
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

заходів до «Тижня науки» (12-16 травня 2014 р.) 

Інституту людини 

Київського університету імені Бориса Грінченка 
 

 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Місце і час проведення Відповідальний за захід Цільова аудиторія 

12 травня 2014 року 

1.  Виставка наукових здобутків 

професорсько-викладацького 

складу та студентів Інституту 

людини за 2013-2014 роки 

Інститут людини Тимошенко Н.Є., к.пед.н., 

завідувач НМН соціально-

психологічних трненінгів 

студенти та співробітники 

Інституту людини 

13 травня 2014 року 

2.  Студентська наукова 

конференція «Перші кроки у 

науку: психологія, соціальна 

педагогіка» 

12.00, Інститут людини, 

ауд. 316, 319 

Маланьїна Т.М., 

к.психол.н., ст. викл. 

кафедри практичної 

психології 

студенти І-VІ курсу, 

спеціальностей «Соціальна 

педагогіка», «Соціальна 

робота», «Психологія», 

«Практична психологія» 

3.  Семінар-практикум 

«Планування як інструмент 

досягнення успіху» 

13.00, Інститут людини, 

ауд. 327 

Лебідь Н.К., к.псил.н., 

старший науковий 

співробітник НДЛ розвитку 

людини; 

Бреус Ю.В., молодший 

науковий співробітник 

НДЛ розвитку людини 

студенти ІІ курсу 

спеціальності «Практична 

психологія» 



14 травня 2014 року 

 Психологічний семінар 

«Кінотренінг як терапія 

мистецтвом» 

10.00, Інститут людини, 

ауд. 329 

Сергєєнкова О.П., 

д.психол.н., проф., 

завідувач кафедри 

загальної, вікової та 

педагогічної психології 

студенти І-ІV курсу 

спеціальності «Психологія» 

3. Круглий стіл «Ефективність 

навчальної діяльності 

студентів» 

14.30, Інститут людини, 

ауд. 319 

Циганчук Т.В., 

к.психол.н., ст. викл. 

кафедри практичної 

психології; 

Франчук Д.В., голова СНТ 

Інституту людини 

СНТ, студентський актив 

Інституту людини 

15 травня 2014 року 

4. Круглий стіл «Синдром 

«професійного вигорання» у 

педагогів як наслідок 

надмірного емоційного 

виснаження» 

13.00, Інститут людини, 

ауд. 303 

Омері І.Д., к.біол.н., доц. 

кафедри анатомії і 

фізіології людини 

студенти І курсу 

Педагогічного інституту 

спеціальності «Початкова 

освіта», студенти І курсу 

спеціальності «Соціальна 

педагогіка» Інституту 

людини 

5. Наукова сесія історико-

дефектолоічних студій «Творча 

спадщина А.С. Макаренка як 

складова педагогічних пошуків 

у науковій діяльності 

М.Д. Ярмаченка» 

13.00, Інститут людини, 

ауд. 316 

Мартинчук О.В., к.пед.н., 

доц., завідувач кафедри 

спеціальної психології, 

інклюзивної та корекційної 

освіти 

студенти І-ІІІ курсу 

спеціальності «Корекційна 

освіта» 

6. Науково-практичний семінар 

«Сучасні дослідження 

соціального інтелекту» 

14.30, Інститут людини, 

ауд. 319 

Маланьїна Т.М., 

к.психол.н., ст. викл. 

кафедри практичної 

психології; 

Каплуненко Я.Ю., 

мол.наук.співроб. 

лабораторії психології 

Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН 

України 

студенти V, VІ курсів 

спеціальності «Практична 

психологія» 



7. Міжнародний студентський 

інтелектуальний конкурс із 

психології (у он-лайн режимі 

через Skype) 

14.20, Інститут людини, 

ауд. 329; 

Міжнародна Вища Школа 

практичної психології 

(м. Рига, Латвія) 

Лебідь Н.К., к.псил.н., 

старший науковий 

співробітник НДЛ розвитку 

людини; 

Бреус Ю.В., молодший 

науковий співробітник 

НДЛ розвитку людини 

студенти ІV курсу 

спеціальності «Психологія» 

16 травня 2014 року 

7. Тренінг «Використання 

потенціалу мультфільмів у 

просвітницько-профілактичній 

роботі з дітьми» 

13.00, Інститут людини, 

ауд. 319 

Журавель Т.В., к.пед.н., 

ст. викл. кафедри 

соціальної педагогіки та 

соціальної роботи; 

Сергєєва К.В., аспірант 

кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної 

роботи, представник 

Всеукраїнського 

громадського центру 

«Волонтер» 

студенти ІV курсу 

спеціальності «Соціальна 

педагогіка» 

 


