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Шановний Вікторе Олександровичу! Шановні колеги та студенти! 

Щорічно в цій аудиторії я звітуюся про роботу за навчальний рік. Ми 

говоримо про  досягнення нашого колективу, недоліки та помилки, які мали 

місце, визначаємо вектори розвитку на майбутнє. Цьогорічний звіт є першим 

звітом в Інституті людини. 

У цьому році в Інституті відбулися окремі структурні та кадрові  зміни.  
Рішенням Вченої ради університету в усіх інститутах ліквідовано відділи 

виховних технологій.  Лабораторія розвитку людини тепер є складовою 

науково-дослідної лабораторії культури лідерства.   

Проте, не зважаючи на скорочення окремих структурних підрозділів, 
кількість штатних працівників збільшилася. Сьогодні на постійній основі в 

інституті працює 70 осіб, з них 58 - науково-педагогічні працівники. Ми вдячні 

Віктору Олександровичу, Олексію Борисовичу Жильцову, за додаткові ставки 

викладачів на всіх кафедрах, що було обумовлено значним збільшенням 

навчального навантаження.  Завдячуючи Віктору Олександровичу ми також 

маємо 0,5 ставки заступника директора з наукової роботи. З 1 вересня за 

сумісництвом її обіймає викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної 

психології Терещенко Марія Вікторівна. 

У цьому році ми значно посилили кадровий склад кафедр. Тепер на 

кожній кафедрі є доктор наук за профілем кафедри. Членами нашого колективу  

стали доктори психологічних наук Побірченко Неля Антонівна, Петрунько 

Ольга Миколаївна, доктор біологічних наук Шейко Віталій Ілліч, кандидати 

психологічних наук Старинська  Наталія Володимирівна, Шевцова Олена 

Михайлівна, Ткачишина Оксана Романівна, викладачі Турчик Андрій 

Васильович,   Клібайс Тетяна Володимирівна, Найда Юлія Михайлівна, 

Кібальна Катерина Олександірвна.  

Якщо проаналізувати науково-педагогічний склад Інституту щодо вчених 

звань, то над цим ми маємо ще багато працювати, бо із 36 кандидатів наук лише 

15 ( 31%) мають вчене звання доцента.  



Назва кафедри

Доктори

наук

Професори Кандидати

наук

Доценти Викладачі

без

наукового

ступеня

Кафедра загальної, вікової
та педагогічної психології

2 2 10 4 3

Кафедра практичної

психології
2 2 7 4 2

Кафедра соціальної

педагогіки та соціальної

роботи

1 2 10 3 2

Кафедра анатомії і

фізіології людини
1 1 6 3 5

Кафедра спеціальної

психології, корекційної та
інклюзивної освіти

1 - 3 1 3

Разом 7 7 36 15 15

Кадровий склад кафедр

 

У цьому році захистила докторську дисертацію за спеціальністю 19.00.04 

доцент кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти 

Савенкова Ірина Іванівна, кандидатські дисертації за спеціальністю 13.00.05- 
соціальна педагогіка Чернишенко Олена Ігорівна, Снітко Марина Аркадіївна – 
викладачі кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи. 

У минулому році в Інституті була створена кафедра спеціальної 

психології, корекційної та інклюзивної освіти. Минулий навчальний рік 
засвідчив, що це було правильне рішення. Я хочу подякувати завідувачу 

кафедри Мартинчук Олені Валеріївні, яка змогла згуртувати колектив кафедри, 

залучити до викладання спеціальних дисциплін кращих спеціалістів у галузі 

логопедії з Інституту спеціальної педагогіки НАПН України та університету 

імені М.П.Драгоманова, значно посилити практичну підготовку студентів на 

профільних базах практики, підготувати разом з колективом кафедри ґрунтовні 

навчальні програми.  

Багато зусиль у минулому навчальному році було докладено для 

підготовки успішного проходження повторної акредитації спеціальностей 

«Соціальна педагогіка», «Практична психологія» всіх освітньо-кваліфікаційних 

рівнів та ліцензування магістратури зі спеціальності «Психологія». Я хочу 

подякувати завідувачам кафедр Веретенко Тетяні Григорівні, Лозовій Ользі 

Миколаївні, Сєргєєнковій Оксані Павловні  та всім викладачам кафедр, які 

активно долучилися до підготовки акредитаційних та ліцензійних справ. 

Сподіваюсь, що у цьому році ми також успішно пройдемо акредитацію 

бакалавра спеціальностей «Соціальна робота» і «Корекційна освіта» та 

ліцензуємо магістратури із цих спеціальностей. 

 



Спеціальність Акредитація Ліцензування

Соціальна педагогіка

Бакалавр

Спеціаліст

Магістр

Практична психологія

Бакалавр

Спеціаліст

Магістр

Психологія Бакалавр Магістр

 

Аналізуючи роботу за минулий рік, не можна оминути питання 

контингенту наших працедавців. Очевидно, що мова йде про студентський 

склад.  Загальні відомості про контингент студентів подано на слайді. Наразі в 

Інституті навчається 611 студентів денної, та 410 заочної форми навчання. 

Вперше у цьому році на 3 курс спеціальності «Соціальна педагогіка» ми 

прийняли 19 випускників університетського коледжу (9 на денну та 10 на 

заочну форму навчання). Співвідношення студентів, які вчаться за  державним 

замовленням, та за кошти фізичних осіб становить орієнтовно один до двох, 

хоча кількість контрактників могла бути значно більшою. 

ЧисельністьЧисельність студентівстудентів нана 15.09.2014 15.09.2014 рр.         .         

деннаденна, , заочназаочна формаформа навчаннянавчання

СпеціальностіСпеціальності БюджетБюджет КонтрактКонтракт РазомРазом

СоціальнаСоціальна педагогікапедагогіка 9999 243243 342342
ПрактичнаПрактична психологіяпсихологія

ПрактичнаПрактична психологіяпсихологія

((ІІІІ вищавища))
8585 341341 426426

ПсихологіяПсихологія 8383 5151 134134

СоціальнаСоціальна роботаробота 3535 2727 6262
КорекційнаКорекційна освітаосвіта

((ЛогопедіяЛогопедія)) 3737 4949 8686

ВсьогоВсього:: 339339 711711 10501050
 



Для підтвердження  хочу детально проаналізувати результати цьогорічної 

вступної кампанії. На мою думку, у цьому році, вона була найскладнішою за всі 

попередні роки. 

 

ПоказникиПоказники вступувступу нана ІІ курскурс
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ПоказникиПоказники вступувступу нана ІІ курскурс
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Як бачимо зі слайдів ми значно не виконали ліцензійні обсяги на 

спеціальностях «соціальна педагогіка» на денній та заочній формах навчання, 

спеціальності «соціальна робота». Вперше у цьому році ми не виконали 

ліцензійні обсяги на психологічних спеціальностях. Звичайно тут треба брати 

до уваги певні об’єктивні фактори: перевиробництво кадрів (5 вузів державної 



та недержавної форми власності у Києві готують соціальних педагогів, 8 – 
соціальних працівників, 12 – психологів); проблеми з працевлаштуванням у 

зв’язку зі скороченням посад соціальних педагогів та працівників, практичних 

психологів; погіршення матеріального стану родин. 

Ще гірші показники, у порівнянні з минулими роками,  маємо по 

результатах вступу на 5 курс. 

 

 

ПоказникиПоказники вступувступу нана V V курскурс

уу 2013 2013 тата 2014 2014 рокахроках
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ПоказникиПоказники вступувступу нана V V курскурс

уу 2013 2013 тата 2014 2014 рокахроках

((заочназаочна формаформа навчаннянавчання))
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Як бачимо з таблиці 68 випускників бакалаврату денної та заочної форми 

навчання не стали нашими студентами. Це орієнтовно 2 навчальні групи і 

звичайно немалі кошти до спецфонду, за рахунок якого нам були додані 

додаткові ставки. Такі невтішні показники вступної кампанії 2014 року - 
насамперед - недопрацювання і адміністрації, і всіх випускових кафедр. Тому у 

наступному році нам треба кардинально змінити ставлення до 

профорієнтаційної роботи як з абітурієнтами, так і з нашими випускниками- 
бакалаврами, і вже сьогодні розпочати на всіх кафедрах роботу про залученню 

потенційних вступників. Варто думати над тим, які привабливі спеціалізації 

запропонувати, можливо скоротити до 3 років  навчання на бакалавраті зі 

спеціальностей «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота», «Практична 

психологія», оскільки у новому законі «Про вищу освіту» кожен вуз має право 

вносити такі зміни. 

Актуальним залишається питання якості освітніх послуг. В цьому році у 

конкурсі на заміщення вакантних посад взяло участь 26 викладачів Інституту –  
майже 50% викладацького складу. Двом викладачам кафедри загальної, вікової 

та педагогічної психології контракт не було продовжено за невиконання умов 

попереднього контракту. Аналіз відкритих лекцій викладачів та оцінка їх 

роботи студентами засвідчили певні недоліки викладання. 

 

 



• невідповідність презентацій університетським
стандартам

• недостатня взаємодія зі студентами

• надмірна затеоретизованість лекцій

• невідповідність змісту та форм роботи
означеним темам

• недостатнє використання інтерактивних форм
роботи на практичних заняттях

• низький рівень проекції матеріалу лекцій та
практичних занять на майбутню професійну
діяльність

 

 

Тому нам треба ще докладати багато зусиль щодо поліпшення якості 

лекцій та практичних занять, особливо у плані формування професійних 

компетентностей студентів.Варто зазначити, що певна робота у цьому 

напрямку протягом навчального року проводилася. Викладачі кафедр 

соціальної педагогіки та соціальної роботи, спеціальної психології, корекційної 

та інклюзивної освіти систематично практикують проведення практичних 

занять в різних соціальних інституціях. На жаль, на обох кафедрах психології 

така робота є поодинокою.   

У минулому році були повністю перероблені державні білети на 

компетентнісних засадах. За результатами перевірки змісту білетів 

проректором Жильцовим О.Б. висока оцінка була дана білетам до державних 

іспитів, підготовлених кафедрою практичної психології. У цьому році нам 

треба оновити на компетентнісних засадах екзаменаційні білети до всіх 

навчальних курсів, значно посиливши в них практичну складову та 

спрямованість на майбутню професійну діяльність. 

У контексті професійної підготовки та пошуку додаткових джерел 

фінансування не можу оминути питання додаткових платних освітніх послуг. У 

звітному році  сума зароблених Інститутом коштів за ці послуги склала 44 тис. 

500 грн. Половину цієї суми привнесли у матеріальний фонд університету 

викладачі кафедри практичної психології Стефаненко Н.І., Нагула О.Л., Кайріс 

О.Д., Подшивайлов М.М. Кафедра соціальної педагогіки для викладання курсу 

залучила психолога  центру реабілітації наркозалежних. Всі студенти отримали 

сертифікати по закінченні курсів, а бакалаврам ці курси також були вписані у 



додатки для дипломів. У цьому році нам треба думати про розширення спектру 

платних послуг. Ми сподіваємося, що робота діагностично-консультаційного та   

логопедичного дитячого центрів дасть змогу запровадити нові види послуг не 

лише для студентів, а й киян. 

Платні освітні послуги

15150,00Безпалько О. В., 
Клішевич Н. А.

--------Інші послуги

Додаткові курси Кафедра Викладач Сума

Основи глибинної

психокорекції

Кафедра практичної

психології
Нагула О. Л., кандидат
психологічних наук

6100,00

Основи групового

психоаналізу

Кафедра практичної

психології
Стефаненко Н. І., старший
викладач

9300,00

Поглиблене вивчення

проективних методик

Кафедра практичної

психології
Кайріс О. Д., 
кандидат психологічних наук,
доцент

2400,00

Експертне дослідження

програми життя людини

Кафедра практичної

психології
Подшивайлов М. М., 
кандидат наук, доцент

8800,00

Психологія залежності та

созалежності

Кафедра соціальної

педагогіки та

соціальної роботи

Алфьорова О. О., 
залучений фахівець

2750,00

Разом 44500,00
 

Достатньо високою залишається і наукова активність викладачів.  За 

звітній період викладачами Інституту підготовлено 5 навчальних посібників, з 

них 3 з грифом МОН,  1 монографія, 2 монографії у співавторстві, 74 статті у  

фахових та 18 зарубіжних виданнях. 

 

Кількість публікацій у

фахових виданнях

28Кафедра соціальної педагогіки та соціальної

роботи

74Разом

9Кафедра практичної психології

12Кафедра анатомії і фізіології людини

12Кафедра спеціальної психології, корекційної та
інклюзивної освіти

13Кафедра загальної, вікової та педагогічної
психології

 



Кількість наукових праць

у зарубіжних виданнях

13Кафедра соціальної педагогіки та

соціальної роботи

18

1

1

1

2

Разом

Кафедра спеціальної психології, 
корекційної та інклюзивної освіти

Кафедра анатомії і фізіології людини

Кафедра загальної, вікової та
педагогічної психології

Кафедра практичної психології

 

По кількості публікацій незаперечним лідером є кафедра соціальної 

педагогіки та соціальної роботи. 

В університетському конкурсі наукових робіт на здобуття премії імені 

Бориса Грінченка у цьому році доцент кафедри практичної психології Кайріс 

Олена Дмитрівна посіла  3 місце за «Практикум із загальної психології». 

Переможець конкурсу

на здобуття премії Бориса

Грінченка

Кайріс Олена Дмитрівна
– кандидат психологічних наук, 
доцент,
доцент кафедри практичної

психології (ІІІ місце)

 

 

 

 



Проте хочу наголосити, що у рейтингу Університету враховуються лише 
публікації в Scopus та інших науково-метричних базах.  У нас таких публікацій 

лише 4, з них 3 статті підготовлені Павлюком Р.О. Тому саме у цьому напрямку 

нам треба посилено працювати у цьому навчальному році. 
Досить плідно у цьому році пройшли тижні кафедр. Їх суттєвою відмінністю 

від попередніх років були різноманітні інноваційні форми роботи із залученням 

відомих зарубіжних та вітчизняних науковців, партнерів з інших установ та 

громадських організацій. Назву лише окремі з таких заходів «Психологічна арт-
студія» (кафедра загальної, вікової та педагогічної психології), презентація 

книги «Сашенька. Последний год жизни. Записки отца) за участю автора 

доктора психологічних наук, академіка РАО, професора московського 

державного університету Братуся М.П. (кафедра соціальної педагогіки та 

соціальної роботи), відкрита лекція доцента Мартинчук О.В. «Внесок Л.С. 

Виготського та його учнів у розвиток дефектології», 
 

Наукові Тижні кафедр

 



І Міжнародна

науково-практична
конференція

«Актуальні проблеми
здоров’язбереження у

молодіжному середовищі

у ХХІ столітті»
(15-16 листопада

2013 року) 

 
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

здоров’язбереження у молодіжному середовищі» cпільно з НАПН України, 

Міжнародною академією культури безпеки, екології та здоров’я за участі 

Надзвичайного і Повноважного Посла Киргизької Республіка в Україні, 

Надзвичайного і Повноважного Посла Пакистану в Україні, Посла 

Аргентинської Республіки в Україні, Посла Сирійської Арабської Республіки в 

Україні, президента Міжнародної організації Грандів, рейтингів і номінацій 

(ГРІН), президента міжнародної громадської організації ЕКОСВІТ Кафедра 

анатомії та фізіології людини).  
Проте  другий рік поспіль ми спостерігаємо одну й ту ж тенденцію. 

Тиждень кафедри для самої кафедри, бо на жаль дуже мало представників  

інших кафедр відвідують заходи своїх колег. А це і обмін досвідом, і шлях до 

згуртування колективу і можливості знайомства з інноваціями у соціальній 

сфері. 
 

Упродовж року активно працювало і студентське наукове товариство. 

Принагідно хочу подякувати доценту кафедри практичної психології Циганчук 

Тетяні Володимирівні за організацію наукової роботи студентів. 
 
 



 

Наукова робота студентів

Кількість публікацій студентів

Чисельність студентів-учасників
міжнародних, всеукраїнських
науково-практичних конференцій

та семінарів

37

23

 

Студенти – переможці

Всеукраїнських конкурсів

наукових робіт

Дуля Аліна
ІІІ місце

в ІI Всеукраїнському дистанційному
конкурсі студентських і учнівських

наукових робіт із соціальної

педагогіки

Бєлишева-Кімнатна
Анастасія

Диплом І ступеня у

Всеукраїнському конкурсі

наукових робіт у галузі

“Корекційна та соціальна

педагогіка”

 
 
 

Перше місце у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт у галузі 

«Корекційна та соціальна педагогіка» посіла магістр Бєлишева  Анастасія. На 

жаль жодного призового місця ми не маємо у конкурсі наукових робіт з 

психології та жодного переможця на олімпіадах з фаху. Тому саме над 

вирішенням цих питань треба працювати випусковим кафедрам. 
 
У цьому році започатковано електронний журнал «Наукові здобутки 

студентів Інституту людини». 
 

 
 



 
 
 

Журнал

“Наукові здобутки студентів

Інституту людини”

 
 
 
 
 

Ще одним важливим напрямком роботи є участь у створенні Е- середовища 

університету. Активізації  цієї роботи сприяло уведення в Інституті посади 

помічника директора з ІКТ. Хочу подякувати Качанюк Наталії Володимирівні, 

яка значну увагу приділяє індивідуальній допомозі викладачам в опануванні 

ІКТ технологіями та розробці електронних курсів. 
 
Наразі ми обіймаємо друге місце по використанню ЕНК в навчальному 

процесі. У цьому році було подано на сертифікацію 16 ЕНК з яких 

сертифіковано 11. 

 



 
 

Хочу подякувати викладачам, які сертифікували у цьому році свої ЕНК. 

Зокрема: Полковенко О.В. ( 3 курси), Неведомська Є. – кафедра анатомії та 

фізіології людини; Тимошенко Н.Є. (2 курси), Спірна Т.П., Фірсова І.М. 

(кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи); Мартинчук О.В. (2 
курси), Таран О.П. – кафедра спеціальної психології, корекційної та 

інклюзивної освіти. 
На жаль жодного сертифікованого курсу немає на психологічних кафедрах. 

 
 
 
Продовжується наповнення університетського репозиторію. 

Статистика наповнення

репозиторію
(01.10.13 – 01.10.14)

48Кафедра соціальної педагогіки

та соціальної роботи

Назва підрозділу Кількість елементів, 
доданих співробітниками

Кафедра загальної, вікової та
педагогічної психології 32
Кафедра спеціальної

психології, корекційної та
інклюзивної освіти

26

Кафедра анатомії і фізіології

людини 22
Кафедра практичної

психології 7
 

У цьому  навчальному році нам треба працювати над запровадженням    

електронних курсів для організації самостійної роботи студентів 1 та 5 курсів 

заочної форми навчання. 

  Особливим структурним підрозділом, який має лише наш Інститут є 

навчально-методичний центр соціально-психологічних тренінгів. У цьому році 

він продовжував діяльність з надання інформаційних, консультаційних, 

посередницьких послуг студентам, викладачам, практикам соціальної сфери, 
співпрацю з державними та неурядовими організаціями. 



Науково – методичний

центр соціально-психологічних
тренінгів

• надано послуги 1391 особі, із них: 1251
студентів (із них 1163 з інституту людини), 119 
викладачів ВУЗів (із них 86 з інституту
людини), та 21 представників громадських
організацій

• у книжковий фонд НМЦ соціально-
психологічних тренінгів поповнено 106 нових
надходжень в друкованому варіанті

• передано 52 книги до бібліотеки, 43 книги в
університетський коледж

 
За звітний період до науково-методичного центру  звернулося 1391 

користувачів, із них: 1251 студентів (із них 1163 з Інституту людини),  119 

викладачів ВУЗів (із них 86 з Інституту людини),  та 21 представників 

громадських організацій. 

До книжкового фонду НМЦ соціально-психологічних тренінгів за 

звітний період надійшло 98 найменувань нових надходжень з педагогіки, 

соціальної роботи, соціальної педагогіки, логопедії, психології та ін. в 

друкованому варіанті та 8 книжок на електронних носіях. Поповнено каталог  

на 15 авторефератів та 2 дисертації в друкованому вигляді та 130 дисертацій 

в електронному вигляді за такими спеціальностями: 13.00.01 Загальна 

педагогіка та історія педагогіки (40), 13.00.04 Теорія і методика професійної 

освіти (60), 13.00.05 Соціальна педагогіка (7), 13.00.06 Теорія, методика і 

організація культурно – просвітницької діяльності (5), 13.00.07 Теорія і 

методика виховання (9), 13.00.08 Дошкільна педагогіка (1), 13.00.09 Теорія 

навчання (5), 13.00.10 ІКТ в освіті (4). До книжкового  фонду бібліотеки 

Київського університету імені Бориса Грінченка було передано  52 книг  через 

акт прийому - передачі. Книжковий фонд Університетського коледжу  було 

поповнено на  43 книги з проблематики  соціальної роботи, соціальної 

педагогіки, тощо.  

З метою інформування про  публікації та інновації у галузі соціальної на 

базі науково-методичного центру соціально-психологічних тренінгів   було 

створено віртуальний методичний центр соціальної педагогіки. За звітний 

період працівниками центру було здійснено розсилку  26 книжок, 17 статей 

та в електронному вигляді у 42 навчальних заклади України, у яких 

здійснюють підготовку соціальних педагогів, анонсувалися нові публікації,  
конференцій та інші події у галузі соціальної педагогіки. 



• створено віртуальний методичний центр

соціальної педагогіки

• проведено всеукраїнський конкурс “Разом! 
Партнерство навчальних закладів і

родин” спільно з Інститутом педагогічної

освіти і освіти дорослих, Інститутом
проблем виховання НАПН України

Науково – методичний

центр соціально-психологічних
тренінгів

 

 

Плідно продовжувалася співпраця з неурядовими організаціями: 

Український фонд «Благополуччя дітей», «Ла Страда Україна», Всеукраїнський 

громадський центр «Волонтер», партнерство «Кожній дитині». Ними було 

безкоштовно надано центру 180 книжок, 90 ігор, 30 буклетів, 60 примірників 

книжок на дисках, 30 фільмів на дисках.  

Хочу подякувати працівникам центру Тимошенко Наталії Євгенівні та 

Воронюк Галині Анатоліївні за їх роботу у цьому році. 
 
Не менш активно у цьому році проходила і соціально-гуманітарна робота 

в Інституті. Усього за звітній період було проведено 101 захід у якому взяли 

участь 3634 студента.  Оскільки лідерство-служіння є пріоритетом університету 

значна увага у соціально-гуманітарній роботі приділялась благодійності та 

волонтерству. 
 

 
 



Благодійність та волонтерство

• збір речей до Дня Святого Миколая – для інтернатів

• Ялинка в онкоцентрі

• “Новорічне диво” - ігротека для дітей та вручення зібраних речей
вихованцям обласного спеціального будинку-інтернату с. Іванків;

• акція “Зігрій дитину” – збір теплих речей для вихованців дитячих
будинків м. Андрушівка, м. Прилуки

• “Розумники” - передача книжок та канцелярських виробів
вихованцям Центру трудової реабілітації для розумово
відсталих інвалідів “Трамплін”

• “Ярмарка надії” – реалізація кондитерських виробів для збору
коштів на ремонт дитячого будинку м. Буча

• “Важливий дріб’язок” – збір коштів для онкохворих дітей

• “Збери дитину до школи” – збір канцелярії для вихованців
дитячих будинків столиці

 

 
 
 
 

Наші студенти та викладачі брали активну участь як волонтери у різних 

подіях під час революції гідності. Я з гордістю хочу поінформувати вас, що 

завтра студентка нашого інституту Бєліченко Катерина стане номінантом 

премії тижневика «Дзеркало тижня» та Асоціації працівників соціальної сфери 

за «Прагнення до милосердя».  
 



Благодійність та волонтерство

• волонтерство на кухні Майдану

• волонтерство у КМДА

• благодійна акція “Зігрій майдан”

• психологічне консультування та психотерапевтична
підтримка учасників майдану в КМДА

• участь у Самообороні Майдану

• волонтерська підтримка Лікарні швидкої допомоги
(вул. Братиславська, 3А) та Міської клінічної лікарні
№3 (вул. П. Запорожця, 26) – координація волонтерів; 
денні/нічні чергування; охорона поранених; 
забезпечення ліками, речами, їжею тощо; організація
дозвілля поранених; організація перельотів та
лікування за кордоном; залучення спосорів; 
створення сторінок у соціальних мережах задля збору
коштів; психологічна підтримка  

 
 

У цьому році в Інституті ми започаткували нову традицію «Створення 

квітникової веселки»  висадку кожною групою на майданчику біля входу до 

інституту квітів у День університету. 
 

 

 
 

 
 
Не можу не сказати слова щирої вдячності за креативність, небайдужість, 

активну роботу зі студентами, розвиток лідерського потенціалу  членів 

студентського активу колишньому керівнику відділу виховних технологій  

Волківській Діані Анатоліївні. 
Нам треба багато працювати над тим, щоб розвивати духовність молодих 

людей, формувати у них активну громадянську позицію, виховувати 

патріотизм. Ми маємо цінувати студента як Людину, обговорювати зі 



студентами університетські цінності, підтримувати студентські ініціативи, 

надавати їм необхідну психолого-педагогічну підтримку,   не бути байдужими, 

коли необхідно коректно зробити зауваження щодо, на жаль, нерідко 

вживаного молодіжного сленгу чи ненормативної лексики в аудиторії, 

недоречного зовнішнього вигляду студентів,  неприпустимості окремих вчинків 

чи поведінки. 

 
У цьому році ми здійснили власними силами значний об’єм 

опоряджувальних робіт за рахунок спонсорської допомоги викладачів та 

студентів заочної форми навчання. У січні 2014 року були перефарбовані всі 

аудиторії на третьому поверсі, відремонтована аудиторія 316, а у липні – 
поцекльована паркетна підлога в холі.   

 
 

Одним із основоположних принципів лідерства-служіння є теза : «Головне 

– це люди і стосунки», тому керівник завжди має знайти, за що потрібно 

подякувати кожному. Насамперед я хочу подякувати моїм заступникам 

Клішевич Наталії Анатоліївні та Павлюку Роману Олександровичу, за щоденну 

самовіддану працю з  восьмої години ранку, і часто ненормовану до пізнього 

вечора. Керівнику навчального відділу Головні Ганні Вікторівні, методисту 

Салаті Людмилі Петрівні за чітку організацію навчального процесу, 

Мельниченко Тетяні Василівні за виконання обов’язків секретаря вченої ради, 

завідувачам кафедр та всім членам колективу за методичну, наукову, соціально-
гуманітарну діяльність у цьому навчальному році. 

Завершення одного є початком  іншого. У наступному році нам треба 

зосередитися на виконанні таких завдань. 
 

Перспективні напрямки

роботи Інституту людини

на 2014-2015 н.р.

• імплементація закону «Про вищу освіту» у
навчально- виховний процес Інституту

• формування громадянської позиції студентів
на засадах лідерства-служіння

• дотримання стандартів корпоративної
культури університету співробітниками та
студентами

• визначення спеціалізацій з урахуванням
запитів абітурієнтів та роботодавців з
відповідним уточненням навчальних планів

• акредитація спеціальностей «Соціальна
робота», «Корекційна освіта»

 



Перспективні напрямки

роботи Інституту людини

на 2014-2015 н.р.

• ліцензування магістратури спеціальностей
«Соціальна робота», «Корекційна освіта»

• запровадження елементів дистанційного
навчання на заочній формі навчання

• профорієнтаційна робота із залучення
абітурієнтів для вступу на ОКР бакалавр та
магістр серед школярів, випускників коледжів
та інших університетів

• налагодження роботи діагностично-
консультаційного центру та центру розвитку
дитячого мовлення

 
 
Наприкінці свого звіту хочу процитувати слова нашого ідейного лідера Бориса 

Дмитровича Грінченка 
 

 


