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Наукова тема кафедри:  
«Соціальне становлення особистості в умовах 

суспільних трансформацій в Україні» 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понеділок 
31 жовтня 

 

ü Відкриття виставки соціальної 
реклами  “Твоє життя – в твоїх 
руках!” 

ü Командна гра «Життєвий шлях 
Бориса Грінченка» 

 

Неділя 
6 листопада 

ü Відеолекторій «Таємниці життєвого благополуччя» 
 

Вівторок 
1 листопада 

 

ü  Гостьова лекція 
«Наставництво (менторство): 
мета, форми, результати» 

 

Середа 
2 листопада 

ü Керована дискусія «Становлення 
особистості як складова професійної 
діяльності майбутнього фахівця» 

ü Майстер-клас «Особливості 
проведення фокус-груп з підлітками 
різних категорій» 

ü Презентація просвітницько-
профілактичної програми 
попередження конфліктів та 
правопорушень серед учнівської 
молоді «Будуємо майбутнє разом» 

 

Четвер 
3 листопада 

ü Майстер-клас «Світлова 
пісочниця як засіб розвитку 
дрібної моторики» 

ü Перегляд театралізованої 
вистави «Оскар»  

П’ятниця 
4 листопада 

ü Майстер-клас «Інфографіка та 
презентація як інструменти 
соціальної роботи» 

 



 
 

 

 

 

 

Відкриття виставки соціальної реклами                                   
“Твоє життя – в твоїх руках!” 

 

                             0099::5500  

 

Організатор: 

 

Учасники: 

Фірсова Ірина Миколаївна, 
викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної 
роботи. 
 

Студенти  
академічних груп 

   СПм-1-16-2.0д 
СРм-1-15-2.0д 

Місце проведення: Інститут людини, коридор третього поверху.  
  

 Соціальна реклама – інформаційний феномен і важливий інструмент у 
формуванні цивілізованого суспільства. За її допомогою можна окреслити проблеми 
соціуму й визначити шляхи їх розв'язання. Особливість соціальної реклами полягає 
ще й у тому, що вона одночасно є видом мистецтва, компонентом соціальної 
політики та механізмом впливу на формування громадської думки. Якісно зроблена 
реклама одразу привертає увагу й надовго залишається в пам'яті. Через систему 
образів, мовних засобів рекламні ідеї висвітлюють те, що хвилює суспільно-активних 
громадян. Креативним, дієвим, а також цілком доступним інструментом запобігання 
та вирішення різного роду суспільно-значущих проблем є саме соціальна реклама. 

 

 

 

 

 

 

 

Понеділок 
31 жовтня 



 

 

Командна гра  

«Життєвий шлях Бориса Грінченка» 

 
                                                    1133::0000  ––  1144::2200  

  

Організатори: Учасники: 

Денисюк Олена Миколаївна, кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та 
соціальної роботи; 

Тимошенко Наталія Євгеніївна, кандидат 
педагогічних наук, старший викладач кафедри 
соціальної п 

едагогіки та соціальної роботи; 

Попова Альона Олексіївна, 
асистент кафедри соціальної педагогіки та 
соціальної роботи. 

 

Студенти 
академічних груп 

СПб-1-16-4.0д 
СПр-1-16-4.0д 

 

Місце проведення: Інститут людини, аудиторія 329. 
 

Борис Дмитрович Грінченко – український письменник, поет, прозаїк, 
публіцист, перекладач, літературознавець, драматург, фольклорист, етнограф, 
мовознавець, лексикограф, видавець народопросвітніх книг і редактор першої 
щоденної загальноукраїнської газети «Громадська Думка», організатор товариства 
«Просвіта», педагог і громадський діяч. Його багатогранна діяльність була 
спрямована на формування української нації і становлення Української держави. 
Великим Просвітителем ввійшов він в історію України. 

І тур командної гри «Життєпис Бориса Грінченка»  будо проходити між 
першокурсниками спеціальності «Соціальна робота» та «Соціальна педагогіка». 

 
 

  

 

   

 



 

 

 
 

 

Гостьова лекція                                                                
«Наставництво (менторство): мета, форми, результати» 

 

                             1144::3300  ––  1155::4455  

 

Організатори: 

 

Учасники: 

Клішевич Наталія Анатоліївна,  
заступник директора з науково-методичної 
роботи, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри соціальної педагогіки та соціальної 
роботи; 

Денисюк Олена Миколаївна, кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 
педагогіки та соціальної роботи; 

Студенти 
академічних груп

СПб-1-12-4,6з
СРб-1-13-4.0д
СПм-1-16-4.0д
СРм-1-16-4.0д
CРм-1-15-2.0д
ЛОГм-16-2.0д

Першко Галина Олексіївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач 
кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи. 

Запрошені гості: 
Іордан Тетяна, керівник проекту наставництва    для дітей-сиріт «Одна надія», 
психолог. 

Місце проведення:  Інститут людини, аудиторія 329. 

 В житті більшості з нас цікаву роль зіграли значимі люди: тренери, вчителі, старші 
друзі. Вони вплинули на наші цінності, життєві принципи, орієнтири, погляди. Вони могли 
бути для нас прикладом, інколи захисниками, щирими порадниками та просто близькими 
друзями.   

Наставник може об'єднувати всі ці функції. То хто такий наставник? Які вимоги до 
наставника в нашій країні? І чому влада вирішила ввести інститут наставництва щодо 
надання допомоги дітям-сиротам та іншим дітям, що проживають поза межами родини. 

На ці та інші питання, які вас цікавлять, ви отримаєте відповіді на зустрічі з 
керівницею проекту наставництва для дітей-сиріт в Україні –  Іордан Тетяною (громадська 
організація “Одна надія”). 

 

Вівторок 
1 листопада 

 



 

 

 

 

 

 
Керована дискусія                                                  

«Становлення особистості як складова професійної 
діяльності майбутнього фахівця» 

   

                            1144::3300  ––  1155::4455  

 

Організатори: 

 

Учасники: 

Спіріна Тетяна Петрівна, кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та 
соціальної роботи; 

Тимошенко Наталія Євгеніївна, кандидат 
педагогічних наук, старший викладач кафедри 
соціальної педагогіки та соціальної роботи. 
 

Студенти ІІІ-ІV курсів
університетського 

коледжу 
 спеціальності 

“Соціальна педагогіка”
 

Місце проведення:  Університетський коледж. 
 

 На становлення особистості впливає дуже велика кількість зовнішніх факторів і 
лише за умови активного осмислення та освоєння всіх цих впливів можливий вибір 
професійного шляху, який буде відповідати інтересам особистості. Отже важливо 
зробити правильний вибір саме на початковому етапі підготовки до професійної 
діяльності, коли закладаються основи майбутньої професії та відбувається 
становлення кваліфікованого фахівця. 

 

  

  

 

 

 

 

Середа 
2 листопада 

 



 
 

Майстер-клас                                                                                 
«Особливості проведення фокус-груп                                                          

з підлітками різних категорій» 
 

                             0099::5555  ––  1111::1155  

 

Організатори: 

 

Учасники:

Журавель Тетяна Василівна, 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
соціальної педагогіки та соціальної роботи; 

Снітко Марина Аркадіївна, 
кандидат педагогічних наук, старший викладач 
кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи. 
 

Студенти 
академічної групи

СРб-1-15-4.0д

 

Місце проведення:  Інститут людини, аудиторія 319. 
 
На майстер-класі буде розглянуто особливості підготовки сценарію для 

проведення фокус-груп з різними категоріями підлітків у межах соціальних та 
соціально-педагогічних досліджень, а також розкрито  особливості ефективного 
проведення фокус-груп і специфіку аналізу їх результатів. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Презентація просвітницько-профілактичної програми 
попередження конфліктів та правопорушень                         

серед учнівської молоді                                                                
«Будуємо майбутнє разом» 

 

                               1133::0000  ––  1144::2200  

Організатори: Учасники: 

Лях Тетяна Леонідівна,  
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
соціальної педагогіки та соціальної роботи; 
Журавель Тетяна Василівна, 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
соціальної педагогіки та соціальної роботи; 
Снітко Марина Аркадіївна, 
кандидат педагогічних наук, старший викладач 
кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи. 

Студенти 
академічних груп

СПм-1-16-2.0д
CРм-1-16-2.0д
СПм-1-15-2.0д
CРм-1-15-2.0д

 

Асистенти:  
Юлія Рогозна, Дар’я Пашинцева,                                      
Яніна Сінельниченко, 
студенти-магістранти спеціальностей                               
«Соціальна робота» та «Соціальна педагогіка». 

 

Місце проведення:  Інститут людини, аудиторія 319. 

 У час постійних суспільних перетворень, швидких змін ціннісних орієнтирів, 
економічних, соціальних та політичних викликів сьогодення, що впливають на 
багатьох людей, перед батьками, соціальними працівниками, педагогами постає 
питання допомоги підліткам. Зокрема, необхідно навчити їх робити власний вибір, 
керуючись загальноприйнятими нормами, усвідомити власні цінності та формувати 
безпечні стосунки на засадах розуміння і толерантності. Таке завдання набуває 
особливої актуальності в Україні нині, в умовах військового і політичного конфлікту. 
Програма профілактики конфліктів та правопорушень серед учнівської молоді 
«Будуємо майбутнє разом» адресована, передусім, фахівцям, які працюють з 
різними категоріями підлітків і молодих людей від 14 до 18 років у навчальних та 
соціальних закладах і центрах, громадських організаціях. Також вона може бути 
використана у роботі з підлітками та молоддю, які перебувають у конфлікті із 
законом. 



 

 

 
 

Майстер-клас                                                                                      
«Світлова пісочниця як засіб розвитку дрібної моторики» 

                                              

                                          1155::3300  ––  1166::3300  

 

Організатор: 

 

Учасники: 

Денисюк Олена Миколаївна, кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 
педагогіки та соціальної роботи; 
 

Студенти  
академічних груп 

(за попереднім записом) 

Місце проведення:  ДНЗ № 303 міста Києва. 
 

 В роботі з дітьми велику увагу необхідно приділяти розвитку функції дрібних 
м’язів рук. Рухи рук тісно пов’язані з мовленням, вони є одним з факторів його 
формування. Тренування рухів пальців рук дітей покращує не тільки рухові 
можливості дитини, а й розвиток психічних і мовних навичок. Рівень розвитку 
дрібної моторики –  один з показників інтелектуальної готовності до шкільного 
навчання.  

Малювання піском на підсвіченому склі, створення казкових чарівних образів – 
це не лише розвиток дрібної моторики, а й новий досвід, цікавий спосіб спілкування 
зі світом і самим собою; спосіб зняття внутрішньої напруги і втілення  її  на  
несвідомо – символічному рівні, спосіб, який підвищує впевненість у собі і відкриває 
нові шляхи розвитку. 

 
  

 

  

 

 

 

 

Четвер 
3 листопада 



 

 

 Перегляд театралізованої вистави «Оскар» 

                                                                            

                                              1199::0000  ––  2200::2200  

Організатори: Учасники: 

Безпалько О.В., доктор педагогічних наук, професор, 
директор Інституту людини; 

Веретенко Тетяна Григорівна,  
кандидат педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи; 

Денисюк Олена Миколаївна, кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та 
соціальної роботи; 

Журавель Тетяна Василівна, 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
соціальної педагогіки та соціальної роботи; 

Снітко Марина Аркадіївна, 
кандидат педагогічних наук, старший викладач 
кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи. 
 

Студенти 
І – VІ курсів 

спеціальностей 
«Соціальна педагогіка» та 

«Соціальна робота», 
співробітники 

Інституту людини

Місце проведення:  Київський муніципальний академічний театр ляльок,                      
м. Київ, вул. Миропільська, 1. 

Вистава "Оскар" (за новелою Еріка-Емманюеля Шмітта) – це філософська 
притча, головним  лейтмотивом якоє є такі слова: "Не важливо, скільки днів у твоєму 
житті, важливо, скільки життя у твоїх днях"...  

Це вистава, яку має переглянути кожен, щоб ще раз переосмислити, а що є 
головним у житті. Крім того, ця вистава – своєрідний "посібник" для соціальних 
працівників, соціальних педагогів, психологів про те, що відчуває, думає 
невиліковно хвора дитина. Дуже серйозна тема, подана так чисто, вдумливо та з 
нотками тонкого світлого гумору. 

Головний герой – маленький хлопчик Оскар. Оскару не допомогла ані 
пересадка кісткового мозку, ані хіміотерапія. І ніхто, особливо його батьки, не 
наважується сказати те, що він і так вже знає – хлопчик помирає. Бабця Ружа, 
найстарша серед «рожевих пані», навідує Оскара у лікарні і стає для нього близькою 
приятелькою. Вона радить хлопчикові пограти у гру: уявити, що кожен із наступних 
дванадцяти днів дорівнює десяти рокам його уявного майбутнього. Отож, врешті-
решт, за 12 днів Оскар проживає насичене життя довжиною у 110 років. 

 



 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Майстер-клас                                                                           
«Інфографіка та презентація                                                              

як інструменти соціальної роботи» 
 

                           

                                         0088::3300  ––  0099::5500  

                                              0099::5555  ––  1111::1155  

Організатор: Учасники:

Снітко Марина Аркадіївна, 
кандидат педагогічних наук, старший викладач 
кафедри соціальної педагогіки та соціальної 
роботи. 

Студенти 
академічних груп

СПб-1-14-4.0д
СПб-2-14-4.0д

Місце проведення:  Інститут людини, аудиторія 223 
 
 
Сьогодні все частіше можна зустріти застосування інфографіки на блогах 

та сайтах абсолютно різної тематики в тому числі й соціально-педагогічної, оскільки  
зображення є набагато переконливішими за слова. Інфографіка – це візуалізація 
даних, або (простіше кажучи) – мистецтво передати цифри статистики, інформації, 
даних і знань образною мовою графіки. Інфографіка дозволяє 
швидко та наочно відобразити будь-яку інформацію, яка необхідна для навчання, 
викладання, організації та проведення роботи з отримувачами соціальних послуг 
 у яскравій наочній формі. Це значно полегшує процес 
сприйняття та запам’ятовування інформації. Презентація інформації та її графічне 
зображення є важливими інструментами соціальної роботи без яких не можливо 
кваліфіковано виконувати свої посадові обов’язки ні соціальному педагогові, ні 
соціальному робітникові.  

 

 

 

П’ятниця 
4 листопада 
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В наш складний час, коли людина щодня зазнає безліч стресів, що викликають 

значну емоційн напругу, слід на якийсь час призупинитися, щоб подумати про своє 
життя й зрозуміти, що  показником життєвого благополуччя є не лише високі 
кар’єрні досягнення та кількість матеріальних благ, а й гармонійні стосунки з 
близькими  серцю людьми… людьми, які варті того, щоб сказати їм таку коротку, але 
таку вагому фразу: «Я тебе кохаю!». 

Сучасна наука, що вивчає природу такого явища, як кохання, виявила 
фантастичні зміни в мозку закоханих людей - кохання пригнічує почуття страху, 
негативні емоції і критику. Чому у закоханої людини частішає пульс, дихання? 
Дослідження біологів вказують на те, що почуття кохання подібне до наркотичного 
сп'яніння. Хіміки стверджують, що ми відчуваємо любов завдяки потраплянню в 
кров певних гормонів. Однак, і ті, й інші визнають, що кохання не можна пояснити 
лише за допомогою науки. 

Фільм «Таємниці коханняі» про те, чому з сотень людей ми обираємо одну й 
готові піти на все, щоб бути з особою, яку кохаємо. Яким чином це почуття робить 
нас в одну мить такими щасливими, а в іншу –  нескінченно нещасними. Географія 
цього фільму - весь світ. 

Міркування філософів, погляди представників різних конфесій, несподівані 
припущення антропологів і біохіміків, унікальні результати багаторічних досліджень 
допоможуть наблизитися до розгадки найбільшої з таємниць життєвого успіху - 
кохання. 

 

Неділя 
6 листопада 

 



  
 
 
 
 

 
Запрошуємо всіх   

долучитися до заходів! 
 
 

 



 
 


