
15 травня 2013 року в Інституті психології та соціальної педагогіки Київського 

університету імені Бориса Грінченка у рамках Тижня науки відбулась студентська науково-

практична конференція «Перші кроки у науку: психологія, соціальна педагогіка». 

Конференція проходила за трьома секціями:  Загальна та соціальна психологія: реалії та 

перспективи; Проблема психічного благополуччя особистості; Актуальні проблеми соціально-

педагогічної діяльності. 

Учасниками конференції стали студенти-магістранти другого року навчання. 

 

 

 

  



16 травня 2013 року в Інституті психології та соціальної педагогіки Київського 

університету імені Бориса Грінченка у рамках проведення Тижня науки відбувся науковий 

семінар «Розуміння духовності в сучасній психології». 

У семінарі взяли участь Ягіяв Ілля – аспірант Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, студенти спеціальностей «Психологія» та «Практична психологія», викладачі 

кафедри практичної психології. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



16 травня 2013 року в Інституті психології та соціальної педагогіки Київського 

університету імені Бориса Грінченка у рамках проведення Тижня науки та Міжнародної 

науково-практичної конференції «Цілі і результати освітніх реформ: українсько-польський 

діалог» відбулась лекція «Освіта і ринок праці», лектор – Леандра Корчак, заступник 

декана педагогічного факультету Вищої педагогічної школи Спілки польських вчителів 

(м. Варшава), доктор гуманістичних наук в галузі педагогіки. 

На лекції були присутні студенти IV курсу Інституту, викладачі та співробітники. 

 

 

 
 

  



16 травня 2013 року в Інституті психології та соціальної педагогіки Київського 

університету імені Бориса Грінченка у рамках проведення Тижня науки відбувся круглий стіл 

“Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників до 

роботи з сім’єю”. 

Круглий стіл проведено спільно з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих 

Національної академії педагогічних наук України, Комітетом з питань дітей та сім’ї 

Громадської Ради Міністерства соціальної політики. 

У обговоренні взяли участь: 
Лактіонова Галина Миколаївна, старший науковий співробітник відділу виховних систем 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, професор  

Безпалько Ольга Володимирівна, директор Інституту психології та соціальної педагогіки 

Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор; 

Пінчук Ірина Миколаївна, начальник управління соціальних служб департаменту сімейної 

політики Міністерства соціальної політики України, кандидат педагогічних наук, доцент; 

Черкашина Людмила Борисівна, заступник директора Київського міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді; 

Кияниця Зінаїда Петрівна, заступник голови Громадської Ради Міністерства соціальної політики, 

заступник директора з реалізації програм представництва міжнародної благодійної організації «Кожній 

дитині», кандидат педагогічних наук; 

Дмитренко Лариса Іванівна, співробітник Інституту інноваційних технологій і змісту освіти 

Міністерства освіти і науки України. 

 

 


