
ПЛАН 

заходів до «Тижня науки» (11-15 травня 2015 р.) 

Інституту людини 

Київського університету імені Бориса Грінченка 
№ 
з/п 

Захід Місце і час 
проведення 

Відповідальний за захід Цільова аудиторія 

11 травня 2015 року 
1.  Психологічний аналіз вистави «Метод 

Гронхольма» 
19.00, Молодіжний 
театр, вул. 
Прорізна, 17 

Цибулько І.О., к.психол.н., викладач 
кафедри загальної вікової та 
педагогічної психології 

Студенти I-VІ курсу 
Інституту людини 

12 травня 2015 року 
2. Круглий стіл «Екологія людини: сучасні 

уявлення та тенденції» 
10.00, Інститут 
людини, ауд. 329 
 

Шейко В.І., д.біол.н., проф., професор 
кафедри анатомії і фізіології людини 

Студенти I-VІ курсу 
Інституту людини 

3. Круглий стіл «Толерантність як ключова 
компетенція майбутніх фахівців психолого-
педагогічних спеціальностей»  

13.00, Інститут 
людини, ауд. 220 
 

Петрунько О.В.,  
д.психол.н., професор кафедри 
практичної психології 

СНТ, студенти, викладачі 
Інституту людини 

4. «Спікерське бюро» Київського міського центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і 
Благодійного фонду розвитку ІКТ для інвалідів 
«АІК» за участю молоді з інвалідністю різних 
нозологій 
 
 

13.00, Інститут 
людини 

Веретенко Т.Г., к.пед.наук, проф., 
завідувач кафедри соціальної педагогіки 
та соціальної роботи 
Остролуцька Л.І., аспірант кафедри 
соціальної педагогіки та соціальної 
роботи, головний спеціаліст КМ 
ЦСССДМ 
Запрошені: 
Песоцька Л., залучений спеціаліст 
КМЦСССДМ, керівник міського клубу 
спілкування молоді з інвалідністю 
Полівака Л., спеціаліст Голосіївського 
РЦ СССДМ  
Ресенчук Ю., президент БФ «АІК» 
Губанов М. 

Студенти  I-IV  курсу, 
напряму підготовки 
«Соціальна робота», 
«Соціальна педагогіка»  
та «Корекційна освіта» 
професорсько-
викладацький склад 
Інституту людини 

5. Зустріч зі співробітниками ПМПК 
Шевченківського району м. Києва 

14.00, Інститут 
людини, ауд. 327 

Кібальна К. О., викладач кафедри 
спеціальної психології, корекційної та 
інклюзивної освіти 
Запроршені: 
Бучинська В.В.; Вакуленко О.С.; 
Ярова Г.О., консультанти ПМПК 
Шевченківського району м. Києва 

Студенти  I-IV  курсу, 
напряму підготовки 
«Корекційна освіта 
(логопедія)» 

 



13 травня 2015 року 

6. Інтерактивна гра «Психолог-консультант» 14.30, Інститут 
людини, ауд. 220 

Циганчук Т.В., к.психол.н., доцент 
кафедри практичної психології; 
Франчук Д.В., голова СНТ Інституту 
людини 

СНТ, студенти та 
викладачі Інституту 
людини 

7. Наукові студії «Хронопсихологічне 
прогнозування у спеціальній психології» 

13.00, Інститут 
людини, ауд. 327 

Савенкова І.І., д.психол.н., доцент 
кафедри спеціальної психології, 
корекційної та інклюзивної освіти 

Студенти напряму 
підготовки «Корекційна 
освіта (логопедія)» 

14 травня 2015 року 
8. Студентськанауково-практична конференція 

«Перші кроки в науку» 
14.30, Інститут 
людини, ауд.и329, 
304, 220 

Маланьїна Т.М., к.психол.н., доцент 
кафедри практичної психології; 
Циганчук Т.В., к.психол.н., доцент 
кафедри практичної психології; 
Журавель Т.В.,к.пед.н., доцент 
кафедри соціальної педагогіки та 
соціальної роботи; 
Таран О. П., к.психол.н., доцент 
кафедри спеціальної психології, 
корекційної та інклюзивної освіти 

Студенти ІV-VІ курсу, 
напряму 
підготовки«Корекційна 
освіта (логопедія)», 
«Соціальна педагогіка», 
«Соціальна робота», 
«Психологія», 
«Практична психологія» 

9. Майстер-клас з арт-терапії 13.00, Інститут 
людини, ауд. 327 

Кочубейник О.М., 
д.психол.н., проф., професор кафедри 
практичної психології 
Запрошені: 
Сидоркина М.Ю., 
к.психол.н., спвіробітник Інституту 
соціальної та політичної психології 

СтудентиV -VІ курсу, 
напряму підготовки 
«Психологія», 
«Практична психологія» 

15 травня 2015 року 

10. «Психологічний квест» 9.00, Інститут 
людини,  
ауд. 327 

Когут І.В., викладач кафедри загальної 
вікової та педагогічної психології; 
Цибулько І.О., к.психол.н., викладач 
кафедри загальної вікової та 
педагогічної психології 

Студенти ІІІ-VІ курсу, 
напряму підготовки 
«Психологія», 
«Практична психологія» 

20 травня 2015 року 

11. Перші соціально-педагогічні читання пам’яті 
І.Д. Звєрєвої 

10.00, Інститут 
людини, актова 
зала 

Безпалько О.В., д.пед.н., проф., 
директор Інституту людини; 
Веретенко Т.Г., к.пед.н., проф., 
завідувач кафедри соціальної педагогіки 
та соціальної роботи 

Викладачі, студенти 
Інституту людини 

 


