
ПРОГРАМА 
Наукової цукерні Інституту людини, що відбудеться в межах Фестивалю науки – 2019 

у Київському університеті імені Бориса Грінченка 
 

21 травня 2019 року (вівторок) 
№ Назва заходу Місце та час 

проведення 
Відповідальні 

(ПІБ, кафедра / відділ) 
№ ауд. 

1 хвиля (11.35 - 12.55) 

1.             Майстер-клас «Статеве виховання підлітків з розладами 
аутистичного спектра» 
 
Міфи та реальність у питаннях функціонування сексуальної сфери 
осіб з порушеннями розвитку. Чинники та прояви проблемної 
поведінки підлітків з РАС у сфері міжособистісних стосунків. Час, 
спосіб і зміст адекватного статевого виховання для дітей та підлітків з 
розладами аутистичного спектра. 

Інститут людини, 
бульвар Ігоря 
Шамо, 18/2 
21 травня,  
11.35 - 12.55 

Дубовик Марія Олександрівна, 
кандидат психологічних наук, викладач 
кафедри спеціальної психології, 
корекційної та інклюзивної освіти 

301 

2.             Майстер-клас «Розвиток особистісного потенціалу підлітків у 
скаутингу» 
 
Соціальне служіння підлітків-скаутів у місцевих громадах. Алгоритм 
взаємодії скаутських груп та місцевих громад у вирішенні соціальних 
проблем. Успішні європейські практики взаємодії скаутських груп та 
громад. Роль скаутських громадських об’єднань в процесі 
імплементації Цілей сталого розвитку.  
Освітня молодіжна програма ВМГО «НОСУ» як інструмент розвитку 
особистісного потенціалу підлітків. Освітні цілі та пропозиції для 
підлітків-скаутів. Сфери особистісного розвитку підлітків у скаутингу. 
Види освітньої діяльності в скаутингу. Моніторинг і оцінка розвитку 
особистісного потенціалу підлітків. 

Інститут людини, 
бульвар Ігоря 
Шамо, 18/2 
21 травня,  
11.35 - 12.55 

Сапіга Світлана Володимирівна, 
кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри соціальної педагогіки 
та соціальної роботи; 
Попова Альона Олексіївна, викладач 
кафедри соціальної педагогіки та 
соціальної роботи, член Ради 
Національної Молодіжної Ради України 

205 



3.             Майстер-клас «Майндфулнес-орієнтована когнітивна 
психотерапія» 
 
Під час майстер-класу буде представлено інформацію щодо 
майндфулнес. Захід розраховано на психологів, викладачів, студентів. 
Захід проходить як терапевтичний, розвивальний. Метою 
Майндфулнес-орієнтованої когнітивної психотерапії є сприяння 
навчанню людей до відмови від схильності автоматично реагувати на 
думки, емоції, події життя. Майндфулнес містить базові знання і певні 
техніки когнітивної-поведінкової терапії, що допомагають зрозуміти 
зв’язок між мисленням і почуттями, мотивує змінити ставлення до 
своїх думок, почуттів і відчуттів в тілі так, щоб мати можливість 
зрозуміти для себе, що це лише тимчасовий досвід, який можна 
прийняти (і тоді мати можливість усвідомлено вибирати свою реакцію 
на цей досвід). 

Інститут людини, 
бульвар Ігоря 
Шамо, 18/2 
21 травня,  
11.35 - 12.55 

Заіка Інна В’ячеславівна, практичний і 
організаційний психолог, член 
Української Асоціації когнітивно-
поведінкових терапевтів та Української 
Асоціації організаційних психологів та 
психологів праці, науковий кореспондент 
лабораторії організаційної та соціальної 
психології Інституту психології імені Г.С. 
Костюка НАПН України 

209 

4.             Майстер-клас «Забезпечення доступу до професійної освіти 
молоді з інвалідністю» 
 
Виклики та можливості для підлітків з інвалідністю здійснити вибір 
професії та реалізувати право на самореалізацію і професійний 
розвиток. 

Інститут людини, 
бульвар Ігоря 
Шамо, 18/2 
21 травня,  
11.35 - 12.55 

Найда Юлія Михайлівна, старший 
викладач кафедри спеціальної 
психології, корекційної та інклюзивної 
освіти 

202 

5.             Майстер-клас “Казки Бориса Грінченка: казкотерапія в дії” 
 
Під час майстер-класу відбудеться: ознайомлення з казками Бориса 
Грінченка; аналіз психологічних характеристик героїв казок; 
усвідомлення культурально-особистісного змісту казок;  пошук нових 
рішень для героїв казок. Це чудова можливість формування  
професійних навичок психологів та педагогів щодо роботи зі змістом 
та образами відомих казок.  

Інститут людини, 
бульвар Ігоря 
Шамо, 18/2 
21 травня,  
11.35 - 12.55 

Таран Оксана Петрівна, кандидат 
психологічних наук, доцент кафедри 
спеціальної психології, корекційної та 
інклюзивної освіти 

321 

6.             Майстер-клас “Як зацікавити працедавця? Поради щодо 
ефективного резюме” 
 
Особистісні цілі та сенси (ким я хочу бути і навіщо?); аналітика ринку 

Інститут людини, 
бульвар Ігоря 
Шамо, 18/2 
21 травня,  

Рева Олена Миколаївна, кандидат 
психологічних наук, доцент кафедри 
загальної, вікової та педагогічної 
психології; 

210 



праці (перенасичені та дефіцитні галузі); де і як шукати роботу (джоб 
сайти та прямий пошук контактів працедавців);  основні блоки в 
резюме (чому на різні вакансії потрібно писати різні резюме?); 
приклади оптимальних резюме без досвіду роботи та аналіз факапів. 

11.35 - 12.55 Крутоголов Олена, керівник відділу 
персоналу IT-компанії System Group 

7.             Майстер клас з пісочної терапії “Магічна сила піску”  
 
Сутність пісочної терапії як одного з методів роботи соціального 
працівника/соціального педагога. Використання пісочної терапії у 
поєднанні з казкотерапією. Відпрацювання технік роботи з піском на 
основі різних соціально-педагогічних ситуацій учасниками майстер 
класу. 

Інститут людини, 
бульвар Ігоря 
Шамо, 18/2 
21 травня, 11.35-
12.55 

Чернишенко Олена Ігорівна, кандидат 
педагогічних наук, старший викладач 
кафедри соціальної педагогіки та 
соціальної роботи; 
Дуля Аліна Володимирівна, викладач 
кафедри соціальної педагогіки та 
соціальної роботи 

320 

2 хвиля (13.00 - 14.20) 

1. Майстер-клас “Особливості терапії психосоматичних 
захворювань” 
Чекаємо студентів-психологів, аспірантів, фахівців психологів та 
людей, яким цікаве власне здоров'я. 
Ви будете ознайомлені з особливостями терапії психосоматичних 
захворювань: методом символдрами та використанням метафоричних 
асоціативних карт та ін. 
 

Інститут людини, 
бульвар Ігоря 
Шамо, 18/2 
21 травня,  
13.00 - 14.20 

Клібайс Тетяна Володимирівна, 
кандидат психологічних наук, доцент 
кафедри практичної психології, 
Циганчук Тетяна Володимирівна, 
кандидат психологічних наук, доцент 
кафедри практичної психології 

209 

2. Майстер-клас “Перетворення стереотипів дітей з аутизмом як 
техніка ефективного впливу на їхній розвиток” 
 
Дієві технології розкриття ресурсів дітей з аутизмом на основі 
приєднання до їхніх власних інтересів та методики перетворення їхніх 
стереотипних інтересів, дій та діяльності (для фахівців психолого-
педагогічного профілю та батьків дітей з аутизмом). 
 

Інститут людини, 
бульвар Ігоря 
Шамо, 18/2 
21 травня,  
13.00 - 14.20 

Скрипник Тетяна Вікторівна, доктор 
психологічних наук, старший науковий 
співробітник, професор кафедри 
спеціальної психології, корекційної та і 

321 

3. Майстер-клас “Притчатерапія в соціально-педагогічній роботі з 
особами, які перебувають у конфлікті з законом” 
 

Інститут людини, 
бульвар Ігоря 
Шамо, 18/2 

Суліцький Вадим Володимирович, 
кандидат психологічних наук, доцент, 
доцент кафедри соціальної педагогіки та 

320 



На майстер-класі буде запропоновано один із методів когнитивно-
поведінкової терапії щодо перебудови власного Я та усвідомлення 
необхідності правослухняного способу життя, через використання 
народної мудрості. 

21 травня,  
13.00 - 14.20 

соціальної роботи 

4. Ігрова пригода “Країна гідності”  
 
Щоб подолати перешкоди, з якими стикається молодь під час 
реалізації своїх соціальних прав, молодіжним сектором Ради Європи 
була створена навчальна гра «Країна Гідності. Вивчення соціальних 
прав через освіту з прав людини». 
«Країна Гідності» є важливим інструментом освітніх програм 
молодіжного сектора Ради Європи. Завдяки навчальній грі учасники 
можуть вивчати соціальні права й соціальну політику через призму 
прав людини. Гра спонукає молодь до зростання громадянської 
активності, щодо просування соціальних прав через дії різного 
масштабу на місцевому або ж національному рівні. 

Інститут людини, 
бульвар Ігоря 
Шамо, 18/2 
21 травня,  
13.00 - 14.20 

Попова Альона Олексіївна, викладач 
кафедри соціальної педагогіки та 
соціальної роботи, член Ради 
Національної Молодіжної Ради України; 
Спіріна Тетяна Петрівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри соціальної педагогіки та 
соціальної роботи 

205 

5. Презентація авторської методики “Духовна культура особистості 
в освітній сфері” 
 
Духовну культуру автор розглядає як складову частину загальної 
культури особистості і вважає, що її діагностиці і формуванню  
потрібно приділяти відповідну увагу в системі освіти. 

Інститут людини, 
бульвар Ігоря 
Шамо, 18/2 
21 травня,  
13.00 - 14.20 

Вінник Наталія Дмитрівна, кандидат 
психологічних наук, старший викладач 
кафедри загальної, вікової та 
педагогічної психології 

202 

6. Тренінг “Психотерапевтичні практики в гармонізації життєвого 
простору особистості” 
 
Гармонізація особистості передбачає подолання внутрішніх опорів, які 
приховують комплекси. Особливо це притаманно самим психологам, 
які намагаються у професійній діяльності компенсувати свої 
проблеми, побачити людей гіршими за себе. Це досягається шляхом 
інтуїтивного проникнення на територію несвідомого, рефлексії за 
допомоги різних психотерапевтичних прийомів та практик. 
 

Інститут людини, 
бульвар Ігоря 
Шамо, 18/2 
21 травня,  
13.00 - 14.20 

Олійник Оксана Олексіївна, кандидат 
психологічних наук, доцент, доцент 
кафедри психології Київського 
національного університету культури і 
мистецтв;  
Сергєєнкова Оксана Павлівна, доктор 
психологічних  

210 

7. Майстер-клас “Ресурси стресостійкості особистості” 
 

Інститут людини, 
бульвар Ігоря 

Лебідь Неля Костянтинівна, кандидат 
психологічних наук, доцент кафедри 

302 



Під час майстер-класу учасники проаналізують різні види стресорів та 
познайомляться з відмінностями в реагуванні різними людьми на них. 
Ознайомляться з основними видами ресурсів стресостійкості та 
техніками регулювання емоційного стану.  

Шамо, 18/2 
21 травня,  
13.00 - 14.20 

практичної психології 

  
 


