СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ «З КИЄВОМ І ДЛЯ КИЄВА»
2019-2020 н.р.
ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
№
п\п

Структурний
підрозділ

1. Педагогічний
інститут

Назва
соціального
проекту
Театралізованоігрова студія

Відповідальні
(ПІП, посада)
Товкач І.Є.
ст. викладач

«Фантазеримрійники»

Хто проводить

Дата, час
проведення,
аудиторія

Формат
соціального
проекту

Кафедра
дошкільної
освіти

28.09.19з
11.00 до
13.00

Розважальноігровий

Діти
дошкільного,
молодшого
шкільного віку

Ігри, забави,
конкурси,
естафети,
вікторини,
інсценування
казок та інше

Розважальноігровий

Діти
дошкільного,
молодшого
шкільного віку

Ігри, забави,
конкурси,
естафети,
вікторини,
інсценування
казок та інше

подвір’я
навч. корпусу

Для кого
призначений

Коротко про
соціальний
проект

(бул. І. Шамо
18/2)
2. Педагогічний
інститут

Розвага
«Осінній
калейдоскоп»

Карнаухова А.В.
ст. викладач

Кафедра
педагогіки та
психології

05.10.19
з 11.00 до
13.00
подвір’я
навч. корпусу
(бул. І. Шамо
18/2)

3. Педагогічний
інститут

Консультаційнотренінговий
центр
«Педагогічна
підтримка
кожній родині»

Михалюк А.М.
Ст.викладач

Кафедра теорії
та історії
педагогіки

Шпіца Р.І.
ст. викладач

з 11.00 до
13.00

Просвітницькоконсультативн
ий

Діти
дошкільного,
молодшого
шкільного віку,
батьки

Консультуван
ня батьків,
психологопедагогічна
діагностика
дітей

Розважальноігровий

Діти
дошкільного,
молодшого
шкільного віку

Ігри, забави,
конкурси,
естафети,
вікторини,
інсценування
казок та інше

Розважальноігровий

Діти
дошкільного,
молодшого
шкільного віку

Ігри, забави,
конкурси,
естафети,
вікторини,
інсценування
казок та інше

Розважальноігровий

Діти
дошкільного,
молодшого
шкільного віку

Ігри, забави,
конкурси,
естафети,
вікторини,
інсценування

ауд. 120

Леонтьєва І.В.

(бул. І. Шамо
18/2)

доцент
4. Педагогічний Дитяча образноінститут
ігрова веселка

12.10.19

Кафедра
початкової
освіти

19.10.19
з 11.00 до
13.00
подвір’я
навч. корпусу
(бул. І. Шамо
18/2)

5. Педагогічний
інститут

Театралізованоігрова студія

Товкач І.Є.
ст. викладач

«Фантазеримрійники»

Кафедра
дошкільної
освіти

26.10.19
з 11.00 до
13.00
подвір’я
навч. корпусу
(бул. І. Шамо
18/2)

6. Педагогічний
інститут

Зіркові старти

Шпіца Р.І.
ст. викладач

Кафедра
початкової
освіти

02.11.19
з 11.00 до
13.00

подвір’я
навч. корпусу

казок та інше

(бул. І. Шамо
18/2)
7. Педагогічний Консультаційноінститут
тренінговий центр
«Педагогічна
підтримка кожній
родині»

Михалюк А.М.
Ст.викладач

Кафедра теорії
та історії
педагогіки

Голова РСС

Діти
дошкільного,
молодшого
шкільного віку,
батьки

Консультуван
ня батьків,
психологопедагогічна
діагностика
дітей

Розважальноігровий

Діти
дошкільного,
молодшого
шкільного віку

Ігри, забави,
конкурси,
естафети,
вікторини,
інсценування
казок та інше

Розважальноігровий

Діти
дошкільного,
молодшого
шкільного віку

Ігри, забави,
конкурси,
естафети,
вікторини,
інсценування
казок та інше

(бул. І. Шамо
18/2)

доцент
Анікіна А.

з 11.00 до
13.00

Просвітницькоконсультативн
ий

ауд.120

Леонтьєва І.В.

8. Педагогічний Квест «Книжки –
інститут
наші друзі»

09.11.19

Рада
студентського
самоврядування

16.11.2019
з 11.00 до
13.00
подвір’я
навч. корпусу
(бул. І. Шамо
18/2)

9. Педагогічний
інститут

Розвага «Країна
казок»

Лобода О.В.
ст. викладач

Кафедра
іноземних мов і
методик їх
навчання

23.11.19
з 11.00 до
13.00
подвір’я
навч.
Корпусу
(бул. І. Шамо

18/2)
10. Педагогічний
інститут

Розвага «Зимові
забави»

Карнаухова А.В.
ст. викладач

Кафедра
педагогіки та
психології

30.11.19
з 11.00 до
13.00

Розважальноігровий

Діти
дошкільного,
молодшого
шкільного віку

Ігри, забави,
конкурси,
естафети,
вікторини,
інсценування
казок та інше

Розважальноігровий

Діти
дошкільного,
молодшого
шкільного віку

Ігри, забави,
конкурси,
естафети,
вікторини,
інсценування
казок та інше

Розважальноігровий

Діти
дошкільного,
молодшого
шкільного віку

Ігри, забави,
конкурси,
естафети,
вікторини,
інсценування
казок та інше

подвір’я
навч. корпусу
(бул. І. Шамо
18/2)
11. Педагогічний
інститут

Розвага «Країна
казок»

Лобода О.В.
ст. викладач

Кафедра
іноземних мов і
методик їх
навчання

07.12.19
з 11.00 до
13.00
подвір’я
навч. корпусу
(бул. І. Шамо
18/2)

12. Педагогічний Вистава «Святий
інститут
Миколай на
порозі»

Анікіна А.
Голова РСС

Рада
студентського
самоврядування

14.12.2019
з 11.00 до
13.00
подвір’я
навч. корпусу
(бул. І. Шамо
18/2)

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА УПРАВЛІННЯ
№
п\п

Структурний
підрозділ

Назва
соціального
проекту

ФІТУ

«Комп’ютер з
нуля»

1.

Відповідальні
(ПІП, посада)

Кучаковська
Галина
Андріївна

Хто проводить
(організатор,
кафедра, якщо
проводять
студенти група, курс,
ПІП)
Кафедра
комп’ютерних
наук і
математики,
студенти ІІІ та V
курсів

Дата, час
проведення,
аудиторія
(додатково
вказати дату
відкриття і
час)

Формат
соціального
проекту

Для кого
призначений
(вікова
категорія,
цільова
аудиторія)

Коротко про
соціальний
проект

щосуботи
10:00

Комп’ютерні
курси

соціальні
категорії киян,
пенсіонери

Навчання
комп’ютерної
грамотності та
користування
прикладним
програмним
забезпеченням
різного
призначення

28.09.19
10:00
(планове
відкриття)
ауд. 512-А
та 512-В

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
№ п\п

2.

Структурни
й підрозділ

Відповідальні
(ПІП, посада)

Хто проводить
(організатор,
кафедра, якщо
проводять
студенти - група,
курс, ПІП)

Факультет
права та
міжнародних
відносин

Чернега Андрій
Петрович, к.ю.н.,
доцент кафедри
публічного та
приватного права

Юридична клініка
«Астрея»,
Консультанти:
Студенти ІІ - ІV
курсів

Дата, час
проведення,
аудиторія
(додатково
вказати дату
відкриття і
час)
середа - четвер
з 15:00 до 18:00
ауд. 102-а
Дата та час

Формат
соціального
проекту

Для кого
призначений
(вікова категорія,
цільова аудиторія)

Коротко про соціальний
проект

Безоплатна
правова
допомога у
формі усних
та письмових

Для мешканців
Діяльність Юридичної
м. Києва:
клініки «Астрея» в рамках
обмеження по віку Соціального проекту «З
відсутні.
Києвом і для Києва»
Цільова аудиторія:
спрямована на:

Контактний тел.
0630312302

спеціальності
«Право»

відкриття
28.09.2019
11:00
ауд. 102 - а;

консультацій;
роз’яснення
та
тлумачення
правових
норм

обмежень немає.
Всі громадяни, які
потребують
правової допомоги.

1. Надання
безоплатної правової
допомоги громадянам;
2. Захист
конституційних прав і
свобод громадян;
3. Формування правової
культури громадян.

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВ`Я, ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ
№ п\п

Структурн
ий
підрозділ

Назва
соціального
проекту

Відповідальні
(ПІП, тел.)

Факультет
здоров'я,
фізичного
виховання
та спорту
Факультет
здоров'я,
фізичного
виховання
та спорту

Діагностика
само-актуалізації
особистості

Ляшенко
Валентина
Миколаївна
0667779388

Молочнокислі
бактерії, їх
властивості та
використання в
побуті

Тимчик Олеся
ВолодимиРівна
097 599 1083

3.

Факультет
здоров'я,
фізичного
виховання
та спорту

Емоціїособливий клас
психічної
діяльності

4.

Факультет
здоров'я,
фізичного
виховання

Основи
спортивного
масажу

Гаврилова
Наталія
Григорівна
067-479-5335
Лахтадир
Олена
Володимирівна
098 536 8572
Гнутова
Наталія
Павлівна
0978293523

1.

2.

Хто
проводить
(організатор,
кафедра,
якщо
проводять
студенти група, курс,
ПІП)
Кафедра
фізичного
виховання та
педагогіки
спорту
Кафедра
фізичної
реабілітації та
біокінезіо
логії

Дата, час
проведення,
аудиторія
(додатково
вказати дату
відкриття і
час)

Формат
соціального
проекту

Для кого
призначений
(вікова
категорія,
цільова
аудиторія)

Коротко про
соціальний
проект

28.09.2019
в. Тимошенка
13 Б.
10.00
ауд. 205
19.10.2019
в. Тимошенка
13 Б.
10-00
ауд. 205

лекція

Усі бажаючі

Лекція
по психоаналізу

лекція

Усі бажаючі

Лекція
про корисне
харчування

Кафедра
спорту та
фітнесу

09.11.2019
в.Тимошенка
13 Б.
11:00
ауд. 205

лекція

Усі бажаючі

Лекція
по психоаналізу

Кафедра
фізичного
виховання та
педагогіки

14.12.2020
в. Тимошенка
13 Б.
10.00

оздоровче
заняття

Усі бажаючі

Практичне
заняття з
масажу

5.

та спорту
Факультет
здоров'я,
фізичного
виховання
та спорту

6.

Факультет
здоров'я,
фізичного
виховання
та спорту

7.

Факультет
здоров'я,
фізичного
виховання
та спорту
Факультет
здоров'я,
фізичного
виховання
та спорту
Факультет
здоров'я,
фізичного
виховання
та спорту

8.

9.

Принцип "Я діюча частинка
Всесвіту" як
основа творення
свого життя

Савченко
Валентин
Михайлович
0509595722

Новітні
технології у
футболі

Киричок Юрій
Миколайович
Швець Сергій
Володимирови
ч
073-075-5409
098-030-5815
Методика
Гацко Олена
оздоровчої
Володимиходьби для людей
рівна
різного віку
Здоров’язберігаючі технології
у повсякденному
житті

Омері Ірина
Дмитрівна

Індивідуальний профіль
функціональ
ної асиметрії :
теорія і практика

Поляничко
Олена
Миколаївна

спорту
ауд.022
Кафедра
18.01.2020
фізичної
в. Тимошенка
реабілітації та
13 Б.
біокінезіо
11-00
логії
ауд 205

лекція

Усі бажаючі

Лекція
про
відновлен-ня

Кафедра
спорту та
фітнесу

15.02.2020
в.Тимошенка
13 Б.
12:00
ауд 205

семінар

Діти, підлітки

Семінар
про
використання
нових
технологій у
грі футбол

Кафедра
фізичного
виховання та
педагогіки
спорту
Кафедра
фізичної
реабілітації та
біокінезіо
логії
Кафедра
спорту та
фітнесу

21.03.2020
в.Тимошенка 13
Б.
10.00
ауд 205
04.04.2020
в.Тимошенка 13
Б.
11-00
ауд 205
30.05.2020
в.Тимошенка 13
Б.
10:00
ауд 205

семінар

Усі бажаючі

лекція

Усі бажаючі

Семінар про
методику
опануванняоз
доровчої
ходьби
Лекція про
здоровий
спосіб життя

лекція

Усі бажаючі

Лекція
по психології

ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
№
п/п

Структурний
підрозділ

Назва соціального
проекту

1

Історикофілософський
факультет

Історичний клуб
«Відоме і невідоме в
історії України»

2

Історикофілософський
факультет

Театр «Борисфен»

Відповідальні Хто
(ПІП, посада) проводить
(кафедра)
Хохлов
Члени СНТ
Денис, голова
СНТ

Дата, час
проведення,
аудиторія
кожна друга
п’ятниця
місяця на
17.00
411

Формат
соціального
проекту
лекція,
дискусія

Для кого
призначений

Сарапина
Анастасія,
директор
театру

за окремим
графіком в
актовій залі
університету

вистава

для
мешканців
Києва

Студентський
театр

ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ

для
мешканців
Києва

Коротко про
соціальний
проект
Лекції та
дискусії про
цікаві та
маловідомі
сторінки
історії
України
перегляд
театральних
вистав

№ п\п

Структу
рний
підрозділ

1. Інститут
філології

Назва
соціального
проекту

Відповідальні (ПІП, посада)

Хто проводить
(організатор,
кафедра, якщо
проводять
студенти - група,
курс, ПІП)

Конкурс
читців «Із
янголом на
плечі»

Блохіна Наталія Олексіївна,
старший викладач кафедри
української літератури,
компаративістики

Кафедра української
літератури,
компаративістики,
студенти 5 курсу

Башкірова Ольга Миколаївна,
кандидат філологічних наук,
доцент кафедри української
літератури і компаративістики
Луцюк Микола Володимирович,
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедр української
літератури та компаративістики
Вірченко Тетяна Ігорівна,
доктор філологічних наук,
професор кафедри української
літератури і компаративістики
Лось Вікторія (магістерська
програма, 1 рік навчання)
Порошина Валентина Дмитрівна,
старший викладача кафедри
германської філології,
Городілова Тетяна Миколаївна,
викладач кафедри германської
філології
Городілова Тетяна Миколаївна ,
викладач кафедри германської
філології,
Говорун Надія Володимирівна,
старший викладач кафедри

2.

Інститут
філології

Літературний
конкурс
«Березневі
містерії»

3.

Інститут
філології

Творчий
проект
«Весняна
театральна
школа»

4.

Інститут
філології

Свято Різдва
в
німецькомовн
их країнах

5.

Інститут
філології

Великдень в
Україні та
англомовних
країнах

Дата, час
проведення,
аудиторія
(додатково
вказати дату
відкриття і
час)
14 грудня
2019

Формат
соціального
проекту

Для кого
призначений
(вікова
категорія,
цільова
аудиторія)

Коротко про
соціальний
проект

Конкурс

Учні шкіл
м. Києва

Кафедра української
літератури,
компаративістики,
студенти 1 курсу

28 березня
2020

Конкурс

Учні шкіл
м. Києва та
України

Залучення учнів
шкіл до
творчого та
мистецького
життя
Університету
Виявлення
літературно
талановитих
дітей

Кафедра української
літератури,
компаративістики

21-23 квітня

Теоретичні та
практичні
заняття

Учні 10-11 класів
м. Києва

Театральний
практикум

Кафедра
германської
філології

14 грудня 2019,
ауд. 307

Святкова
програма

Мешканці
Оболонського
району м. Києва

Кафедра
германської
філології

11 квітня 2020,
ауд. 307

Святкова
програма

Мешканці
Оболонського
району м. Києва

Презентація,
виконання
різдвяних
пісень,
святковий
різдвяний стіл
Презентація,
майстер клас із
розпису
писанок, відеофільм «Музей

6.

Інститут
філології

Курси
іспанської
мови

7.

Інститут
філології

Курси
французької
мови

8.

Інститут
філології

9.

Інститут
філології

10.

Інститут
філології

Курси
турецької
мови
Розмовний
клуб
«Говоримо
українською»
Заняття з
культури
усного та
писемного
мовлення

11.

Інститут
філології

Цикл
літературнопросвітницьк
их лекцій

германської філології,
Порошина Валентина Дмитрівна,
старший викладача кафедри
германської філології
Ананьєва Людмила Валентинівна,
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри романської
філології та порівняльнотипологічного мовознавства
Ананьєва Людмила Валентинівна,
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри романської
філології та порівняльнотипологічного мовознавства
Семіх Кая, викладач кафедри
східних мов та перекладу

писанок
м. Коломия»
Кафедра романської
філології та
порівняльнотипологічного
мовознавства
Кафедра романської
філології та
порівняльнотипологічного
мовознавства
Кафедра східних
мов та перекладу

Щосуботи,
10.00, ауд. 302

Практичні
заняття

Кияни
пенсійного віку

Вивчення
іспанської мови

Щосуботи,
10.00, ауд. 302

Практичні
заняття

Кияни
пенсійного віку

Вивчення
французької
мови

Практичні
заняття

Студенти
Університету

Вивчення
турецької мови

Практичні
заняття

Мешканці
Оболонського
району м. Києва

Спвілкування
українською

Русаченко Наталія Павлівна,
кандидат філологічних наук,
доцент кафедри української мови

Кафедра української
мови

Щовівторка,
щочетверга,
12.30, ауд. 219
Щосуботи,
13.10, ауд. 207

Русаченко Наталія Павлівна,
кандидат філологічних наук,
доцент кафедри української мови

Кафедра української
мови

Щосуботи,
13.10, ауд. 209

Практичні
заняття

Мешканці
Оболонського
району м. Києва

Вивчення
української мови

Шовкопляс Галина Євгеніївна,
кандидат філологічних наук,
доцент кафедри світової
літератури

Кафедра світової
літератури

Щосуботи,
11.50, ауд. 212

Лекції

Кияни

Вивчення основ
літератури,
відвідування
музеїв України

ІНСТИТУТ ЖУРНАЛІСТИКИ
№
п/п

Структурний
підрозділ

Назва соціального
проекту

Відповідальні
(ПІП, посада)

Хто проводить
(кафедра)

1.

Інститут
журналістики

Тренінг з
аудіовізуального
виробництва
«Production Study»

Лісневська А. Л.,
заступник
завідувача
кафедри з
соціальногуманітарної
роботи

Кафедра
журналістики та
нових медіа

2.

Інститут
журналістики

Проект
«Медіашкола»

Інститут
журналістики

Конкурс із реклами
«Перший раз в PRклас»

4

Інститут
журналістики

Фестиваль блогерів
«Smart Blog»

5

Інститут
журналістики

Конкурс
журналістської
творчості «Нові в
медіа»

3

Фруктова Я. С.,
заступник
завідувача
кафедри з
наукової роботи
Ужанська Т.І.,
заступник
завідувача
кафедри з
соціальногуманітарної
роботи
Масімова Л. Г.,
завідувач
кафедри,
Осмоловська
О.А., доцент
кафедри
Гандзюк В.О.,
завідувач
кафедри,
Лісневська А. Л.,
заступник
завідувача

Дата, час
проведення,
аудиторія
12 жовтня 2019
10.00

Формат
соціального
проекту
Тренінг

Для кого
призначений

Коротко про
соціальний проект

Школярі
Києва

Профорієнтаційний
проект
Мета тренінгу формування
медіаграмотності
громадян

Кафедра
журналістики та
нових медіа

Жовтень, 2019

Презентація
програми

Вчителі,
школярі,
студенти,
представники
бізнесу Києва
та України

Кафедра реклами
та зв’язків з
громадськістю

Листопад, 2019

Конкурс

Школярі
Києва та
України

Профорієнтаційний
проект

Школярі й
студенти
Києва та
України

Профорієнтаційний
проект

Школярі й
студенти
Києва та
України

Профорієнтаційний
проект

Кафедра
видавничої справи

Кафедра
журналістики та
нових медіа

7 грудня, 2019

Березень, 2020

Конкурс

Конкурс

Інноваційний
освітній проект

6

7

8

Інститут
журналістики

Конкурс фото та
відеоробіт «Lime. Go
to read!» «Library in
my eyes. Go to read!»

кафедри з
соціальногуманітарної
роботи
Т. І. Поліщук,
викладач кафедри

Кафедра
бібліотекознавств
а та інформології

Березень, 2020
Конкурс

Школярі та
студенти
Києва та
України

Профорієнтаційний
проект

Профорієнтаційний
проект

Профорієнтаційний
проект

Інститут
журналістики

Фестиваль
буктрейлерів і
промороликів «Book
fashion»

Масімова Л.Г. ,
завідувач
кафедри,
Осмоловська О.
А., доцент

Кафедра
видавничої справи

Квітень, 2020

Конкурс

Школярі й
студенти
Києва та
України

Інститут
журналістики

Cтудентський
телевізійний квест за
участю
старшокласників м.
Києва

Ангелова М. С.,
завідувач НВМ

НВМ
тележурналістики
«АстудіЯ»

Травень, 2020

Конкурс

Школярі
Києва та
України

ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВ
№ Структурний Назва
п/п підрозділ
соціального
проекту
1
Інститут
«Парад
мистецтв
ансамблів»

2

Інститут
мистецтв

Мала
філармонія.
«Живопис у
музиці»

Відповідальні
(ПІП, посада)

Хто проводить
(кафедра)

Дата, час
проведення,
аудиторія
22.10.2019
14:30

Касьянов В.В.,
завідувач НЛВМ

Навчальна
лабораторія
виконавської
майстерності

Економова О.С.,
старший
викладач
кафедри
інструментальновиконавської

Кафедра
31.10.2019,
інструментально- 14:30
виконавської
концертна зала
майстерності

Формат
соціального
проекту
Концертна
програма для
школярів
мікрорайону
«Русанівка»
Концертна
програма
класичної
музики

Для кого
Коротко про
призначений соціальний
проект
школярі
концерт

усі вікові
категорії

концерт

3

Інститут
мистецтв

Новорічне
свято для дітей

4

Інститут
мистецтв

Дитяча
художня студія

5

Інститут
мистецтв

Гра на
музичних
інструментах

6

Інститут
мистецтв

Вокал

майстерності
Лєвіт Д,А.,
доцент кафедри
академічного та
естрадного
вокалу
Стрельцова С.В.,
викладач
кафедра
образотворчого
мистецтва
Соболь Н. В.,
доцент кафедри
інструментальновиконавської
майстерності
Ляшенко О. Д.,
доцент кафедри
інструментальновиконавської
майстерності
Касянчук М.С.,
викладач
кафедри
академічного та
естрадного
вокалу,
Дрєєва Ю.О.
викладач
кафедри
академічного та
естрадного
вокалу,

Кафедра
академічного та
естрадного
вокалу

21.12.2019,
11:00
концертна зала

Театралізована
вистава

Кафедра
образотворчого
мистецтва

Щовівторка,
16:30-18:00
(перше заняття
01.10.19)

Додаткові
освітні
послуги,
групові заняття

діти
дошкільного
та
молодшого
шкільного
віку
Діти
(8-15 років)

Кафедра
Індивідуальний Додаткові
Діти
інструментально- розклад
освітні послуги (8-15 років)
виконавської
(фортепіано,
майстерності
гітара)

Кафедра
академічного та
естрадного
вокалу

Індивідуальний Додаткові
Діти
розклад
освітні послуги (8-15 років)
(академічний,
естрадний
вокал)

Святкова
театралізована
вистава

На безоплатній
основі
відвідують діти
пільгових
категорій*
На безоплатній
основі
відвідують діти
пільгових
категорій*

На безоплатній
основі
відвідують діти
пільгових
категорій*

7

Інститут
мистецтв

Хореографічна
студія

Медвідь Т.А.,
завідувач
кафедри
хореографії,
Парфенюк Є.В.,
керівник гуртка

Кафедра
хореографії

2/3 рази на
тиждень

Додаткові
освітні послуги
(спортивний
бальний
танець)

Різновікові
групи
(дитяча – від
4-х років,
підліткова,
доросла)

На безоплатній
основі
відвідують діти
пільгових
категорій*

ІНСТИТУТ ЛЮДИНИ
№
п/п

Структурний
підрозділ

Назва
соціального
проекту

Інститут
людини

Профілактика
самогубств серед
військовослужбовців

Інститут
людини

Соціальнопедагогічна
підтримка батьків
дітей з
особливостями
психофізичного
розвитку в
закладах
дошкільної освіти

Відповідальні Хто
проводить
(ПІП, посада)
(кафедра)

Дата, час
проведення,
аудиторія

Формат
соціального
проекту

Для кого
призначений

Коротко про
соціальний проект

Суліцький
В.В. доцент

Кафедра
соціальної
педагогіки
та
соціальної
роботи

21. 11.2019 р
Київський
гарнізон
Національної
гвардії України

Семінар

Психологи
військових
частин

Попередження
самогубства серед
військовослужбовців

Попова А.О.,
Сапіга С.В.,
старші
викладачі
кафедри,
Трібє А.Ю.,
викладач
кафедри

Кафедра
соціальної
педагогіки
та
соціальної
роботи

3.10.2019 р.
Київ, проспект
Героїв
Сталінграда,
48А

Майстерклас

Соціальні
педагоги та
методисти
закладів
дошкільної
освіти

Особливості
надання соціальнопедагогічної
підтримки батьків
дітей з
особливостями
психофізичного
розвитку

Інститут
людини

Актуальні
проблеми
профілактики
ВІЛ/СНІДу та
ризикованої
поведінки

Лях Т.Л.,
завідувач
кафедри ,
Лехолетова
М.М.,
стариший
викладач;
Дуля А.В.,
викладач
кафедри.

Кафедра
соціальної
педагогіки
та
соціальної
роботи

1.12.2019 р.
Київ, бул.
Шамо, 18/2

Майстерклас

Студенти
Інституту
людини,
школярі

Обговорення
проблеми
ВІЛ/СНІДУ і
Україні,
інформування про
шляхи передачі та
специфіку
ризикованої
поведінки молоді та
підлітків

Інститут
людини

Менеджмент
волонтерської
діяльності від
А до Я

Лях Т.Л.,
завідувач
кафедри.
Спіріна Т.П.,
доцент
кафедри.
Сапіга С.В.,
старший
викладач

Кафедра
соціальної
педагогіки
та
соціальної
роботи

1 .12 та
5.12.2019
Київ, вул.
Довженка, 2

Майстерклас

Соціальні
педагоги,
соціальні
працівників,
фахівці
громадських
організацій та
соціальних
служб

Деталізація
особливостей
волонтерської
діяльності

Інститут
людини

Логоритмічна
ігротека

Кафедра
спеціальної
та
інклюзивної
освіти

28.09.2019р.,
Русанівська
набережна,
памятник
Гоголя М.В.
11.00

Рухливі ігри

Діти
дошкільного
та молодшого
шкільного
віку

Формування
психомоторики,
розвиток загальної
та дрібної моторики

Інститут
людини

Діагностика дітей
з ОПП

Максимчук
М.О.,
старший
викладач,
студенти
спеціальності
«Спеціальна
освіта»
Тичина К.О.,
старший
викладач

Кафедра
спеціальної
та
інклюзивної

Протягом
семестру,
м.Київ,
бульв.І.Шамо

Діагностичні Діти
зустрічі
дошкільного
та молодшого
шкільного

Визначення рівня
мовленнєвого
розвитку

освіти

18/2

віку

Інститут
людини

Логопедична
корекція
мовленнєвих
порушень у дітей
з ООП

Тичина К.О.,
старший
викладач

Кафедра
спеціальної
та
інклюзивної
освіти

Протягом
семестру,
м.Київ,
бульв.І.Шамо
18/2

Логопедичні
заняття

Інститут
людини

Консультації
батьків за
результатами
діагностики дітей
з ООП

Тичина К.О.,
старший
викладач

Кафедра
спеціальної
та
інклюзивної
освіти

Протягом
семестру,
м.Київ,
бульв.І.Шамо
18/2

Консультації Батьків дітей з Консультації батьків
ООП
щодо проведення
діагностики та
подальшої роботи з
дітьми з ООП

Інститут
людини

Академія сучасної
психології

Кутішенко
В.П.
Столярчук
О.А.,доценти
кафедри

Кафедра
психології
особистості
та
соціальних
практик

Інститут
людини

Арт-майстерня
для малечі

Кафедра
психології
особистості
та
соціальних
практик

03.10.19
Русанівська
набережна,
пам’ятник
Гоголю М.В.,
11.00

Інститут
людини

Психологічний
просвітницький
клуб

Фурман В.В.,
Власенко І.А.
Канюка І.О.
ст.викладчі,
Рева
О.М.,доцент
та студенти
Викладачі
кафедри

Кафедра
психології
особистості
та
соціальних
практик

Біблотека ім.
Ю. Гагаріна
для дітей
(Деснянського
р-ну)
(за графіком
бібліотеки)

м. Київ,
Суботні
Борисоглібська, зустрічі
15-Г,
10.00

Діти
дошкільного
та молодшого
шкільного
віку

Корекція
мовленнєвих
порушень

За запитом

За запитом

Розвивальна
зустріч

Діти
дошкільного
віку

Виявлення творчих
здібностей дитини

Лекції,
тренінги,
семінари

Діти
молодшого,
середнього та
старшого
шкільного
віку

За запитом

Інститут
людини

Формування
Грубі Т.В.,
відданості
доцент,
працівників
Губар Ганна,
телерадіокомпаній
студент
України
шостого курсу

Кафедра
практичної
психології

28.09. 2019 р.
Київський
телецентр, вул.
Ю.Іллєнка 42,
10.00

Інститут
людини

Особливості
міжособистісної
залежності

Кафедра
практичної
психології

Майстер25 жовтня
клас
2019, Школа ІІІІ ступенів
№275 імені
Володимира
Кравчука (Київ,
пр.В.
Маяковського,
3г)

Діти старшого Обговорення вияву
шкільного
та впливу
віку
міжособистісної
залежності

Кафедра
практичної
психології

11.12.2019 р.

Діти старшого Формування
шкільного
навичок
віку
самоаналізу,
позитивного
ставлення до себе і
інших, усвідомлення
себе.

Інститут
людини

Пізнай самого
себе

Грубі Т.В.,
доцент
кафедри
практичної
психології,
Фролова
Валерія,
студент
третього
курсу
Литвиненко
О.О.,
ст.викладач,
студенти
групи
ППм-1-18-1.4з

Школа І-ІІІ
ступенів №36
ім. С. П.
Корольова
(Київ, вул. М.
Стельмаха, 9),

Майстерклас

Заняття з
елементами
тренінгу

Співробітники Формування
телецентру
відданості у
співробітників
телецентру

УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КОЛЕДЖ
№ Структурний
п/п підрозділ

Назва
соціального
проекту
Університетський Підготовка до
коледж
школи

Відповідальні
(ПІП, посада)

Хто проводить
(кафедра)

1

Нос Наталя
Миколаївна

Циклова комісія
з видавничої
справи,
культури та

Дата, час
проведення,
аудиторія
Щосуботи
(з 5.10) з
10.00-13.00,
ауд. 21

Формат
соціального
проекту
Підготовка до
навчання
дитини в
школі

Для кого
Коротко про
призначений соціальний
проект
Для дітей 5-6 Тренувальні та
років
навчальні
заняття

української
філології,
циклова комісія
економікоматематичних
дисциплін та
менеджменту,
циклова комісія
іноземних мов,
циклова комісія
образотворчого
мистецтва,
циклова комісія
музики та
хореографії

