
ЗВІТ 
із соціально-гуманітарної роботи 

Інституту людини 
Київського університету імені Бориса Грінченка 

за 2014 рік 
 
 

Напрям 
роботи 

Зміст Форми, 
види роботи 

Заходи Кількість 
студентів 

Особистісно-
розвивальний 

Формування професійної 

культури, розвиток 

пізнавального інтересу, 

готовність до застосування 

знань, умінь і навичок  у 

практичній діяльності.   

  «круглі столи», 
    брейн-ринги, 
     конкурси; 
 

Круглий стіл «Феномен Бориса Грінченка в українській 

культурі» 
22 

 

Вікторина «Шевченкознавці» 
20 

  Семінар «Уплив життєвого шляху Бориса Грінченка на 

становлення соціальної підтримки у другій половині ХІХ – 
на початку ХХ століття» 

21 

Круглий стіл «Педагогічна культура у творчій спадщині 

Бориса Грінченка» 25 

Пошуково-творчий семінар «Психологізм у творчості 

Бориса Дмитровича Грінченка» 50 

Круглий стіл «Образ сім'ї у творчості Б.Д. Грінченка» 
30 

Щорічний квест для першокурсників 
50 

Психологічна гра «Мафія» 
15 

Створення позитивного 

іміджу університету через 

формування цілісного 

соціокультурного 

середовища, здатного 

поліпшити задоволення 

 профорієнтаційні  
    акції; 
 загальноуніверситетські 

культурно-мистецькі        

заходи; 
 

Організаційна зустріч з першокурсниками 
18 

Тренінгові заняття для підлітків із циклу «Я обираю 

здоров’я» 
5 

Профорієнтаційна діяльність у школах Дніпровського 

району 
10 



освітніх, розвивальних, 

спортивних, художньо-
естетичних потреб та 

інтересів киян. 

День відкритих дверей в ІЛ 10 

Участь у V Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти 

2014» 
10 

Участь у Міжнароднійспеціалізованій виставці "Освіта та 

кар’єра – День студента 2014" та виставці закордонних 

навчальних закладів „Освіта за кордоном” 
3 

Профорієнтаційний відеолекторій «Шляхетна місія 

логопеда» для учнів Технологічного ліцею «ОРТ» м. Києва 
15 

Дотримання і розвиток 

університетських, 

інститутських традицій, 

залучення студентської  
молоді до корпоративної 

культури університету. 

 церемонії вшанування 

пам'яті видатних 

постатей; 

Відвідування музею Б.Д.Грінченка 133 

День вшанування пам’яті Б.Д.Грінченка 300 
Участь у грінченківських читаннях 6 
Покладання квітів на могилу Б.Д.Грінченка з нагоди його 

смерті 
2 

Покладання квітів на могилу Б.Д.Грінченка з нагоди його 

Дня народження 
6 

Перегляд документального фільму «Заповіт» 30 
Студентський флеш-моб  «І мертвим, і живим» 45 
Конкурс читців поезії Тараса Шевчена «Думи мої» 15 

 бесіди, диспути, 

кураторські години; 
 розповсюдження 

інформаційних 

матеріалів; 

Зустріч студентів І курсу з ректоратом 133 
Бесіда «Психологічний мікроклімат серед студентської 

молоді» 
35 

Бесіда «Про адаптацію першокурсників до навчання в 

Інституті» 
133 

Бесіда «Корпоративна культура – невід’ємна складова 

іміджу Університету» 
133 

Розповсюдження рекламно-інформаційних матеріалів 

«Абітурієнту-2015 року» в школи Дніпровського району 
30 

Національно-патріотичне 

виховання,  
формування національної  
самосвідомості.  

 відзначення 

національних свят та 

визначних дат; 

Заходи до: 
Дня Державного прапора України 

10 

Дня працівника освіти  20 

Написання диктанту всеукраїнської єдності 55 
Дня пам’яті жертв Голодомору 1932-33 рр. 
Акція «Запали свічку» 

150 

Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом 30 



Акція до Дня Соборності та Свободи України. Створення 

живого студентського ланцюгу «Соборність Інституту” 
80 

Студентська акція до Міжнародного дня рідної мови 

«Українською прикольніше» 
200 

Студентське вітання-єралаш науково-педагогічного  
складу та співробітниць Інституту з Міжнародним 

жіночим днем 
20 

 бесіди; 
 диспути; 
 виховні години; 

 

Виховна година «Студенте, рідну мову поважай» 50 
Виховна година  «Вони подарували мир» 65 
Бесіда  «Велика сила єдності» 82 
Перегляд та обговорення кінофільму  
«Хлопчик в смугастій піжамі» 30 

Перегляд та обговорення документальної стрічки  

«МіжГітлером і Сталіном — Україна в ІІ Світовій війні» 
35 

Виховна година «Тріумф людського духу» 60 
Бесіда «Дзвони Чорнобиля» 80 

 тематичні стінгазети, 

листівки; 
Вітальна  стінгазета-колаж  до Дня працівника освіти 2 

Вітальна стінгазета до Дня визволення України від 

фашистських загарбників 
3 

Стінгазета до Дня пам’яті жертв Голодомору 1932-33 рр.; 2 
Стінгазета до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом 5 
Вітальна листівка до Дня Соборності та свободи України 3 

 До Дня святого Валентина 3 
До Міжнародного дня рідної мови. 1 
До Міжнародного жіночого дня 2 
До Дня довкілля 4 
Створення вітальної листівки до Великодніх свят 2 

До Дня матері 4 
До Дня Києва 2 

Формування екологічної  проведення суботників; Благоустрій прилеглої до Інституту території  30 



культури; пропаганда 

збереження навколишнього 

середовища; залучення до 

активної екологічної та 

природоохоронної  
діяльності; 
формування свідомого 

ставлення до природи. 

 акції; Озеленення Дніпровського району спільно з  
комунальним підприємством по утриманню зелених 

насаджень Дніпровського району «Зеленбуд» 
45 

 Суботник з благоустрою в рамках акції  
«За чисте довкілля» 

50 

Поліпшення санітарного стану навчальних приміщень 70 
Благоустрій Дніпровського району спільно з  

комунальним підприємством по утриманню зелених 

насаджень Дніпровського району «Зеленбуд» 
63 

Інформаційно-просвітницька акція до Дня Землі 

«Будьмо у злагоді з природою!» 30 

Всього 2538 

Культурно-
дозвіллєвий 

 

Формування системи знань  
про світову та національну 

культуру та мистецтво; 

розвиток естетичних потреб 
та почуттів. 

 культпоходи; 
 екскурсії; 
 зустрічі з видатними 

діячами культури та 

мистецтв; 

Відвідування музею партизанської слави м. Києва 25 
Відвідування виставки «Таємниці тіла»  20 
Екскурсія до м. Канів 35 
Екскурсія в Національний музей іграшки 15 

Зустріч з координатором програм Благодійного Фонду 

«Відкриті долоні», Марією Айлен 
40 

Зустріч з Бучинською Валентиною Вікторівною, 

консультантом психолого-медико-педагогічної 

консультації (ПМПК) Шевченківсьго району міста Києва 45 

Зустріч з  Юлією Михайлівною Найдою, керівником 

проекту «Інклюзивна освіта в Україні» ВФ «Крок за 

кроком» 30 

Зустріч із співробітниками лабораторії логопедії 

Інституту спеціальної педагогіки Національної академії 

педагогічних наук України 24 



Зустріч з Людмилою Миколаївною Литвиненко, 

логопедом консультативно-діагностичного дитячого 

центру Дарницького району м. Києва. 24 

Зустріч із Ольгою Анатоліївною Пригаріною, вчителем-
логопедом ліцею №38 імені В. М. Молчанова м. Києва. 

24 

Гостьова лекція Олени Татаріної – президента 

Східноукраїнської асоціації арт-терапії, кандидата 

педагогічних наук, практичного психолога вищої 

категорії, сертифікованого бізнес-тренера 

120 

Методичний семінар «Особливості застосування 

новітніх технологій та психологічного інструментарію в 

роботі дитячого психолога». Ведуча - Святенко Ю.О, 

к.п.н., доцент кафедри практичної психології НПУ імені 

М. Драгоманова 

25 

Зустіч з Голоцван О.А., кан. мед. наук., лікар-
сексопатолог, психотерапевт; Савич Ж.В., психолог, 

директором тренінгового центру «Ініціатива та 

розвиток», Святенко Ю.О, к.п.н., доцент кафедри 

практичної психології НПУ імені М. Драгоманова 

20 

Відкрита лекція «Психосоматика як індикатор 

психологічної проблеми». Лектор – Васьківська С.В., 

к.психол.н., доцент кафедри психодіагностики та 

клінічної психології КНУ ім. Тараса Шевченка 

50 

Тренінг для викладачів і студентів «Використання 

особистісно-орієнтованої технології у профілізації 

вищої школи». Ведучий - Овчаров А.О. - кандидат 

психологічних наук, старший науковий співробітник 

лабораторії соціально-психологічних наук Інституту 

соціальної та політичної психології НАПН України 

15 

Розвиток пізнавального 

інтересу, творчої активності, 

створення умов для плідної 

 концертні, конкурсні  
   шоу- програми;  

Участьт у 20-й церемонії нагородження премією «За 

прагнення до милосердя» «І віра, і надія, і любов» у 

Київському міському будинку вчителя 
35 



співпраці між студентами 

різних груп, курсів,  
Інститутів 

    Участь конкурсі на кращу візуалізацію слів словника 

Бориса Грінченка «Словник Бориса Грінченка і сучасність» 
30 

Участь у проекті «Руханка» 100 

Участь у Марші миру  людей з інвалідністю з закликом 

до миру і єдності 
21 

Дебют першокурсників «Ось ми які» 133 
Участь у загальноуніверситетській презентації 

першокурсників «Ось ми які!» 
30 

Конкурс талантів «Поза кадром» 15 
Участь у  фестивалі творчості дітей та молоді з 

особливими потребами «Повір у себе», приуроченого до 

Дня інваліда 
25 

Тематична вечірка до Міжнародного Дня студента 

«Ботан style» 
170 

«Скринька амура» до Дня святого Валентина. 50 

Виховання духовної єдності 

поколінь, поваги до батьків; 
формування толерантного 

ставлення до дітей, людей 

похилого віку та осіб з 

функціональними 

обмеженнями 

 благодійні акції; 
 волонтерська робота; 

 

До Дня Святого Миколая «Подаруємо дітям радість» 65 

Участь у роботі ВГЦ «Волонтер» 12 
Благодійна акція «Надія є!» разом із МГО «Цивілізація» 

20 

Благодійна акція «Кінозал» спільно з Міжнародною 

благодійною організацією «Цивілізація». Благодійна акція 

по збору коштів для бійців АТО, які знаходяться на 

лікуванні та реабілітації 

22 

Участь у фестивалі «Я вірю! Я прагну! Я буду!» 30 

Благодійна акція «Великодній кошик» 55 
Профілактичні заняття з підлітками у виховних колоніях 

(мм. Ковель (19–20.05.14), Самбір (21.05.14) та Кременчук 

(26–27.05.14)) 
3 

Тренінг для підлітків «Я – особистість. Перепони на 

життєвому шляху та принципи подолання»  
 у Православному центрі розвитку сім’ї «Сім’я в радість» 

3 

Участь у волонтерській акції «Від серця до серця» 13 
Благодійна платформа «DO_BRO» 20 



Участь у соціальному флешмобі «Тато, не ігноруй 

дитину!» 
20 

Участь у фестивалі «Матч за мир та єдність» 23 
Благодійна акція «14 лютого в Трампліні» 12 
Благодійна акція «Збери дитину до школи» 30 
Благодійна акція «Важливий дріб’язок» 18 
Участь у фестивалі «Назустріч мрії!» 15 

Створення умов для  
розкриття творчого  
потенціалу студентської 

молоді, отримання нових  
знань та навичок,  
проведення змістовного 

дозвілля  

 творчі гуртки, судії; Гурток КВН «Веселі та кмітиві» 

21 

Всього 1503 

Спортивно-
оздоровчий 

Виховання відповідального 

ставлення до власного 

здоров’я, профілактики 

захворювань, формування 

навичок і утвердження 

здорового способу життя 

 бесіди; диспути 
  профілактичного         

характеру. 

Профілактичні бесіди «У нас не палять!» 40 
Профілактична бесіда «Як уникнути відмороження» 60 
Тренінг «Збереження та зміцнення репродуктивного 

здоров’я молоді» 
20 

Профілактична бесіда «Канікули з головою» 31 

 спортивні секції за    

інтересами; 
Футбол 16 
Волейбол 12 
Баскетбол 17 

 спортивні змагання Участь в університетському турнірі з шахів 2 

Всього 198 
                                                                                                                                                                 Всього заходів: 110 

                                                                                                                                                 У них взяли участь: 4239 
 

                  Директор                                                                                                                                                 О.В. Безпалько 
 
 
                  Заступник директора з науково-педагогічної  
                  та соціально-гуманітарної роботи                                                                                                        Р.О. Павлюк 


