«Академія 

сучасної психології» суботні лекції для киян 

95 2 

9. 
Ефір з матеріалом «Краса зовнішня і 

внутрішня» 

100 2 

10. 
Ефір на тему «Дружити, не сваритись» про 

конфлікти у школі 

100 1 

11 
Вебінар «Істерики у дітей та підлітків: причини виникнення і 

алгоритми подолання» 

98 2 

12 
Вебінар «Технології надання екстреної психологічної допомоги 

школярам 

110 1 

13 
Вебінар «Як розпочати навчальний рік максимально ефективно. 

Техніки для педагогів та учнів». 

107 3 

14 
Вебінар «Робота з дитячою тривогою. Алгоритм проведення 

корекційних занять» 

95 2 

15 
Вебінар «Психологічна підтримка одинадцятикласників офлайн 

та онлайн на етапі завершення шкільного навчання 

87 2 

16 
Вебінар «Суїцидальна поведінка у підлітків: причини 

виникнення та алгоритми подолання. 

95 2 

17 
Вебінар «Апатія у дітей та підлітків: причини виникнення і 

алгоритми подолання» 

87 3 

18 
Вебінар «Як пережити стрес правильно: стратегії реагування та 

вікові особливості. 

98 3 

19 
Вебінар «Ресурс на цілий рік. Техніки турботи про 

психоемоційне благополуччя для педагогів» 

103 2 

20 
Вебінар «Чи може шкільний психолог допомогти дитині 

подолати страхи та тривоги?» 

98 4 

 2021 рік 1710 81 

 2020 рік  1691 75 
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Відзначимо у 2021 р. тих викладачів, які найактивніше працювали в цьому 

напрямі: Грубі Т.В. (КПП), Литвиненко О.О. (КПП), Столярчук О.А. (КПОСП), 

Фурман В.В. (КПОСП), Власенко І.А. (КПОСП), Каліщук С.М. (КПОСП), 

Кутішенко В.П. (КПОСП), Скрипник Т.В. (КСІО), Бабич Н.М. (КСІО), Сапіга С.В. 

(КСПСР)  

 

Робота з партнерами, роботодавцями 

На 2020 рік Інститут людини ставив завданням  створення Ради роботодавців 

з метою організації взаємодії та партнерства з випускниками та партнерами 

Університету.  У 2021 р. в Інституті людини створено Раду роботодавців 

(http://surl.li/amobj), до якої ввійшли 14 провідних фахівців у галузі психології, 

спеціальної освіти та соціальної роботи.  

Партнери, роботодавці традиційно долучалися до обговорення змісту, форм і 

методів викладання у процесі професійної підготовки здобувачів Інституту 

людини. Загалом для обговорення ОП були залучені такі роботодавці як: 

Л.А. Нікітюк, директором спеціальної школи-інтернату I-II ступенів для дітей з 

ТПМ № 7 м. Києва, О.О. Бевз, директором ЗДО № 485 комбінованого типу з 

групами для дітей з порушеннями мовлення м. Києва та І.А. Іванкевич, 

вихователем-методистом цього ЗДО, І.В. Білецькою, директором Інклюзивно-

ресурсного центра №1 м. Києва, О.В. Макаренко, керівник громадської організації 

"Сімейна корпорація", директор альтернативної школи "Максимус" м. Києва; 

Л.Ф. Новік, директор Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді 

з функціональними обмеженнями Дарницького району м. Києва; Е.О. Попова, 

засновниця Громадської організації «Навчально-реабілітаційний центр 

"СОНЯШНИК" м. Полтави (КСІО), фахівці Міністерства соціальної політики 

України, Київського центру соціальних служб, лабораторії соціальної педагогіки 

Інституту проблем виховання НАПН України, Міжнародної організації 

«Партнерство Кожній дитині», громадських організацій «Український фонд 

«Благополуччя дітей», «Всеукраїнський громадський центр «Волонтер» (КСПСР); 

спеціалісти з HR «Лабораторії «Діла», Інститутом психології імені Г.С.Костюка, 

Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Оболонський район, м. Київ,  

Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України, ДП «Інститут 

перепідготовки кадрів промисловості».  

До викладання на ОПП залучені роботодавці, авторитетні представники 

професійної спільноти у галузі на засадах сумісництва. Зокрема Е.А. Данілавічютє 

(к.пед.н., с.н.с., завідувач відділу логопедії Інституту спеціальної педагогіки і 

психології імені Миколи Ярмаченка), Н.З. Софій (к.пед.н., перший заступник 

http://surl.li/amobj
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директора Українського інституту розвитку освіти), О.Ф. Федоренко (к.пед.н., 

керівник сектору професійного розвитку педагогічних працівників Державної 

установи «Український інститут розвитку освіти», Л.А. Тищенко (к.пед.н., 

директор ДНЗ № 9 комбінованого типу м. Києва); А.О. Руденко (директор 

спеціальної школи І – ІІ ступенів № 10 Дарницького району м. 

Києва),М.О. Виговська (директор Інклюзивно-ресурсного центра №3 

м. Києва),  Т.Д. Кострицька (керівник  Центру терапії та корекції «Therapy Hub») 

(КСІО), А. О. Крицька (к.психол.наук, директор ДП «Інститут перепідготовки 

кадрів промисловості» (КПОСП).  

Пріоритетом на 2022 рік Інститут вбачає продовження упровадження 

різновекторної системи профорієнтаційної роботи, створення Ради випускників 

Інституту, а також залучення зарубіжних науковців до проведення гостьових 

лекцій. 

 

2. Корпоративна культура Інституту людини, розвиток і підтримка 

персоналу в умовах пандемії  

 

Станом на 01.12.2021 року на постійній основі в Інституті працює 73 

співробітники. З них 57 – науково-педагогічні працівники. За сумісництвом працює 

19 осіб, з них 3 доктори наук.  

Якісний склад Інституту людини  (штатні співробітники) 

 
 

У 2021 році захистила кандидатську дисертацію та отримала диплом викладач 

КПП   - Середа О.Ю.  та успішно захистила докторську дисертацію – доцент КПП 

– Литвиненко О.О. (науковий консультант – Лозова О.М.) 
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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» 

 

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 різниця 

КПП 15 16 9 10 1 - 10% 0% +1 

КПОСП 15 14 10 10 6 6 55% 55% 0 

КСПСР 12 12 10 10 7 7 64% 64% 0 

КСІО 13 13 7 7 3 2 43% 33% +1 

Проблемним питанням залишається отримання учених звань викладачами 

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

Науково-педагогічні працівники протягом 2021 року брали участь у семінарах, 

тренінгах, конференціях, підвищують кваліфікацію на освітніх курсах. Відповідні 

сертифікати розміщені в Е-портфоліо викладачів (http://eportfolio.kubg.edu.ua/). 

Упродовж 2021 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 45 осіб (78% від загального складу НПП (у 2020 

році – 59%). Кількість пройдених модулів викладачами у 2021 році збільшилася, 

порівняно з 2020 р. (на 19%). Проте професійний розвиток викладачів залишається 

пріоритетним на наступний рік.  Разом з тим, було проведено 10 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 (2020-2021 рр.) 

кафед

ра 
Модуль ІКТ 

Дослідни-

цький 

модуль 

Лідерський 

модуль 

Дидакти-

чний модуль 

Фаховий 

модуль 
Інше 

Закордонне 

стажування 

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

КПП 6 3 1 3 0 1 0 2 7 0 10 7 9 1 
КПОСП 13 1 2 1 0 0 0 1 4 3 8 8 1 1 

КСПСР 11 4 5 0 0 5 0 8 11 2 28 31 12 3 

КСІО 6 0 3 2 1 3 0 2 2 1 17 14 9 0 
директорат 3  1  0  1  2  2  1  

Всього 39 

(+31) 

8 12 

(+6) 

6 1    

(-8) 

9 1      

(-12) 

13 26 

(+20) 

6 65 

(+5) 

60 32 

(+27) 

5 

http://eportfolio.kubg.edu.ua/
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Підвищення кваліфікації науково-викладацького складу залишається 

пріоритетом на 2021 рік, оскільки маємо 11 викладачів (у 2020 році - 21 викладач), 

які протягом 2021 року не були учасниками жодного модуля. 

 

Зведена таблиця результатів стажування 

 

кафедра 

Всього штат Проходили 

стажування 

Не  

проходили  

стажування 

%  викладачів, які пройшли 

підвищення кваліфікації 

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

КПП 15 16 11 8 4 8 71% (+21%) 50%  

КПОСП 15 14 11 6 4 8 73% (+31%) 42%  

КСПСР 12 12 12 11 - 1 100% (+8) 92%  

КСІО 13 13 9 9 4 4 69% (-1%) 70%  

 

З метою моніторингу якості надання освітніх послуг проведено опитування 

студентів щодо ефективності викладацької діяльності «Викладач очима студентів» 

та здійснено аналіз отриманих результатів. Середнє значення оцінки студентів 

Інституту людини – 4,72. За кафедральним рейтингом маємо такі показники 

середньої оцінки студентами: КСПСР – 4,83 (4,69 – у 2021 році), КПП – 4,65 (4,62 

- у 2021 році), КСІО – 4,72 (4,66 - у 2021 році), КПОСП – 4,59 (4,64 - у 2021 році).  

Серед абсолютних лідерів (з оцінкою – 5,0-4,9) – 9 викладачів (11 - у 2021 році) 

(15%). Загалом високі показники (5,0-4,5) мають 51 викладач (84%) (45 – у 2021 

році), середні (4,4-4,0) – 6 викладачів (10%) (13 – у 2021 році) та низькі (нижче 4,0) 

– 3 викладача (5%) (2 – у 2021 році). Отримані результати свідчать про високу 

компетентність викладачів Інституту людини. Кожна оцінка нижче 4 балів 

проаналізована індивідуально.  

Упродовж 2021 року в Інституті людини було проведено ряд корпоративних 

заходів з командоутворення та стратегічного планування розвитку структурних 

підрозділів Інституту. Загалом було проведено 10 заходів, до яких залучено 390 

співробітників Інституту людини та інших структурних підрозділів Університету.  

З 2021 р. НПП КСПСР є членами Української асоціації оцінювання 

(http://surl.li/amrbj) такі викладачі кафедри: Т. Лях, В. Лютий, Т. Спіріна, М. 

Лехолєтова, В. Суліцький, С. Сапіга, А. Дуля, Н. Клішевич. 

Особливо варто відзначити організацію  Лях Т.Л. та Веретенко Т.Г. (СПСР) 

цільового онлайн-стажування у National Louis University в рамках спеціально 

розробленої для КСПСР програми International Cultural and Educational Association 

(ICEA) на тему «Тенденції розвитку освіти та соціальної роботи у Сполучених 

Штатах Америки: соціокультурний вимір» у період з 05 квітня по 10 травня 2021 

http://surl.li/amrbj
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року (180 годин, Сертифікат від 10.05.2021 р.) пройшли такі викладачі Інституту 

людини: Т. Лях, Т. Веретенко, В. Лютий, Ж. Петрочко, Т. Спіріна, О. Швед, О. 

Денисюк, В. Суліцький, С. Сапіга, А. Дуля, А. Попова та студентка 1 курсу 

освітньої програми «Моніторинг і оцінка соціальних програм» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти – І. Ткач (КСПСР), Мартинчук О.В., Скрипник 

Т.В. (КСІО).  

 

Майстер-класи, тренінги, воркшопи для співробітників 

 
Назва заходу дата Хто проводив Кількість 

учасників 

Круглий стіл для кураторів академічних груп 

у межах проведення «Школи кураторів» на 

тему: «Підтримка студентів з інвалідністю у 

закладах вищої освіти» 

 Заєркова Н.В. 47 

Круглий стіл: «Психологія відповідального 

споживання як шлях збереження довкілля» у 

межах відзначення Міжнародного дня 

Матері-Землі (International Mother Earth) 

22 квітня 

2021 р.). 

Таран О.П. 27 

Науковий онлайн-семінар «Академічна 

доброчесність дослідника в соціальній сфері» 

за ініціативи Наукового товариства 

студентів, аспірантів та молодих вчених 

Інституту людини з метою актуалізації, 

поглиблення знань учасників про поняття 

академічної доброчесності, видів академічної 

недоброчесності, відповідальності за 

порушення академічної доброчесності 

27 квітня 

2021р 

Овчаренко М.С. 140 

Круглий стіл «Підтримка студентів з 

інвалідністю» 

22.04.2021 

р. 

Коханова О.П. 43 

Майстер-клас «Організація студентського 

фахового фестивалю» 

05.05.2021 

р. 

Коханова О.П. 18 

Семінар «Цифрова культура особистості»  26.05.2021 

р. 

Коханова О.П. 18 

Лекції «Формування правової культури у 

студентів КУБГ» 

16.11.2021 

р. 

Коханова О.П. 27 

Лекції «Особливості формування 

позитивного соціально-психологічного 

клімату в студентській групі» 

25.11.2021 

р. 

Коханова О.П. 17 

в Університетському методичному семінарі 

для кураторів, тема доповіді «Психологічна 

допомога студентам-першокурсникам під час 

адаптації до нових умов життєдіяльності» 

12 травня 

2021р.). 

Миколенко Н.В. 41 

Тренінг «Стратегічне планування в Інституті 

людини на 2022 рік)  

2.12.2021 Лебідь Н.К. 12 

  10 390 
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Викликами на 2022 рік убачаємо продовження впровадження 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  

 

В Інституті людини здійснювався соціальний супровід студентів пільгових 

категорій. Загалом   112  студентів, які мають соціальну категорію, серед яких: 

-  діти-сироти, особи з числа дітей-сиріт, діти позбавлені батьківського 

піклування та особи з числа дітей, позбавлених батьківського піклування –  19;  

- особи, що є дітьми учасників бойових дій та діти учасників бойових дій –       43, 

з них    2 – особи, що є дітьми загиблого учасника АТО;  

- внутрішньо переміщені особи –   18;  

- діти та особи  з інвалідністю –   28  ;  

- малозабезпечені особи – 2  .  

Зазначимо, що студентка 2 курсу Шевченко Анна-Вікторія освітньої програми 

«Консультаційна психологія», яка має статус «Особа з інвалідністю» є призеркою 

Чемпіонату України зі стрільби із лука серед спортсменів з ураженнями опорно-

рухового апарату.   

 

Основні спортивні здобутки студентів Інституту людини 
№ 

з/п 

П.І.П. Вид спорту Вид змагань Результат 

Студенти 

1.  Член жіночої збірної 

команди Університету з 

футболу 

Колесник Олександра  

Олегівна 

ППб-1-21-4.0д 

Футбол Кубок України серед 

ЗВО з футболу  

3 місце 

2.  Член збірної України з 

бодібілдингу України 

Валевська  

Анастасія 

ВАм-1-21-4.0д 

Бодібілдінг Чемпіонат світу з 

бодібілдингу  

Довільна 

програма 

3.  Шевченко Анна-Вікторія 

Сергіївна 

КПб-1-20-4.0д 

Стрільба з 

лука 

Чемпіонат України зі 

стрільби із лука серед 

спортсменів з 

2 місце 
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ураженнями опорно-

рухового апарату 

4.  Шевченко Анна-Вікторія 

Сергіївна 

КПб-1-20-4.9д 

Стрільба з 

лука 

Кубок України зі 

стрільби  із лука серед 

спортсменів з 

ураженнями опорно-

рухового апарату 

1 місце 

 

Забезпечення студенів гуртожитком:  

 
Гуртожиток  Кількість студентів 

2018 2019 2020 2021 

Університетський гуртожиток 

на І.Шамо 

- 55 59 87 

Університетський гуртожиток 

№1, вул. Старосільська, 2, 

39 55 61 31 

Університетський гуртожиток - 

вул. Гавела, 46, 

9 7 9 16 

Гуртожитки №2, 3, 4 (вул. 

Бойчука) 

98 41 20 32 

Гуртожиток Київського 

енергетичного коледжу 

1 3 - - 

Всього: 147 160 149 166 

 

Після виборів до РСС гуртожитку   співробітниками Центру програм з 

лідерство-служіння було проведено тренінги на командоутворення.  

Також куратори І курсу провели конкурс на кращу кімнату у гуртожитку 

«Оселя по-грінченківськи». 

 

Підтримка і розвиток традицій Університету, що формують та 

сприяють розвитку корпоративної культури. 

 № 

з/п 
Назва заходу 2021 року 

Залучено 

студентів 
Залучено 

співробітників 

1.  Конкурс Словник Грінченка і сучасність 100 20 
2.  Відео до конкурсу Словник Грінченка і 

сучасність 

10 1 

3.  Команда «Перекотиполе» у ІІ турі 

Словник_Грінченка 

6 1 

4.  Конкурс Слово_Грінченка 27 7 
5.  Есе «Людські історії Університету» 32 3 
6.  Подяки партнерам від Інституту - 8 
7.  Флешмоб «Бірюзовий рулить» 45 15 
8.  Перегляд та обговорення 

документального фільму Борис 

Грінченко "Ловець слів" 

25 1 
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9.  Конкурс студентської медіатворчості до 

Дня народження Бориса Грінченка  

35 2 

10.  Квест “Відомий та невідомий 

Б.Грінченко” 

20 1 

11.   Гра "Життя та творчість Бориса 

Грінченка" 

28 2 

12.  Есе "Що вас вразило в житті Бориса 

Грінченка?  

 

18 1 

13.   Вікторина «Про Грінченка»   34 1 
14.  Дні кафедр Інституту людини 205 35 
15.  Конкурс «Грінченківська весна»  26 9 
16.  Посвята у першокурсники 180 17 
17.  Випуск бакалаврів 130 10 
18.  Випуск магістрів  49 9 

Разом 840 107 

 

 В Інституті людини, протягом 2021 року відбулась низка заходів, що 

сприяли розвитку корпоративної культури. До них можемо долучити: участь 

студентів та викладачів у заходах, присвячених Дню університету, Грінченківської  

декади, «Людські історії Університету», посвяти першокурсників, випуску 

бакалаврів та магістрів.   

Потужними заходами, які формують і сприяють розвиткові корпоративної 

культури є дні кафедр Інституту. Так, за цей рік всіма кафедрами було проведено 

Дні відкритих дверей. Загалом було проведено 20 заходів, задіяно 205 студентів та 

35 викладачів.  

Заходи, спрямовані на  підтримку і розвиток традицій Університету, що 

формують та сприяють розвитку корпоративної культури активно висвітлювались 

на сайті ІЛ, а також соціальних мережах. Загальна кількість вподобань – понад 500.  

Відповідно до плану реалізації проєкту «Причасти мене розмовою 

українською мовою» заняття відвідували: Клішевич Н.А., Суліцький В.В., 

Черкасова А.А., Каліщук С.М. 

 

Залучення студентів та співробітників до заходів,  які популяризують 

українську мову. 

№ з/п Назва заходу 2021 року 

Залучено 

студентів 
Залучено 

співробітників 

  

1.  Онлайн участь у радіодиктанті 

національної єдності 

70 10 

2.  Онлайн флешмоб «Носій слова» 26 13 
3.  Онлайн квест «Мовний марафон» 6 1 
4.  Квест «Мова єднає всіх» 36 2 
5.  Челенж між 1 і 3 курсом студентів за 

спеціальністю «Логопедія» «Моя 

сучасна українська мова» 

18 2 
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6.  Гра  "Філ F.A.Q"  35 3 
7.  Відеоролик «Сучасні майстри 

українського слова» 

13 1 

8.  Он лайн подорож «Загадки писемного 

знака» 

20 1 

9.  Арт семінар «Мова мого арт-проекту» 15 1 
10.  Перегляд та обговорення екранізації 

казки Сашка лірника «Пекельна 

Хоругва» 

28 1 

11.  
Музею українського побуту Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

25 2 

12.  
Відвідування Національного музею 

народної архітектури та побуту України 

27 1 

13.  Інформаційні повідомлення до Дня 

рідної мови 

17 5 

14.  Квест сторіз «До всесвітнього дня 

вишиванки » 

14 2 

15.  Флеш моб «Моя вишиванка» 17 5 

Разом : 361 44 

  

У 2021 році, порівняно з 2020 роком зросла кількість заходів - з 4, у  2020 

році,  до 14 -  у 2021 році. Відзначимо, що і кількість учасників також стала 

більшою, у порівнянні з 2020 роком. Так, у минулому році було задіяно 340 

студентів та 31 викладача, у 2021 році – 361  студента та 44 викладача. 

 Такі заходи, як участь у радіо диктанті Національної Єдності, онлайн 

флешмоб «Носій слова», челенж між 1 і 3 курсом студентів за спеціальністю 

«Логопедія» - «Моя сучасна українська мова» висвітлювались на кафедральних 

сайтах ФБ. Загальна кількість вподобань – 122.  

 

Залучення студентів та співробітників до патріотичних проєктів. 

№ з/п Назва заходу 2021 року 

Залучено 

студентів 
Залучено 

співробітників 

  

1.  Відзначення Державного прапора 

України 

15 10 

2.  Інформаційні повідомлення до Дня 

пам’яті жертв голодоморів  

67 5 

3.  День пам’яті та примирення 67 5 
4.  Інформаційні матеріали про День 

Соборності  

54 5 

5.  Перегляд документального фільму «Акт 

злуки: відтворення історичної правди» 

69 12 

6.  Відвідання онлайн виставки 

Центрального державного архіву 

зарубіжної українікі «До Дня соборності 

України» 

14 1 

7.  Інформаційні матеріали щодо 

Вшанування героїв небесної сотні 

77 5 

8.  Флешмоб «Покровське розмаїття» 25 5 
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9 Інформаційні повідомлення до Дня 

гідності і свободи  

37 5 

Разом: 425 53 

  

Більшість патріотичних заходів в Інституті людини відбувались онлайн: 

інформаційні повідомлення до Дня пам’яті жертв голодоморів, Дня соборності, 

Вшанування небесної сотні. Кафедри у соціальних мережах розміщували 

інформацію про заходи, загальна кількість уподобань -101. 

 

Благодійність та волонтерство. 

№ 

з/п 
Назва заходу 2021 року 

Кількість киян, 

охоплених 

проєктами 
Залучено студентів 

Залучено 

співробітників 

   

1 Благодійний ярмарок 

«Допоможи тваринці» 

   

 

   

 

123 

   

 

12 
2 Волонтерство у спортивному 

заході 2lh WIZZ AIR KYIV 

CITY MARATHON 2021 

     7   2 

3 Он лайн Благодійна акція 

«Нагодуй тваринку» 

      

103 

  9 

4 Он лайн Благодійна акція 

«Бережи тваринку» 

     107   10 

5 Благодійна акція 

«Підтримай особливих» до дня 

Дауна 

   

37 

   

60 

   

5 

6 Благодійна акція «Крила 

янгола» 

  80   50   27 

7 Он лайн Благодійна акція 

«Допомога бійцям ООС» 

  120   80   3 

Загалом  2019 2020* 2021* 2019 2020* 2021* 2019 2020* 2021* 

 1405 125 237 642 25 530 19 – 68 

 

 Частина благодійних заходів відбувалась онлайн. 14 вересня  був 

організований благодійний ярмарок  (офлайн) «Допоможи тваринці». У грудні 

відбувся традиційний благодійний ярмарок «Крила янгола». Студенти та викладачі 

збирали засоби особистої гігієни  для дітей-сиріт.  

 У 2021 році викладачі КПП перемогли у  конкурсі «Грінченківська весна» у 

номінації «Мотиваційний ролик». Викладачами було записано 8 відеороликів щодо 

психологічних рекомендацій під час карантину. 

Протягом звітного періоду в Інституті людини функціонував гурток «Творча 

СКАРБничка», керівник – Денисюк Олена Миколаївна, залучено 75 студентів.  

Гуртком «Творча СКАРБничка»  для 22 викладачів  проводились майстер 

класи до Великодня та Св.Миколая.  
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Позитивні результати для формування комунікативних навичок, знайомства 

студентів один з одним, командоутворення, показали тренінги комунікативності та 

креативності, які проводились для студентів 1 курсу. 

Студенти першого курсу всіх освітніх програм взяли активну участь у 

підготовці заходу “Ось ми які!”. 

На початку навчального року кураторами було організовано вибори 

студентського активу академічних груп І курсу, систематично проводяться 

мотиваційні зустрічі зі студентами; здійснюється моніторинг процесу адаптації 

студентів соціальних категорій першого курсу до навчання. 

Систематично кураторами проводяться зустрічі зі студентами, під час яких 

обговорюються питання академічної доброчесності у навчанні студентів, 

корпоративної культури Університету, лідерства-служіння. Зустрічі з гарантами 

освітніх програм дають можливість студентам обговорити спільні питання, 

зрозуміти пріоритетні вектори кожної з освітніх програм. Проводяться планові та 

позапланові інструктажі з пожежної безпеки і охорони праці та безпеки 

життєдіяльності серед учасників освітнього процесу. 

У зв'язку з епідеміологічною ситуацією в державі та запобіганню поширення 

коронавірусної інфекції серед студентів кураторами здійснювалось інформування 

студентів щодо ризиків зараження, можливостей вакцинування в Університеті. 

У 2021 році студенти різних освітніх програм були організаторами та 

учасниками соціально-гуманітарних заходів різного спрямування, які відбувалися 

як офлайн, так і онлайн. Серії виїзних занять, ознайомчих екскурсій були 

спрямовані на адаптацію першокурсників до навчання в Університеті, формування 

позитивного ставлення один до одного. 

Заходи для студентів 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Кількість студентів 

1 
Круглий онлайн стіл «Психологія відповідального 

споживання як шлях збереження довкілля» 
67 

2 
Музей українського побуту Київського університету імені 

Бориса Грінченка  
50 

3 Музей "Третя після опівночі" 47 

4 
Круглий стіл «Психологія відповідального споживання як 

шлях збереження довкілля» 
58 

5 Екскурсія в Києво-Печерську Лавру 60 

6 
Театралізована екскурсія «На Володимирській гірці та на 

Подолі» за творами Івана Нечуй-Левицького 
 

35 

7 
Відвідування вистави "Загадкове нічне вбивство собаки" 

Театру російської драми ім. Лесі Українки 
25 

8 
Відвідування Благодійного товариства допомоги особам з 

інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень 
 

33 
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«Джерела», перегляд вистави «Інклюзія в дії» та плейбек 

театру за участю осіб з інтелектуальними порушеннями 

9 Відвідування PinchukArtCentre 25 

 Відвідування Київського національного зоопарку  

10 Воркшоп “Давайте знайомитись!” 37 

11 Перегляд фільму Віллена Новака "Чому я живий” 34 

12 
Соціального проєкту на екологічну тему “Легені 

Майбутнього» 
22 

13 

Спілкувалися з театральним режисером Національного 

академічного драматичного театру ім. Івана Франка – 

Давидом ПЕТРОСЯНОМ 

25 

14 
Майстер-клас «Обережно! Вибухівка!, або як говорити з 

дитиною про мінну безпеку» 
20 

15 
Вебінар «Ресурсне відновлення: наповнення ресурсами та 

ресурсними станами» 
22 

16 Онлайн-зустріч "Збереження здоров'я в умовах пандемії" 20 

17 
Зустріч-обговорення "Можливості професійного шляху 

майбутнього психолога" 
18 

18 Мотиваційна зустріч "Як успішно здати сесію" 17 

19 Воркшоп «Презентація своїх талантів, захоплень, умінь» 22 

20 Майстер-клас «Профілактика конфліктів у групі» 18 

21 Онлайн-бесіда на тему: «Як уникнути стресу під час сесії» 22 

22 Онлайн-семінар «Превенція суїциду» 19 

23 
Бесіда: «Магістратура: що це таке і навіщо отримувати 

ступінь магістра 
20 

24 Тренінг «Навички консультування» 16 

25 Зустріч-знайомство «Знайомимось  з викладачами КПП» 50 

26 
Екскурсія вулицею Бориса Грінченка в центрі Старого Києва. 

Відвідування Музею медуз 
20 

27 Психологічна трансформаційна гра «Ліла» 25 

28 Психологічний марафон «Психологічні штучки» 25 

29 Онлайн-тренінг «Таємниця кохання» 20 

30 
Тренінгове заняття на тему «Безпечний простір для 

існування» 
22 

31 Відвідування прем'єри опери "Трістан та Ізольда" 14 

32 
Онлайн круглий стіл «Жорстоке ставлення до 

дітей у родині» 
68 

33 
Воркшоп «Практики збереження психологічного 

здоров’я особистості» для студентів-психологів 
17 

34 
Тренінг «Самооцінка та її вплив на 

особистість», 
15 

35 
«Тренінг з розвитку 

комунікативних умінь» 
12 

36 
Психологічна дискусія “Суспільна поведінка 

особистості: виклики 
16 

37 
Майстер клас «Ресурсне відновлення: наповнення ресурсами 

та ресурсними станами» 
19 
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38 Майстер клас «Секрети міцної пам’яті» 15 

39 Он лайн семінар «На сторожі прав дітей» 56 

40 
Майстер клас «Чому мене батьки не розуміють» Подолання 

комунікативних бар’єрів  
12 

41 
Майстер клас «Профілактика та подолання стресових 

розладів в умовах карантину» 
17 

42 Вебінар «Образ, навіяний казкою» 12 

43 
Психологічна бесіда «Планування часу як запорука успіху в 

навчанні» 
17 

44 

Воркшоп «Сексуальна експлуатація дітей: ганебні історії 

експлуатації дітей та методи боротьби з цим явищем у світі» 

приурочений Всесвітньому дню проти сексуальної 

експлуатації  

56 

 

45 
Майстер клас «Формування безпечного середовища для 

підлітків інфікованих ВІЛ» 
88 

46 
Майстер -клас «Соціальне замовлення як засіб забезпечення 

найкращих інтересів дитини» 
90 

47 Майстер клас «Протидія домашньому насильству» 69 

48 Майстер клас «Волонтерство – реалії сьогодення» 70 

49 Екологічний проект «Чисте довкілля» 200 

50 Міжнародний фотоконкурс «Ми – люди Землі!» 57 

 
Загалом 

2019 2020 2021 

 287 2660 2700 

 

 За 2021 рік для студентів Інституту людини було проведено 50 різноманітних 

заходів різного спрямування: майстер класи, воркшопи, семінари, екскурсії тощо. 

У заходах було задіяно 37 викладачів.  

 Інституту людини організовує  діяльність  Соціально-психологічної служби. 

Координатором є старший викладач КПП Миколенко Н.В., яка 12.05.2021 р. для 

кураторів університету провела онлайн лекцію «Психологічна допомога 

студентам-першокурсникам під час адаптації до нових умов життєдіяльності».  

За звітний період до Соціально психологічної служби звернулося 99 осіб (у 

2020 – 50 осіб). Близько 8 з них зверталися повторно.  

Звернення відбуваються переважно через пошту Служби 

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

психології.  

Загальний обсяг листування нараховує 2574 листи (у 2020  році – 942) на 

пошту Служби. В деяких випадках на прохання того, хто звернувся, листування 

відбувалося також через Вайбер та Телеграм.  

За 2021 рік було проведено 9 очних індивідуальних психологічних 

консультацій та 167 онлайн-консультацій. 

Серед тих хто звернувся до Служби не анонімно переважають студенти 

університету, але зафіксовано звернення 2-х співробітників. Також були звернення 

mailto:pidtrymka@kubg.edu.ua
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1-го студента іншого ЗВО та начальника гуртожитку, що не належать до КУБГ, 

щодо допомоги студенту, через те, що психологічні служби їх ЗВО відсутні або  

важкодоступні. 

Теми звернень:  

- 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; 

- труднощі у стосунках з партнерами; 

- труднощі у стосунках з батьками;  

- особистісні кризи та почуття невпевненості, відчуття власної нецінності, 

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

- стани невизначеності, у т.ч. професійної , тривоги з приводу майбутнього; 

- втрати близьких. 

Складність обліку тематики звернень полягає в тому, що більшість звернень є 

мультитематичними або з першого пред’явлення, або стають такими у процесі 

роботи. Але можна помітити, що у порівнянні із минулим періодом стали більш 

вираженими пригнічений настій, тривожні та депресивні стани різного ступеня 

вираженості, а також труднощі у тому, щоб справлятися з навчанням, скарги на 

пригнічений стан та де мотивацію через надмірну кількість навчальних завдань.  

Результативність роботи Служби:  

Близько 9% звернень завершуються визнанням того, хто звернувся, що 

питання звернення є вирішеним. Характер значної кількості звернень не 

передбачає, що проблема може бути повністю розв’язана в межах роботи Служби. 

В таких випадках допомога полягає у інформаційному консультуванні та/або 

наданні психологічної підтримки протягом значних відрізків часу. Деякі клієнти 

служби, отримавши більш активну допомогу на якомусь етапі, не завершують 

спілкування, а переходять у режим періодичних підтримуючих контактів 

приблизно раз на місяць або за потребою.   

 

Порівняльна статистика звернень до Соціально-психологічної служби 

Університету 

Роки 
Кількість тих, хто 

звернувся 
Обсяг листування 

Індивідуальні 

консультації 

Онлайн-

консультації 

2020 49 942 12 28 

2021 99 2574 9 167 
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Ресурсний центр підтримки студентів з інвалідністю  протягом 2021 

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 161 індивідуальних консультацій для 

студентів з інвалідністю, їхніх батьків та викладачів. 

Керівник центру, Заєркова Н.В. 22.02.2021 р. провела онлайн круглий стіл 

для кураторів університету «Підтримка студентів з інвалідністю у закладах вищої 

освіти». 

Активно у 2021 році працювало студентське самоврядування.  Студрада ІЛ у 

вересні провела Школу координаторів , кількість – 31 особа (у 2019 р. кількість 

координаторів перших курсів - 17 осіб – порівняно з 12 особами у 2018 р. ) .  

Варто відзначити Миколенко Н.В. (КПП) та Заєркову Н.В. (КСІО), які на 

волонтерських засадах третій рік поспіль опікуються питаннями соціально-

психологічного захисту студентів. Зважаючи на зростання необхідності 

психологічної підтримки всіх учасників освітнього процесу, особливо в період 

пандемії, варто розглянути у 2022 році можливість розширення кількості  

фахівців, які будуть працювати в цьому напрямі.    

 

Студентські координатори (тьютори) груп першого курсу 

 

Загальна кількість 

тьюторів  

Активно 

співпрацюють з 

групами 

Пройшли школу 

координаторів 

2018 - 12 10 2 

2019 - 17 17 17 

2020 - 19 19 19 

2021-20 31 31 

У зв’язку з карантином проекти відбувались онлайн, так  було організовано 

благодійну акцію «Допомога бійцям ООС». На зібрані гроші студенти придбали 

роутер та газовий кемпінговий балон  на 8 літрів (Луганська область, місто Золоте), 

відбувались благодійні акції та ярмарок для притулків у яких мешкають тварини. 

Студенти Інституту людини були волонтерами до дня Незалежності (3 студентів). 

У листопаді 2021 р. відбувся тімбілдінг зі студентами Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івані Огієнка, які були в інституті 

у межах реалізації програми студентської академічної мобільності «САМ-Україна» 

за підтримки House of Europe між Київським університетом імені Бориса Грінченка 

та Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка. 

В інстаграм (кількість підписників 953 читачів) підготовлено інформаційні 

повідомлення до Дня конституції України (57 вподобань), Дня Києва (54 
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вподобань), Дня Вишиванки (70 вподобань), Міжнародного дня боротьби з 

гомофобією (110 вподобань), Дня пам’яті та примирення (63 вподобання), 

Міжнародного дня боротьби за права людей з інвалідністю (67 вподобань), 

Чорнобильської трагедії (64 вподобань),  Всеукраїнського дня психолога (83 

вподобань), Всесвітнього дня книги (60 уподобань), Дня  авторського права (57 

уподобань), Всесвітнього дня поезії (70 вподобань), 8 березня (123 

вподобання),святого Валентина (113 вподобань).  

Активно студенти ведуть Телеграм (476 підписників). Щодня розміщають 

інформацію про те, що відбувається в інституті, повідомляють про погоду, 

розміщають розклад, рекламують заходи.  

Студенти спеціальності «Спеціальна освіта» розміщували профорієнтаційні 

ролики у соціальній мережі «ТікТок», загальні кількість переглядів більше 40 

тисяч.  

РСС відзняла 5 відеороликів: 

- для випускників бакалаврату (586 переглядів),  

- до словника Б.Грінченка,  

- до дня університету,  

- вітання з новим роком, 

- презентація Студради ІЛ,  

- до проєкту «Підсумок року» про  студентське життя Інституту людини. 

Також до Дня університету 32 студентами написано есе «Людські історії 

університету».  

Традиційно студенти організовували та провели онлайн заходи: День святого 

Валентина, Містер і міс Інституту, ОМЯ, Таємний Санта. Офлайн  відбувся 

Літературний вечір.  

Голова ССР Савенко Анна, студентка групи КПб-1-19-4.0д, заступник голови 

ССР Курило Анастасія та Бородата Жоана, студентка групи ЛОГб-1-18-4.0д., член 

студентського самоврядування Інституту людини нагороджені грамотою Відділу 

молоді та спорту Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації за 

вагомі успіхи у навчанні, активну громадську діяльність та з нагоди Міжнародного 

дня студента (7.12.2021р.). 

 

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:  Овчаренко 

М.С., Бабич Н.М.  (КСІО), Суліцький В.В., Швед О.В., Денисюк О.М. (КСПСР)  

Миколенко Н.М.,  Шевцова Д.В., Старинська Н.В. (КПП), Коханова О.П.,  Рева 

О.М., Цюман Т.П. (КПОСП).  
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Пріоритети та завдання на 2022 р.  

1. Активізація роботи кураторів щодо  запровадження нових онлайн/офлайн 

проектів.  

2. Посилення взаємодії координаторів та  кураторів у роботі зі студентами.  

 

 

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 2021 р.  продовжили функціонувати 8 центрів («Тренерська 

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

«Логопедичний центр «Логотренажер», «Центр організаційного розвитку», 

«Діагностико-консультаційний центр», «Центр інклюзивної освіти», «Аутизм-

академія»). 

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.  

У 2021 році проведено акредитацію нової освітньої програми другого 

(магістерського) рівня «Моніторинг і оцінка соціальних програм».   

Протягом першого півріччя КСІО здійснювала роботу над оновленням ОПП 

«Логопедія» для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів. 

Зміни до освітньо-професійної програми «Логопедія» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти зумовлені необхідністю уточнення змісту 

програми, затвердженої рішенням Вченої ради Київського університету імені 

Бориса Грінченка від 23.03.2017 р. протокол № 3 (наказ від 26.05.2017 р. № 348) з 

урахуванням наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2020 р. № 799 

Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 016 «Спеціальна 

освіта» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.  

Над оновленням і розробленням освітніх програм працювало три робочі 

групи: 

− Бабич Н.М., Мартинчук О.В., Скрипник Т.В., Тичина К.О., Кошман 

Д.А.  – робоча група з розроблення нової редакції ОПП 016.01.01 

«Логопедія» для першого (бакалаврського) рівня; 

− Мартинчук О.В., Скрипник Т.В., Бабич Н.М., Тичина К.О., Кошман 

Д.А. – робоча група з розроблення нової редакції ОПП 016.01.01 

«Логопедія» для першого (бакалаврського) рівня; 
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− Скрипник Т.В., Мартинчук О.В., Максимчук М.О., Супрун Г.В., 

Кошман Д.А. – робоча група з розроблення нової редакції ОПП 

016.01.01 «Логопедія» для першого (бакалаврського) рівня. 

Робочі групи провели низку заходів, присвячених обговоренню освітніх 

програм на етапі їх розроблення: пошуку шляхів забезпечення унікальності 

освітніх програм та виконання вимог Стандарту вищої освіти. 

До обговорення усіх освітніх програм на етапі розроблення активно 

долучилася Рада роботодавців спеціальності 016 Спеціальна освіта та інші 

представники роботодавців, з якими проведено низку заходів: 

− круглий стіл з Радою роботодавців Інституту людини зі спеціальності 016 

Спеціальна освіта «Обговорення освітніх програм», під час яких гаранти 

представили ОП (23 березня 2021 року, Мартинчук О.В., Бабич Н.М., Тичина 

К.О, посилання на сайт, 

− круглий стіл з керівниками установ, які надають освітні послуги дітям з РАС 

«Обговорення нової ОП «Втручання при аутизмі» (01 квітня 2021 року, 

Скрипник Т.В., Мартинчук О.В., Максимчук М.О.) 

− індивідуальні робочі офлайн-зустрічі з роботодавцями, обговорення 

пропозицій, спільний пошук шляхів удосконалення ОП (Мартинчук О.В., 

Бабич Н.М., зустріч з Л.А. Нікітюк, 22.03.2021р. 

− зустріч з О.А. Бевз та І.А. Іванкевич (Мартичнук О.В., Бабич Н.М., 01.04.2021 

− зустріч з І.В. Білецькою, (Мартичнук О.В., Бабич Н.М., 01.04.2021, 

− анкетування роботодавців щодо покращення НР ОП “ЛОГ” після 

доопрацювання проєкту ОП групою розробників на основі врахування 

пропозицій від усіх стейкхолдерів (з 21 травня 2021 р., Протягом першого 

півріччя кафедра працювала над розробленням нової Освітньо-професійної 

програми «Стратегії втручання при аутизмі» для другого (магістерського) 

рівня вищої освіти відповідно до Стандарту вищої освіти зі спеціальності 016 

Спеціальна освіта, затвердженого Міністерством освіти та науки України 

(наказ № 28 від 05.01.2021). 

 

З метою підвищення конкурентноздатності освітніх програм підготовки 

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

упродовж  2021 року було оновлено існуючі та розроблено нові робочі програми 

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

інтегрованих навчальних дисциплін (КСПСР – 71 (-12 порівняно з 2020 роком) 

РПНД; КПП – 69 (-9) РПНД; КПОСП – 79 (-4) РПНД; КСІО  – 72 (-15) РПНД). Усі 

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

науково-методичної та навчальної роботи. 
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У 2021 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 682 693 ЕНК ( на 11 менше, ніж у 2020 році) (КПОСП – 132 (-19) 

ЕНК,  КСПСР – 199 248 (-49) ЕНК, КПП – 167 175 (-8) ЕНК, КСІО – 184  (+65) 

ЕНК). Сертифіковано цього року  21 ЕНК (на 12 менше, ніж у 2020 році).  

Зменшення пов’язано із тим, що вже багато курсів сертифіковано, а також з тим, 

що за оновленими навчальними планами дисципліни укрупнилися, і їх у загальній 

кількості стало менше, а кредитів на їх вивчення - відповідно більше.  Варто 

відзначити викладачів КСІО, які вже другий рік поспіль інтенсивно працюють над 

збільшенням ЕНК та їх сертифікацією. Відзначимо  Файдюк Олену Валентинівну,    

за постійну підтримку викладачів у розробці та створенні ЕНК. 

 

Сертифікація ЕНК 2021 
ПІБ викладача Планувалося 

сертифікувати  

Сертифіковано Сертифіковано 

поза планом 

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Лях  Тетяна Леонідівна 1 1  

Суліцький Вадим Володимирович 1 1  

Лютий  Вадим Петрович 1 1  

Лехолетова Марина Миколаївна 1 1  

Петрочко Жанна Василівна 2 2  

Денисюк Олена Миколаївна 3 3  

Дуля Аліна Володимирівна 2 2  

Веретенко Тетяна Григорівна 1 1  

Клішевич Наталія Анатоліївна 1 0  

Сапіга Світлана Володимирівна 1 0  

Швед Ольга Володимирівна 1 0  

Всього ЕНК (по викладачам): 15 12  

Всього ЕНК (по кафедрі): 13 10  

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 

Мартинчук  Олена Валеріївна 1 0  

Скрипник  Тетяна Вікторівна 3 1  

Федоренко Оксана Филимонівна 1 1  

Таран  Оксана Петрівна 2 1  

Бабич Наталія Миколаївна 2 2  

Супрун Ганна Володимирівна 1 0  

Максимчук  Марія Олександрівна 2 2  

Хомик Тетяна Василівна 1 1 1 

Бірюкова  Каріна Дмитрівна 1 0  



34 
 

Всього ЕНК (по викладачам): 14 9  

Всього ЕНК (по кафедрі): 10 7  

Кафедра практичної психології 

Циганчук  Тетяна Володимирівна 1 1  

Клібайс Тетяна Володимирівна 1 0  

Миколенко  Наталія Валеріївна 1 1  

Шевцова  Дар’я Віталіївна 1 1  

Грубі  Тамара Валеріївна 4 0  

Вавілова  Альона Сергіївна 2 2  

Всього ЕНК (по викладачам): 10 5  

Всього ЕНК (по кафедрі): 9 4  

Кафедра психології особистості та соціальних практик 

Столярчук   Олеся Анатоліївна 1 1  

Поліщук  Валерій Миколайович 1 1  

Цюман  Тетяна Петрівна 1 1  

Фурман Вікторія Вікторівна 2 2  

Коханова  Олена Петрівна 1 1  

Кутішенко Валентина Петрівна 1 1  

Власенко  Інна Анатоліївна 1 1  

Вінник  Наталія Дмитрівна 2 1  

Сорокіна  Олена Анатоліївна 2 2  

Рева Олена Миколаївна 1 1  

Всього ЕНК (по викладачам): 13 12  

Всього ЕНК (по кафедрі): 11 10  
 

Заплановано для сертифікації ЕНК у 2021 році – 43 

Всього сертифікованих ЕНК по Інституту людини у 2021 році – 31  
 

 

Порівняльна таблиця сертифікованих ЕНК (розподіл за викладачами) 

Кафедра  2019 рік 2020 рік 2021 рік 

КСПСР 8 20 12 

КСІО 10 5 9 

КПП 7 6 5 

КПОСП 3 12 12 

Всього 28 43 38 

 

Статистика ЕНК на ЗФН та ДФН 2021 рік 

Бакалаврат 

Кафедра Бакалаврат (денна/заочна) 

Всього 

ЕНК 

З них 

сертифіковані 

Всього 

ЕНК 

З них 

сертифікова

ні 

КПОСП 25 2 85 15 

КПП 53 2 80 10 
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КСПСР 43 2 102 22 

КСІО 35 0 82 12 

всього 156 6 349 59 

Статистика ЕНК на ЗФН та ДФН 2021 рік 

Магістратура 

кафедра Магістратура (денна/заочна) 

Всього 

ЕНК 

З них 

сертифіковані 

Всього 

ЕНК 

З них 

сертифіковані 

КПОСП 2 0 20 7 

КПП 18 2 16 2 

КСПСР 15 2 39 9 

КСІО 20 0 47 5 

Всього 55 4 122 23 

 

Зазначимо, що всі дисципліни (100%) мають ЕНК. Відзначаємо КСПСР та 

КПОСП, які мають найбільшу кількість сертифікованих ЕНК та викладачів, які 

сертифікували найбільшу кількість ЕНК впродовж 2020 року (Денисюк О.М. (3), 

Петрочко Ж.В. (2), Дуля А.В. (2), Бабич Н.М. (2), Максимчук М.О. (2), Вавілова 

А.С. (2), Фурман В.В. (2), Сорокіна О.А. (2).  (Проте, є викладачі, які планували 

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

наступний рік  вбачаємо продовження роботи над сертифікацією ЕНК. 

 

 

Відраховані студенти за 2020 та 2021 рік 

Денна форма навчання 
 2020 2021 

Спеціальність Курс Б К 

Кількість 

Всього Курс Б К 

Кількість 

Всього Невик. 

навч. 

плану 

Інше 

Невик. 

навч. 

плану 

Інше 

ПП 

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

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

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

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

5 - - - - - 5 3 - 2 1 3 

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

ПП   2 6 4 4 8  6 5 6 5 11 

ПС 

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

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

3 - - - - - 3 - - - - - 

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

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

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

ПС  2 1 1 2 3  - 1 1 - 1 

СП 

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

2 1  1  1 2 - 2 - 2 2 

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

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

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

СП  2 1 1 2 3 - - 3 1 2 3 

СР 

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

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

3 - - - - - 3 - - - - - 

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

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

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

СР  2  1 2 3  1 2 2 1 3 

Спеціальна 

освіта 

(Логопедія) 

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

2 2 9 2 9 11 2 2 3 3 2 5 

3 - - - - - 3 4 1 2 3 5 

4 - 2 - 2 2 4 - - - - - 

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

6 - 1 1 - 1 6 1 1 1 1 2 

ЛОГ  4 14 4 14 18  9 7 7 9 16 

МОСП 

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

6 1 - 1 - 1 6 2 - 2 - 2 

МОСП  2 - 1 1 2  2 - 2 - 2 

ЕКП 

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

6      6 - - - - - 

ЕКП  1 - - 1 1 - - - - - - 

СА 

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

      2 2 - - 2 2 

      3 - - - -  

СА  - - - - -  2 - - 2 2 

КП 

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

      2 1 2 2 1 3 

      3 - 1 1 - 1 

КП  1 - - 1 1  1 3 3 1 4 

ПБУ 

1 1 - - 1 1 1  1 - 1 1 

      2 - 2 - 2 2 

      3 1 1 2 - 2 

ПБУ  1 - - 1 1  1 4 2 3 5 

Всього по 

Інституту 
 17 22 12 28 40  22 25 24 23 47 

 

Відраховані студенти за 2020 та 2021 рік 

Заочна форма навчання 
 

Спеціальність Курс 

Кількість Всього 

Курс 

Кількість Всього 

невиконання 

навчального 

плану 

Інше 2020 

невиконанн

я 

навчального 

плану 

Інше 

2021 

 

1 1 1 2 1 - - - 

2 2 2 4 2 - - - 

3 - 1 1 3 5 1 6 

4 - - - 4 1 - 1 

5 2 2 4 5 - - - 

6 - - - 6 - - - 

СП  5 6 11  6 1 7 

 
1 1  1 1 - - - 

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

4 - - - 4 1 - 1 

5 1 - 1 5 - - - 

6 1 - 1 6 3 2 5 

ПП  3 1 4  6 6 12 

 
1    1 - 1 1 

5    5 - - - 

ЛОГ      - 1 1 

Всього: 8 7 15  12 8 20 

 

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 2021) 
 

Освітня програма Всього 

студентів 

(на момент 

сесії) 

Із академічними 

заборгованостями 

Всього із 

заборгованостями 

Бюджет Контракт 

СР 46 4 1 5 

СП 47 3 3 6 

СА 15 - - - 

МОСП 10 1 - 1 

ЛОГ  191 3 11 14 

ПС 34 1 2 3 

ПП 134 13 20 33 

КП 39 2 3 5 

ПБУ 44 2 4 6 

ЕКП 13 - 3 3 

Всього по Інституту 573 29 / 5,06% 47 / 8,20 % 76 / 13,26 % 

 

Кількість студентів, які мають академічні заборгованості 

Літня сесія (червень 2021) 
 

Освітня програма Всього 

студентів 

(на момент 

сесії) 

Із академічними 

заборгованостями 

Всього із 

заборгованостями 

Бюджет Контракт 

СР 30 3 1 4 

СП 24 2 - 2 

СА 15 1 - 1 

МОСП 9 1 - 1 
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ЛОГ  147 10 12 22 

ПС 14 - 5 5 

ПП 92 3 8 11 

КП 39 2 2 4 

ПБУ 40 - 6 6 

ЕКП 13 - 1 1 

Всього по Інституту 423 22 / 5,20 % 35 / 8,27% 57 / 13,47% 

 

Якість та успішність студентів Інституту людини  

Перший (бакалаврський) ОР 

Освітня програма Успішність % Якість % 

Зимова сесія 

2021 р. 

Літня сесія 

2021 р. 

Зимова сесія 

2021 р. 

Літня сесія 

2021 р. 

СР 86,75 92,00 46,25 45,33 

СП 85,00 86,66 69,25 51,66 

СА 100,00 90,00 75,00 70,00 

ЛОГ 93,37 86,50 58,00 53,83 

ПП 74,50 87,6 48,00 47,66 

ПС 90,00 64,00 43,50 7,00 

КП 82,00 90,00 57,00 49,50 

ПБУ 83,5 85,00 56,00 57,50 

Загальні показники  86,89 85,20 56,62 47,81 

 

Якість та успішність студентів Інституту людини 

Другий (магістерський) ОР 

Освітня програма Успішність % Якість % 

Зимова сесія 

2021 р. 

Літня сесія 

2021р. 

Зимова сесія 

2021 р. 

Літня сесія 

2021 р. 

МОСП 90,00 90,00 60,00 70,00 

ЛОГ 95,00 100,00 56,00 52,00 

ПП 83,00 100,00 83,00 90,00 

ЕКП 76,00 92,00 53,00 53,00 

Загальні показники  86,00 95,50 63,00 66,25 

 

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 
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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.  

Перспективні завдання на 2022 рік: продовження сертифікації  ЕНК для денної 

та заочної форм 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. 

 

Кількість випускників у 2021 рік 
 

Освітня програма / 

Напрям підготовки 

Освітній 

рівень 

Кількість 

випускників 

(денна) 

Кількість 

випускників 

(заочна) 

Недопущені 

/ Не 

з’явились 
Всього 

СР 
Б 15 - - 16 

М - - - - 

СП 
Б 21 31 - 52 

М - - - - 

МОСП М 7 - 1 7 

ЛОГ 
Б 36 - - 36 

М 19 - 1 19 

ПС Б 19 - - 19 

ЕКП М 13 - 
- 

13 

ПП 
Б 39 41 - 80 

М 10 42 1 52 

Всього по Інституту 
Б 131 72 - 203 

М 49 42 3 91 

  180 114 3 294 

 
 

Практика  

 Всі практики мали навчальні робочі програми та розроблені відповідні 

електронні навчальні курси, які в період пандемії та карантину, значно полегшили 

процес організації звітування студентами та моніторинг викладачами-

організаторами практик процесу виконанням завдань. 

Обов'язковою складовою всіх практик були організація та проведення 

настановчих та звітніх конференції, участь в яких брали всі студенти, організатори 

та керівники практик від кафедри та гаранти відповідних освітніх програм.  У ході 

настановчих конференцій   студенти мали можливість ознайомитись із метою, 
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завданням практики та її програмовими результатами. Особлива увага студентів 

акцентувалась на етапах практики та особливостях звітування.  

Упродовж 2021 року оновлено програми науково-викладацької та 

дослідницької практик для аспірантів 3 року навчання освітньо- наукової програми 

«Психологія» третього рівня «доктор філософії».  

В 2021 році базами практик кафедр   стали – більш ніж 100 установ. З них: - 

заклади освіти та заклади позашкільної освіти – 58 установ; заклади, центри 

соціального спрямування – 23 установи; неурядові організації, громадські  

об'єднання – 38 організацій. 

Варто відзначити високу організованість освітнього процесу та проведення 

практик. Варто відзначити навчальний відділ Інституту людини (Воронюк Г.А., 

Салата Л.П., Горбатюк С.В., Болотна А.В., Бондарчук А.В., Воткаленко О.І.) та 

заступника директора з науково-методичної та навчальної роботи – Павлюка Р.О. 

Гарною традицією є проведення гостьових лекцій, у тому числі й 

роботодавцями. Протягом звітного періоду проведено 36 гостьових лекцій. 

Минулого року було проведено 22 гостьові лекції: дистанційний формат 

проведення таких заходів розширим наші можливості і дав змогу залучати більше 

фахівців.    

1. Гостьова відео-лекція «Організація діяльності Інклюзивно-ресурсних 

центів» із Іриною Костянтинівною Костюк, директоркою ІРЦ та Анастасією 

Володимирівною Виноградною, соціальним педагогом Інклюзивно-ресурсного 

центру №10 Шевченківського району м. Києва (12.02.2021) 

2. Гостьова лекція із Людмилою Тищенко, директором та Антоніною 

Кімлик методистом дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №9 

комбінованого типу Деснянського району м. Києва щодо особливостей 

функціонування методичного кабінету закладу освіти (17.02.2021) 

3. Гостьова відео-лекція «Діти з порушенням слуху: організація 

підтримки та комплексна оцінка в ІРЦ» за участю Марини Олександрівни 

Виговської, директора та Світлана Литовченко, к. пед н., с.н.с., завідувача відділу 

освіти дітей з порушеннями слуху Інституту спеціальної педагогіки та психології 

мені Миколи Ярмаченка НАПН України; сурдопедагога ІРЦ № 3 Деснянського 

району м. Києва 

4. Гостьова відео-лекція «Робота тифлопедагога інклюзивно-ресурсного 

центру» за участю Ольги Олександрівни Нікітюк, завідувача та Тетяни Миколаївни 

Гребенюк, кандидат психологічних наук, доцента НПУ імені М.П. Драгоманова, 

тифлопедагога ІРЦ №7 Подільського району м. Києва. 

5. Гостьова відео-лекція «Діяльність практичного психолога в умовах 

Інклюзивно-ресурсного центру», яку провела Степова Аліна Сергіївна, практичний 

психолог ІРЦ №1 Голосіївського району м. Києва. 



41 
 

6. Гостьова відео-лекція «Діяльність вчителя-реабілітолога в інклюзивно-

ресурсному центру», яку провела Артемчук Марія Андріївна, вчитель-реабілітолог 

ІРЦ №3 Деснянського району м. Києва. 

7. Гостьова лекція «Ерготерапія як напрям професійної допомоги особам 

з функціональними обмеженнями», яку провела Ольга Мангушева, Голова 

правління Українського товариства ерготерапевтів, магістр ерготерапії University 

of Indianapolis (США).  

8. Гостьова зустріч із Максимом Павлюком, директором ЦРР ВБО «Даун 

Синдром» щодо особливостей функціонування центру та роботи з дітьми із 

Синдромом Дауна 

9. Гостьова зустріч із Людмилою Федорівною Новік, директоркою 

Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними 

обмеженнями Дарницького району. 

10. Гостьова зустріч з тренерами Нової Української школи Кравчук Л.В., 

старшим викладачем кафедри дошкільної та початкової освіти Інституту 

післядипломної освіти Університету Грінченка та Перепелицею Л.І., вчителем 

початкових класів спеціалізованої школи № 294 з поглибленим вивченням 

англійської мови Деснянського району м. Києва.  

11. Гостьова лекцію «Ідеї підходу ТЕАССН в організації навчання дітей з 

РАС» за участю  Вануі Мартиросян, провідного психолога,   спеціаліста по роботі 

з дітьми з РАС центру психологічної допомоги «Рівновага». 

12. Гостьова лекція «Діагностика аутизму за допомогою ADOS-2» за 

участю Марії Устінової, дитячої психологині, членкині Всеукраїнської 

психодіагностичної асоціації та Дивізіону дитячої та підліткової психології 

Національної психологічної асоціації України 

13. Гостьова онлайн-екскурсія по Центру психологічної допомоги 

"Рівновага" зі Світланою Оношко і Аурікою Грязновою, логопеди центру, що 

специфіки діяльності логопеда в центрі психічної допомоги.  

14. Гостьова зустріч із асистентом вихователя закладу дошкільної освіти 

№652 міста Києва Анастасією Токарєвою 

15. Гостьова лекція «Як написати мотиваційний лист та резюме» з Лідією 

Фесенко, членом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, екс-

президентом Української асоціації студентів, членом комітету Студентського 

антикорупційного агентства, учасник багатьох проєктів. 

16. Гостьова зустріч із Катериною Агаповою, логопедом, терапевтом 

методу Томатіс, наставником та супервізором починаючих логопедів 

Центру A.KID "Tomatis Kiev" 
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17. Гостьова лекція «Який він - сучасний логопед?» із Альоною Король, 

логопедом, педагогом, науковцем, викладачем, засновницею та керівником 

проєкту LogoClub, блогерка @logoclub.logoped. 

18. Гостьова лекція з Ганною Анатоліївною Івановою, вчителем-

логопедом комунального закладу «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-

інтернат «Орієнтир»  

19. Гостьова лекція зі Стасом Беляком, клінічним логопедом 

неврологічного відділення медичного центру Добробут (м. Київ) 

20. Гостьова лекція  Альони КРИВУЛЯК, директорки «Гарячих ліній» 

громадської організації «Ла Страда – Україна», яка долучилась до обговорення з 

питань консультування на телефонах соціальних ліній допомоги – «гарячих 

лініях».  

21. гостьова лекція за участю Любов ЛОРІАШВІЛІ, фахівчині Київського 

міського центру соціальних служб, психолога за напрямом підтримки сімейних 

форм виховання, підготовки кандидатів в усиновлювачі, опікуни, батьки- 

вихователі  

22. гостьова лекція майстра соціальної роботи Руслана ГОРЧИНСЬКОГО, 

на тему «Творчі активності та ігротеки в умовах літніх таборів».  

23. серія гостьових лекцій Олени Вознесенської, кандидата психологічних 

наук, арт-терапевта, співзасновниці та президента ВГО «Арт-терапевтична 

асоціація», сімейного психотерапевта, травмотерапевта, члена ради правління 

Громадської спілки «Національна психологічна асоціація»,  старшого наукового 

співробітника Інституту соціальної та політичної психології НАПН України  

24. гостьова лекція Віталія  УЛИБІНА, медіаексперта, експерта з 

комунікацій, головного редактора інтернет-видання «Полтавська хвиля». Зустріч 

проводилася в межах навчальної дисципліни «PR технології в соціальній роботі» з 

теми «Етапи створення PR та іміджевих кампаній: від теорії до практики»  

25. Гостьова лекція-зустріч з  експертами: акторами Київського плейбек 

театру «Дежа вю плюс», з театральним режисером Національного академічного 

драматичного театру ім. Івана Франка Давидом Петросяном, звукорежисером 

театру Оксаною Макарською. Щодо знайомства з  різними варіантами імпровізації 

реальних історій присутніх глядачів.  

26. гостьова лекція Ольги ЩЕТІНІНОЇ, членкині правління Української 

асоціації оцінювання на  тему: «Стан розвитку оцінювання в Україні: попит, 

пропозиція, інституціоналізація».  

27. гостьову зустріч з експертами соціального проєкту USAID «Заради 

життя» представництва Міжнародної організації РАТН в Україні.  
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28. Гостьова лекція з Катериною Левченко, Урядовою уповноваженою з 

питань гендерної політики Кабінету Міністрів України на тему «Що таке гендерна 

рівність і чому вона важлива?».  

29. гостьова лекція Ольги ПАВЛИК,  менеджерки з тренінгових програм 

МБО «Партнерство «Кожній дитині» на тему «Управління соціальними проєктами 

та програмами» 

30. гостьова лекція за участю Наталії ДЕЯНОВОЇ, спеціалістки з 

соціологічних досліджень, дослідниці в міжнародному дослідницькому проєкті 

ASCENT  

31. гостьова лекція Андріани Ярмонової, випускниці Київського 

національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-

Карого, режисерки та сценаристки  

32. майстер-клас «Практика online-консультування» Спікер - Олена 

Вікторівна Лашко (КПОСП) 

33. Гостьова лекція Доріченко В., психолога курсу підготовки офіцерів 

груп цивільно-військового співробітництва «СІМІК» «Психологічний супровід 

підготовки офіцерів груп цивільно-військового співробітництва до реалізації 

миротворчої місії». 

34. Гостьова лекція Горішньої К.,  психолога-консультанта, куратора 

волонтерської психологічної служби в КООД (відділення дитячої онкогематології) 

«Стосунки батьків і дітей: пройти через біль хвороби» 

35. Гостьовий вебінар Адамської З. М., доцентки кафедри психології 

розвитку та консультування Тернопільського національного університету імені 

Володимира Гнатюка на тему «Фасилітація діалогу в методі позитивної 

психотерапії»  

36. Гостьовий вебінар Ольги Карпової «10 технологічних трендів 

майбутнього організації» 

Пріоритети та завдання на наступний рік: пройти успішно акредитації ОП 

016.01.01 Логопедія для першого (бакалаврського) рівня; ОП 016.00.02 Стратегії 

втручання при аутизмі для другого (магістерського) рівня; удосконалити алгоритм 

проведення анкетування усіх стейкхолдерів щодо забезпечення кафедрою якості 

освітнього процесу за всіма освітніми програмами. 

 

 

5. Наукові дослідження, наукометрія та академічна доброчесність  

 

В Інституті людини завершилися  реалізація наукової теми «Становлення 

особистості в умовах суспільних трансформацій». На  Вченій Раді Університету 

були оприлюднені результати п’ятирічної роботи викладачів Інституту людини. 
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Результати досліджень представлені у колективній монографії «Особистість в 

умовах суспільних трансформацій сучасної України: наукові підходи та 

інноваційні практики», яка наразі перебуває в процесі редагування.  

У 2021 році були затверджені наукові теми кафедр:  

- КСПСР: «Соціалізація вразливих груп населення у контексті розвитку 

територіальних громад в Україні (Державний реєстраційний номер: 

0121U112043. Дата реєстрації: 07.07.2021, керівник Лютий В.П., кандидат 

педагогічних наук, доцент)»; 

- КПОСП «Психологія конструктивної поведінки особистості у 

трансформаціях суспільних відносин» (Державний реєстраційний номер: 

0121U111923. Дата реєстрації: 07.07.2021, керівник Сергєєнкова О.П., 

доктор психологічних наук, професор); 

- КСІО «Професійний профіль спеціального педагога у контексті 

забезпечення якості інклюзивної освіти» (Державний реєстраційний 

номер: 0121U112869. Дата реєстрації: 08.09.2021, керівник: Мартинчук 

О.В., доктор психологічних наук, доцент); 

- КПП «Психологічна підтримка ресурсного потенціалу особистості в 

мінливих умовах суспільного буття» (Державний реєстраційний номер: 

0121U112046. Дата реєстрації: 07.07.2021, керівник Лозова О.М., доктор 

психологічних наук, професор). 

За результатами звіту проєктного дослідження за темою «Дослідження 

компонентів психологічного здоров’я студентської молоді в Україні» на Вченій 

Раді Університету (КПОСП, доповідачі: Власенко І.А., Фурман В.В., Рева О.М., 29 

жовтня 2020 р.) підготовлено навчально-методичний посібник та буде 

представлено на Вчену раду Інституту людини для розгляду щодо рекомендації до 

друку. 

 

В Інституті людини  діє 3 наукові школи: «Теоретичні та методичні основи 

компетентнісної, особистісно-професійної підготовки фахівців соціальної сфери до 

професійної діяльності (науковий керівник: Веретенко Т.Г., кандидат педагогічних 

наук, професор, професор КСПСР), «Діахронічні та синхронічні аспекти 

психосемантики свідомості» (науковий керівник: Лозова О.М., доктор 

психологічних наук, професор, завідувач КПП), «Професійне становлення 

особистості» (науковий керівник: Сергєєнкова О.П., доктор психологічних наук, 

професор, завідувач КПОСП).   

 

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

наукового рівня «Доктора наук» зі спеціальностей 231 «Соціальна робота» та 053 

«Психологія». Станом на 01.12.2021 р. за спеціальністю 231 «Соціальна робота» 
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навчається 12 здобувачів (4 вступили у 2021 році); за спеціальністю 053 

«Психологія» – 19 здобувачів (8 вступили у 2021 році).  

2 здобувача за спеціальністю 231 «Соціальна робота» у 2021 році успішно 

пройшли передзахист і готуються до захисту. Аспірантки КСПСР  ІV року 

навчання (Дуля Аліна Володимирівна, науковий керівник Лях Т.Л., кандидат 

педагогічних наук, доцент; Мельничук Вікторія Олексіївна,  науковий керівник: 

Вайнола Р.Х., доктор педагогічних наук, професор) успішно завершили 

дисертаційні дослідження. Здобувачки наукового ступеня доктора філософії з 

галузі знань 23 Соціальна робота за спеціальністю 231 Соціальна робота пройшли 

попереднє слухання результатів своїх дисертацій за засіданні кафедри. Нині триває 

підготовча робота до офіційного оприлюднення результатів дисертаційних робіт 

(захисту дисертації). Фаховий семінар відбувся 10 січня 2022 року. 

2 здобувача завершили навчання за спеціальністю 053 «Психологія» у 2021 

році та успішно захистилися. У 2021 р. дві аспірантки КПОСП  ІV року навчання 

(Клепікова Ольга Валеріївна, науковий керівник:  Столярчук О.А., доктор 

психологічних наук, доцент та Прядко Анастасія Олегівна, науковий керівник:  

Сергєєнкова О.П., доктор психологічних наук, професор) успішно завершили 

дисертаційні дослідження та у грудні 2021 року захистилися у разових радах.  

 

Значна увага в Інституті людини приділяється науковій та науково-дослідній 

роботі студентів.  

Протягом 2021 року студенти та аспіранти здобули перемоги у 

Всеукраїнських  конкурсах наукових робіт та проєктів: 

І місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за 

напрямом «Актуальні проблеми інклюзивної освіти» (2021) – Любенко Людмила, 

студентка 4 курсу, спеціальності «Спеціальна освіта», ОП «Логопедія» з темою: 

«Оптимізація навички читання у дітей молодшого шкільного віку з особливими 

освітніми потребами засобами сучасної типографіки». Науковий керівник: Бабич 

Н.М., кандидат педагогічних наук, доцент КСІО. 

І місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Соціальна робота»  – Фролова Лілія, студентка 5 курсу 

спеціальності «Соціальна робота (Моніторинг і оцінка соціальних програм)» та 

Рогожинська Валерія, студентка 2 курсу спеціальності «Соціальна 

робота (соціальна педагогіка)» з темою: «Розвиток волонтерських програм у 

громадах, прилеглих до району операції об’єднаних сил на Сході України». 

Науковий керівник: Лях Т.Л., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

КСПСР. 

ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності 016 «Спеціальна освіта» (за нозологіями) – Ковтун Марія, студентка 
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5 курсу, спеціальності «Спеціальна освіта», ОП «Логопедія» з темою 

«Попередження дискалькулії в учнів першого класу з тяжкими порушеннями 

мовлення». Науковий керівник: Бабич Н.М., кандидат педагогічних наук, доцент 

КСІО. 

І місце у конкурсі наукових проєктів «Наука та розвиток громад: соціальні 

проєкти з науковою ідеєю», що відбувся 19 березня 2021 року у межах 

Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Дослідження молодих 

вчених: від ідеї до реалізації» здобули  здобувачки третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти Дуля А.В., Файдюк О.В. 

У 2021 році в Інституті людини продовжують працювати 9 наукових гуртків 

для здобувачів освіти всіх рівнів:  

КСІО – «Інклюзивний клуб», «Студія дослідження складоритму», «Студія 

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» 

КПП – «Психологія перфекціонізму особистості», «Архітектоніка написання 

наукової роботи». 

Під час дистанційного навчання в умовах карантину діяльність наукових 

гуртків була широко представлена в соціальних мережах. 

 

Зросла публікаційна активність здобувачів всіх освітніх рівнів. Загалом 

маємо у 2021 році 96 публікацій. Слід відзначити найбільшу студентську 

публікаційну активність здобувачів КСПСР (38 студентських публікацій).    

 Підготовлено та оприлюднено на сайті онлайн-журналу «Наукові здобутки 

студентів Інституту людини. Магістерські дослідження» номер «Магістерські 

дослідження. Тематичний огляд та анотації магістерських робіт за освітнім рівнем 

«магістр» 2021 р.». 

 Результати досліджень студентів представлено на щорічній Студентській 

науково-практичній онлайн-конференції «Перші кроки у науку» (4 листопада 2021 

року).  

 

 Зросла публікаційна активність викладачів у 2021 році. Підготовлено 98 

фахових статей (+14 в порівнянні з 2020 роком). Кількість проіндексованих статей 

у базах Scopus, Web of Science збільшилась і становить 12.  Важливо зазначити, що 

ще чекають індексації 7 статей, поданих у 2021 році та 12 статей, поданих та 

опублікованих у попередніх роках. Маємо у 2021 році проіндексовані публікації на 
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всіх кафедрах Інституту людини, проте все ще  потребує посилення публікаційна 

активність та вимагає більшої уваги вибір журналів для публікацій. 

 У 2021 році були відзначені публікації викладачів КСІО: 1 місце у номінації 

«Краща монографія» (конкурс на здобуття премії імені Бориса Грінченка 2021 р.) 

– монографія Скрипник Т.В. Діти з аутизмом в інклюзії: сценарії успіху: 

Монографія. Київ, 2019. – 208 с.  

Перемога у Конкурсі освітніх технологій: статі Скрипник Т.В. «Соціальний 

розвиток дітей інклюзивної групи» («ДВ» № 12). Грамота видавництва «Світич» 

та редакції журналу «Дошкільне виховання», 2021 р. 

 

Публікаційна активність  

Назва кафедри 

Фахові статті Scopus та Web of 

Science 

Монографії/статті 

до монографій 

2021 2020 Проіндексовано 2021 2020 

2021 2020   

КСПСР 23 25 2 0 3 3 

КПОСП 24 21 4 0 5 0 

КСІО 27 21 2 2 0 7 

КПП 18 11 4 3 5 1 

Всього  92 

(+14) 

78  12  

(+8) 

4 13  

(+2) 

11  

 

Проіндексовані статті Scopus – WoS  у 2021 році 

 
№ Автор(и) Назва наукового 

видання (журналу, 

збірника), країна, ISSN 

Назва бази, до якої 

входить видання 

 

Назва статті 

1. Бабич Н.М., 

Тичина К.О. 

The New 

Educational 

Review 

ISSN 1732-6729 

Poland 

Том: 64, №2, 

2021  

• Scopus 

 

Auditory Gnosis Dysfunctions in 

Preschool Children with Severe 

Speech Disorders / Дисфункції 

слухового гнозису в дітей 

дошкільного віку з важкими 

порушеннями мовлення 

2. Лозова О.М.,  

Фатєєва M.С. 

PSYCHOLING

UISTICS 

ISSN 2309-1797 

Том: 29, №, 

2021 

 

• Scopus 

• Web of 

Science 

Semantic differentiation of food 

attributes in consciousness of people 

with orthorexia / Семантична 

репрезентація властивостей їжі у 

свідомості осіб з орторексією  

 

3. Лозова О.М., 

Литвиненко 

О.О. 

PSYCHOLING

UISTICS 

ISSN 2309-1797 

• Scopus 

• Web of 

Science 

Semantic Indicators of Personal 

Orientation in the Narratives of 

Adolescents with Deprivation of 

Verbal Development / Змістові 
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Том: 29, №, 

2021 

індикатори особистісної 

спрямованості у персональних 

наративах підлітків із депривацією 

вербального розвитку 

4. Мартинчук 

О.В., 

Скрипник 

Т.В. 

+ (Sofiy N.Z., 

Hanssen N.B.) 

 

Chapter of book 

“Dialogues 

between 

Northern and 

Eastern Europe 

on the 

Development of 

Inclusion: 

Theoretical and 

Practical 

Perspective”  

ISBN 978-

100034632-9, 

978-036740988-

3 

Great Britain 

(London), 2021 

• Scopus 

• Web of 

Science 

Inclusive education in Ukraine: 

Tension between policy and practice 

/ Інклюзивна освіта в Україні: 

Напруженість між політикою та 

практикою 

5. Матвєєв В.О. 

+ 

(Nykytchenko 

O., Stefanova 

N., Khrypko 

S., Ishchuk А., 

Pasko K.) 

International 

Journal of 

Computer 

Science and 

Network 

Security 

ISSN 1738-7906 

South Korea 

Том: 21, № 8, 

2021 

 

• Scopus 

• Web of 

Science  

Cybercrime as a Discourse of 

Interpretations: the Semantics of 

Speech Silence vs Psychological 

Motivation for Actual Trouble / 

Кіберзлочинність як дискурс 

інтерпретацій: семантика тиші 

мовлення проти психологічної 

мотивації до фактичної проблеми 

6. Матвєєв В.О. 

+ 

(Nykytchenko, 

N. Stefanova, 

S. Khrypko, A. 

Ishchuk, O. 

Ishchuk, 

T.Bondar) 

IJCSNS 

International 

Journal of 

Computer 

Science and 

Network 

Security 

ISSN 1738-7906 

South Korea 

 VOL.21 No.11, 

November 2021, 

рр.135-142. 

• Scopus 

• Web of 

Science  

Cybercrime in the Economic Space: 

Psychological Motivation and 

Semantic-Terminological Specifics / 

Кіберзлочинність в економічному 

просторі: психологічна мотивація 

та семантико-термінологічна 

специфіка 

7. Петрочко 

Ж.В. + 

(Shcholokova 

O., Karpenko 

O., Kuzmenko 

V., Holubenko 

T.) 

International 

Journal of 

Learning,Teachi

ng and 

Educational 

Research 

ISSN 16942116 

Том: 20, 2021 

• Scopus 

• Web of 

Science 

Effectiveness of gender education in 

Ukraine as the implementation of the 

principle of gender parity / 

Ефективність гендерної освіти в 

Україні через імплементацію 

принципів гендерної рівності 
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8. Сергєєнкова 

О.П. + 

(Popovych I., 

Pavliuk M., 

Sirant N., 

Zhigarenko I.) 

Amazonia 

Investiga 

ISSN 2322 - 

6307 

Том: 10, №41, 

2021  

 

• Scopus 

• Web of 

Science 

Research of relationship of functiona

l-role positions (ego-

states) with indicators of future speci

alists’ independence / Дослідження 

взаємозв’язку функціонально-

рольових позицій (его-станів) з 

показниками самостійності 

майбутніх фахівців 

9. Сергєєнкова 

О.П., Каліщук 

С.М. + 

(Zabolotna Т.) 

Psycholinguistic

s 

Засновник – 

Україна 

ISSN: 2415-

3397  

ISSN: 2309-

1797 

Том: 29, №1, 

2021  

• Scopus 

• Web of 

Science 

Semantic Universals of the 

“Worldview” of Future Counseling 

Psychologist / Семантичні 

універсали «Картини світу» 

майбутнього психолога-

консультанта 

10. Сергєєнкова 

О.П. + 

(Pavliuk M., 

Hrys A., 

Serhieienkova 

O., Nekiz T., 

Yatsyna O.) 

Amazonia 

Investiga 

Том: 10, №46 

Рік: 2021 

eISSN видання: 

2322-6307 

• Scopus 

• Web of 

Science 

Value-based attitude of student youth 

towards a healthy lifestyle and 

physical activity as factors of their 

aspiration for success / Ціннісне 

ставлення студентської молоді до 

здорового способу життя та 

фізичної активності як чинники її 

прагнення до успіху 

 

11. Сергєєнкова 

О.П., Каліщук 

С.М. + (Kohut 

O., Dobrenko 

I., Suyusanov 

L.) 

 

BRAIN-

BROAD 

RESEARCH IN 

ARTIFICIAL 

INTELLIGENC

E AND 

NEUROSCIEN

CE 

Том 12, №4 

DOI 

10.18662/brain/

12.4/240 

Published 

Засновник – 

Румунія 

ISSN 2067-3957 

 

• Scopus 

• Web of 

Science 

Behavioral Analysis of Individuals in 

Crises /  Поведінковий аналіз осіб 

під час криз 

 



50 
 

12. Швед О.В. + 

(Levchenko 

К., Lehenkyi 

М., 

Bondarchuk 

S., Borodin Y.)  

 

Education 

excellence and 

innovation 

management: a 

2025 vision to 

sustain 

economic 

development 

during global 

challenges 

Proceedings 

Paper 35th 

International-

Business-

Information-

Management-

Association 

Conference 

(IBIMA) 

ISBN 

9780999855141 

Seville, SPAIN, 

2020 

• Scopus 

• Web of 

Science 

Administrative and Legal 

Foundations for The Higher 

Education Reform in Ukraine In the 

Context of European Integration / 

Адміністративно-правові основи 

реформування вищої освіти в 

Україні в контексті європейської 

інтеграції 

 

 

 

Подані статті Scopus / WoS  у 2021 році, очікують індексацію 

 
№ Автор(и) Назва наукового 

видання (журналу, 

збірника), країна, 

ISSN 

Назва бази, до якої 

входить видання 

 

Назва статті Статус статті 

 

1. Литвиненко 

О.О. 

East European 

Journal of 

Psycholinguistic

s, Укнаїна 

ISSN 2312-3265  

e-ISSN 2313-

2116 

• Scopus 

• Web of 

Science 

Representation of the 

rules for living in 

personal narratives of 

adolescents with 

hearing impairments 

прийнято 

до друку 

у Т.8, №2, 

2021 

2. Клішевич 

Н.А., 

Суліцький 

В.В.   

Society, 

integration, 

education. 

Proceedings of 

the International 

Scientifical 

Conference 

(2021), Латвія, 

1691-5887 

• Scopus 

• Web of 

Science 

The role of repentance 

of convicts in the 

process of their 

correction and 

resocialization society 

надрукова

но 

 

https://www.webofscience.com/wos/woscc/general-summary?queryJson=%5B%7B%22rowBoolean%22:null,%22rowField%22:%22CF%22,%22rowText%22:%2235th%20International-Business-Information-Management-Association%20Conference%20(IBIMA)%22%7D%5D&eventMode=oneClickSearch
https://www.webofscience.com/wos/woscc/general-summary?queryJson=%5B%7B%22rowBoolean%22:null,%22rowField%22:%22CF%22,%22rowText%22:%2235th%20International-Business-Information-Management-Association%20Conference%20(IBIMA)%22%7D%5D&eventMode=oneClickSearch
https://www.webofscience.com/wos/woscc/general-summary?queryJson=%5B%7B%22rowBoolean%22:null,%22rowField%22:%22CF%22,%22rowText%22:%2235th%20International-Business-Information-Management-Association%20Conference%20(IBIMA)%22%7D%5D&eventMode=oneClickSearch
https://www.webofscience.com/wos/woscc/general-summary?queryJson=%5B%7B%22rowBoolean%22:null,%22rowField%22:%22CF%22,%22rowText%22:%2235th%20International-Business-Information-Management-Association%20Conference%20(IBIMA)%22%7D%5D&eventMode=oneClickSearch
https://www.webofscience.com/wos/woscc/general-summary?queryJson=%5B%7B%22rowBoolean%22:null,%22rowField%22:%22CF%22,%22rowText%22:%2235th%20International-Business-Information-Management-Association%20Conference%20(IBIMA)%22%7D%5D&eventMode=oneClickSearch
https://www.webofscience.com/wos/woscc/general-summary?queryJson=%5B%7B%22rowBoolean%22:null,%22rowField%22:%22CF%22,%22rowText%22:%2235th%20International-Business-Information-Management-Association%20Conference%20(IBIMA)%22%7D%5D&eventMode=oneClickSearch
https://www.webofscience.com/wos/woscc/general-summary?queryJson=%5B%7B%22rowBoolean%22:null,%22rowField%22:%22CF%22,%22rowText%22:%2235th%20International-Business-Information-Management-Association%20Conference%20(IBIMA)%22%7D%5D&eventMode=oneClickSearch
https://www.webofscience.com/wos/woscc/general-summary?queryJson=%5B%7B%22rowBoolean%22:null,%22rowField%22:%22CF%22,%22rowText%22:%2235th%20International-Business-Information-Management-Association%20Conference%20(IBIMA)%22%7D%5D&eventMode=oneClickSearch
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3. Веретенко 

Т.Г. + 

(Bieloliptseva 

O., Trebe A.) 

Society, 

integration, 

education. 

Proceedings of 

the International 

Scientifical 

Conference 

(2021), Латвія, 

1691-5887 

• Scopus 

• Web of 

Science 

Formation of high 

school students’ safe 

behaviour while 

terrorist attacks Society 

надрукова

но 

 

4. Лях Т.Л., 

Лехолетова 

М.М., 

Котелевець 

А.М., Спіріна 

Т.П., Швед 

О.В.  

Society, 

integration, 

education. 

Proceedings of 

the International 

Scientifical 

Conference 

(2021), Латвія, 

1691-5887 

• Scopus 

• Web of 

Science 

Development of Youth 

Volunteer Programs in 

the Condition of the 

Covid-19 Pandemic in 

the Communities, 

Neighboring to the 

Area of the Joint Forced 

Operation in the East of 

Ukraine 

надрукова

но 

 

5.  Петрочко 

Ж.В. 

Society, 

integration, 

education. 

Proceedings of 

the International 

Scientifical 

Conference 

(2021), Латвія, 

1691-5887 

• Scopus 

• Web of 

Science 

Social Partnership as 

Key Factor of National-

Patriotic Education 

надрукова

но 

 

6. Мартинчук 

О.В., 

Скрипник 

Т.В., 

Максимчук 

М.О., Бабич 

Н.М. + 

(Biriukova K.) 

Society, 

integration, 

education. 

Proceedings of 

the International 

Scientifical 

Conference 

(2021), Латвія, 

1691-5887 

• Scopus 

• Web of 

Science 

Professional Readiness 

of Future Special 

Education Teachers for 

Inclusive Education in 

Ukraine 

надрукова

но 

 

7. Скрипник 

Т.В.. 

Максимчук 

М.О., 

Мартинчук 

О.В., Супрун 

Г.В., Павлюк 

Р.О.  

The New 

Educational 

Review 

ISSN 1732-6729 

Poland 

Том: 65, №3, 20 

Scopus 

Web of 

Science  

Increasing the 

Competence of 

Teachers in the 

Formation of Socio-

Emotional Skills of 

Inclusive Classes Pupils 

надрукова

но 

 

 

Кількість наукових заходів у 2021 році – 57 (у 2020 році – 56).  Всі заходи 

мали більш масштабний характер і залучали більшу кількість учасників.  

Серед ключових наукових заходів у 2021 році варто відзначити: науково-

практичну онлайн-школу з інклюзивної освіти: Майстерність у наданні додаткових 
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освітніх послуг (22-26 березня), «Наукову цукерню-2021» (20 травня), студентську 

науково-практичну онлайн-конференцію «Перші кроки в науку» (4 листопада). 

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. 

В Інституті активно продовжується актуалізація важливості академічної 

доброчесності. Для магістрів та аспірантів Інституту людини у вересні кафедрами 

та представниками Наукового товариства були проведені цикли зустрічей зі 

здобувачами 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 доповіді «Академічна доброчесність очима студентів та 

аспірантів» в межах студентської науково-практичної онлайн-конференції «Перші 

кроки в науку». Заступниця голови Наукового товариства Інституту людини 

Котелевець А.М. виборола І місце в університетському конкурсі «Я добро_чесний 

у освіті та науці». Для пропагування принципів академічної доброчесності в 

Інституті було проведено науковий онлайн-семінар «Академічна доброчесність 

дослідника в соціальній сфері» (27 квітня). Наступного року заплановано низку 

заходів для поглиблення усвідомлення важливості дотримання академічної 

доброчесності. 

 Активізувалася діяльність Наукового товариства студентів, аспірантів, 

докторантів та молодих вчених Інституту людини, що було пріоритетним у 2021 

році. За активної участі його представників у 2021 році на високому науковому 

рівні були проведені заходи: Всеукраїнська науково-практична онлайн-

конференція «Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації» (19 травня), 

майстер-клас Шевцової Д.В. до Фестивалю науки-2021 (13 травня), 

загальнонауковий квест для першокурсників «Київ – моя столиця» (20 жовтня), 

пленарне засідання студентської науково-практичної онлайн-конференції «Перші 

кроки у науку» (4 листопада). Голові Наукового товариства Інституту людини 

Черкасовій А.С. оголошено подяку від Університету «За особистий внесок у 

розвиток Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих 

вчених Університету». 

Серед проблем лишається актуальною необхідність подальшої активізації 

публікаційної активності співробітників та студентів, тому пріоритетом на 

наступний рік залишаться  збільшення кількості проведених наукових досліджень, 
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результати яких будуть відображені в наукових виданнях, що входять до 

наукометричних баз даних Scopus та Web of Science.  

Відзначимо Лебідь Н.К. заступника директора з наукової  роботи, а також 

викладачів  за активну наукову діяльність:  Лозова О.М., Грубі Т.В., Матвєєв В.О. 

(КПП), Мартинчук О.В., Скрипник Т.В., Бабич Н.М. (КСІО), Лях Т.Л., Петрочко 

Ж.В., Лютий В.П., Суліцький В.В. (КСПСР),  Сергєєнкова О.П., Власенко І.А., 

Фурман В.В., Рева О.М., Каліщук С.М.(КПОСП). 

 

 

6. Міжнародна діяльність в Інституті людини 

 

В Інституті людини протягом 2021 року реалізовувалося 4 міжнародні 

науково-дослідні проєкти:  

міжнародні колективні дослідницькі проєкти кафедри КСІО спільно з NORD 

Universitet (Норвегія) “Dialogues between Northern and Eastern Europe on the 

Development of Inclusion: Theoretical and Practical Perspectives” (2019-2021) та 

“Interprofessional and Family – Professional Collaboration in Early Childhood Education 

and Care” (2021-2023);  

міжнародний колективний дослідницький проєкт кафедри КПП спільно з 

Ріджент Університетом (США), Міжнародним інститутом післядипломної освіти 

(Україна) «Характеристики  і предиктори індивідуальної стійкості, стресу та 

благополуччя дорослих в Україні» (2021-2022);  

міжнародний індивідуальний дослідницький проєкт Бабич Н.М. (КСІО) 

«Ранні пташки – комунікативні практики для передчасно народжених дітей» (2021-

2022) у партнерстві з Академією спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської 

(Варшава, Польща) та за підтримки Нouse of Europe, Британської ради в Україні. 

 Крім того викладачі Інституту були експертами в 4 міжнародних проєктах: 

модуль програми Еразмус+: Жан Моне «Державне-міжнародне-суспільне: 

європейські цінності та норми, що формують завдання  міждисциплінарного 

навчального модулю (STIPENDIUM)» № 611217- EPP-1-2019-1- UAEPPJMO-

MODULE (КСПСР); Швед О.В. (КСПСР) в проєкті «Програмне керівництво ВООЗ 

щодо послуг з асистованого інформування партнерів для працівників сексу» за 

підтримки Американського представництва громадської організації «Програма 

оптимальних технологій в охороні здоров’я» (РАТН) в Одеській і Київській 

областях; Петрочко Ж.В. (КСПСР) в проєктах «Розроблення та впровадження 

регіонального плану стосовно збільшення обсягів надання послуг з догляду на 

сімейній основі (реформування закладів інституційного догляду та виховання дітей 

у Тернопільській області)», що реалізується на замовлення Міністерства соціальної 

політики України Консорціумом «Oxford Policy Management» за підтримки 
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Світового банку, та «Розробка стандартів соціальних послуг та навчальних програм 

для підготовки спеціалістів соціальної роботи» (МБО «Партнерство «Кожній 

дитині» у рамках контракту з ЮНІСЕФ Туркменістан). 

  У 2021 році подано  

13 індивідуальних грантових заявок на  (у 2021 – 3): 1 – КПОСП, 6 – КСІО, 6 

– КПП. Одну заявку підтримано (Бабич Н.М., КСІО). 

3 колективні грантові заявки (у 2020 р. – 9): 

“European Education Area in the Context of Reforming the Education of children 

with special educational needs in Ukraine” на програму імені Жана Моне Еразмус. 

Спільна заявка КСІО та  КСПСР. Заявку відхилено. 

Петрочко Ж.В. (КСПСР) подала заявку Національному фонду досліджень 

України на участь у конкурсі «Людина, суспільство, наука перед сучасними 

викликами: інноваційні дослідження в суспільно-гуманітарній сфері» (Номер 

конкурсу 2021.03) як співвиконавець проєкту «Моніторинг та оцінка соціальних 

послуг для дітей з інвалідністю та сімей з дітьми з інвалідністю на рівні 

територіальних громад» (Реєстраційний номер проєкту 2021.03/0029). Вид гранту: 

колективний. Конкурс триває. 

Шевцова Д.В. (КПП), у співавторстві здобувачів третього освітньо-наукового 

рівня освіти підготували до Британської Ради на конкурс проєктів соціальної дії  

проєкт «Заплануй себе» (Черкасова А.А.,  Котелевець А.М., Файдюк О.В.). 

 

  У 2021 році була реалізована програма студентської академічної мобільності 

САМ Україна спільно з Кам’янець-Подільським національним університетом імені 

Івана Огієнка за підтримки Нouse of Europe, Британської ради в Україні (команда 

програми – КСІО та представники адміністрації Університету та Інституту, 

координатори від Університету Грінченка – Лебідь Н.К. та Мартинчук О.В.). Грант 

на реалізацію зазначеної програми було виграно у 2020 році, але у зв’язку з 

карантином та запровадженням дистанційного навчання строки перенесено на 2021 

р. 10 студентів Інституту людини спеціальності 016 Спеціальна освіта 2 та 3 курсу 

мали змогу навчатися в Кам’янець-Подільському національному університеті імені 

Івана Огієнка протягом восьми тижнів. В свою чергу Інститут людини також 

забезпечив проходження мобільності на своїй базі 10 студентам Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Це був перший 

досвід для Інституту людини внутрішньої академічної мобільності, який виявився 

вдалим і значущим як на думку ЗВО так і студентів. 
 

 В міжнародній студентській академічній мобільності (програма Еразмус+) 

протягом осіннього семестру взяли участь 5 студентів Інституту людини: 
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 в Університеті Острава (Чехія) – Амосова Марія, Плотнікова Анастасія, 

Скнаріна Єва, студентки 3 курсу спеціальності «Соціальна робота» (КСПСР); 

 в Університеті ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща) – Діденко Олексій 

(КПП), Дружинський Олександр (КПОСП), студенти 2 курсу спеціальності 

«Психлогія». Мобільність продовжена і на весняний семестр 2022 року. 

 Крім того, виграли конкурс на участь в студентській академічній мобільності 

(програма Еразмус+) на весняний семестр 2022 року в Університеті Острава (Чехія) 

5 студенток спеціальності «Соціальна робота» (КСПСР), в Державній вищій школі 

імені Іоанна Павла II (Польща) 1 студентка спеціальності «Спеціальна освіта». 

Заявка відхилена. 

   

В академічній мобільності брали участь і представники професорсько-

викладацького складу Інституту людини. Упродовж 6-10 грудня 2021 року у межах 

реалізації програми академічної мобільності Erasmus+ КА1 чотири представники 

КСПСР (Лях Т.Л., Спіріна Т.П., Швед О.В., Лютий В.П. та Павлюк Р.О. перебували 

в Університеті Острави (м. Острава, Чеська Республіка). 

 Зросла кількість міжнародних стажувань науково-педагогічних працівників 

Інституту людини (32 у 2021 року, 17 у 2020 року): 

Лях Т.Л., Веретенко Т.Г., Петрочко Ж.В., Лютий В.П., Швед О.В., Сапіга 

С.В., Дуля А.В., Денисюк О.В. (КСПСР) та Мартинчук О.В., Скрипник Т.В. (КСІО) 

взяли участь у науковому закордонному  стажуванні на тему «Тенденції розвитку 

освіти та соціальної роботи у Сполучених Штатах Америки: соціокультурний 

вимір» (Міжнародна культурно-освітня асоціація та National Louis University, 

Чикаго, США, National College of Education (USA), 05.04-10.05.2021); 

Мартинчук О.В., Скрипник Т.В., Бабич Н.М., Лопатинська Н.А., Супрун Г.В., 

Найда Ю.М. (КСІО) брали участь в онлайн-стажуванні за програмою  «Раннє 

втручання у Польщі» на базі Варшавської Академії спеціальної педагогіки імені 

Марії Гжегожевської під керівництвом директора Інституту спеціальної педагогіки 

проф. Еви Марії Кулеші (жовтень 2021 – січень 2022); 

Бабич Н.М. (КСІО) брала участь у Міжнародному науковому стажуванні 

педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів 

«Особливості фінської системи освіти» з 01.02.2021 по 12.03.2021 на базі West 

Finland College (Huittsnen, Finland); 

 Грубі Т.В. (КПП) була учасницею 3 міжнародних стажувань: учасник (тім-

лідер) молодіжного обміну «Ceteris Paribus»  (Erasmus+ Slovakia National Agency 

(Національне агентство Словаччини, 03.09.2021-13.09.2021), закордонне 

стажування «International Legal Communication» (University of Warshaw (Польща), 

січень-березень 2021), закордонне стажування Par University (Croatia), Juraj Dobrila 

University of Pula (Croatia), University of Primorska (вересень 2021 року); 
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Вавілова А.С. (КПП) – науково-педагогічне стажування «Педагогіка та 

психологія: продуктивна взаємодія в освітньому процесі» Куявський університет у 

Влоцлавеку (Республіка Польща), 8 лютого – 19 березня 2021 року; 

Краєва О.А., Старинська Н.В., Циганчук Т.В. (КПП) брали участь у 

міжнародному стажуванні «Проблеми та стратегії розвитку педагогічної та 

психологічної освіти в Україні та країнах ЄС» (ISMA The University of Applied 

Sciences (Латвія) за підтримки Центру українсько-європейського наукового 

співробітництва, 21.06 – 31.07.202); 

Лозова О.М. (КПП) – закордонне стажування «Наукові перспективи та 

інновації в освіті: досвід Чехії» (Міжнародний економічний інститут, м. Есеніце 

(Чехія), 19.10-7.12. 2021); 

Фурман В.В. (КПОСП) брала участь у міжнародному стажуванні «Іnnovative 

methods of remote learning with using zoom and moodle platforms» (м. Люблін 

(Польща), 31.05-07.06.2021); 

Денисюк О.М. (КСПСР) – стажування в межах міжнародного проєкту 

«Мистецтво в дії. Арт-терапія в практиці польських спеціалістів» (реалізовано 

Посольством Республіки Польща у Києві та Польською асоціацією арт-терапії, 

16.03- 25.05.2021); 

Суліцький В.В. (КСПСР)  брав участь у міжнародному стажуванні 

«Міжнародні проєкти: написання, аплікування, управління та звітність» 

(Університет суспільних наук м. Лодзь (Польща), Фундація CEASC, лютий-квітень 

2021 р.); 

Швед О.В. (КСПСР) брала участь у 2 наукових стажуваннях: наукове 

стажування «Інноваційні технології в соціальній роботі» в рамках проєкту “Society 

of Ambilent Intelligence” 24-25.09.2021 р. та підвищення кваліфікації в Академії 

Ігнатіанум в Кракові в рамках Європейського проєкту POWR.03.01.00 -00-WO24/18 

(01.06 –  28.09.2021 р.). 

 

У межах міжнародної співпраці в Інституті людини налагоджена взаємодія з 

такими установами: Ріджент Університет, США (КПП); Американська 

Міжнародна культурно-освітня Асоціація (США); 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 Американською Міжнародною культурно-освітньою Асоціацією (США) 

підписаний договір про співпрацю. 

Відзначимо найактивніших викладачів за налагодження міжнародної 

співпраці: Лебідь Н. К., заступника директора з наукової роботи, Павлюка  Р. О., 
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заступника директора з науково-методичної та навчальної роботи;  Лях Т.Л.,  

Петрочко Ж.В., Швед О.В. (КСПСР),  Мартинчук О.В.,  Скрипник Т.В., Бабич Н.М. 

(КСПСР),  Сергєєнкову О.П., Поліщука В.М., Фурман В.В. (КПОСП),  Лозову О.М., 

Грубі Т.В. (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 2022 рік є 

організація системної підготовки грантових заявок з метою збільшення кількості 

підтриманих. 

  

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: 

- посилення різновекторної системи профорієнтаційної роботи із залученням 

випускників; 

- створення Ради випускників Інституту людини; 

- постійне оновлення електронних навчальних курсів, зокрема завдань для 

проведення практичних/семінарських занять та завдань для самостійної 

роботи, нової літератури;  

- активізація діяльності щодо отримання учених звань викладачами Інституту 

людини; 

- оптимізація соціально-психологічної служби з метою посилення 

психологічної підтримки всіх учасників освітнього процесу; 

- активізація роботи кураторів щодо  запровадження нових онлайн/офлайн 

проєктів та посилення їхньої взаємодії зі студентами;  

- збільшення кількості 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; 

- активне залучення вітчизняний та зарубіжних науковців до проведення 

гостьових лекцій; 

- налагодження міжнародної співпраці та активізація підписання угод про 

співпрацю із закордонними інституціями та освітніми установами. 

 
 


