
План заходів 

Факультету соціальної та психологічної освіти 

до Днів науки – 2017 

 
№ 

п/п 

Дата і час  

проведення 

Назва заходу Відповідальні 

 28-29 березня 

2017 р. 

Фестиваль психологічних тренінгів Факультет соціальної та 

психологічної освіти, 

кафедра психології 

Відп.: 0931470018 

(Діхтяренко Світлана 

Юріївна) 

 30 березня 2017 

р. 

Всеукраїнський науково-практичний семінар 

"Особливості діяльності психолога в сучасних 

умовах" 

Факультет соціальної та 

психологічної освіти 

кафедра психології 

Відп.: 050- 188- 

74- 92 (Вахоцька Ірина 

Олександрівна) 

096- 963 -58 -93 

(Якимчук Ірина 

Павлівна) 

 01квітня 2017 

р. 

Зустріч викладачів кафедри педагогіки та 

освітнього менеджменту з вченими НАПН 

України д.п.н., проф. Пустовітом Г.П., д.п.н., 

проф. Федорченко Т.Є. 

Факультет соціальної та 

психологічної освіти,  

кафедра педагогіки та 

освітнього 

менеджменту. 

Відп.: проф. Коберник 

О.М. 

Тел.: (067)7502827 

 4 квітня 2017  Зустріч зі спеціалістом Центру ранньої 

соціальної реабілітації «Пролісок»  

Факультет соціальної та 

психологічної освіти,  

кафедра соціальної 

педагогіки та соціальної 

роботи. 

Відп.: к. пед. н., доц. 

Перфільєва М.В. 

Тел. 063-672-01-77 

 4 квітня 2017  Проведення кінолекторію до Міжнародного 

дня поширення інформації про аутизм 

Факультет соціальної та 

психологічної освіти,  

кафедра соціальної 

педагогіки та соціальної 

роботи. 



Відп.: к. пед. н., доц. 

Перфільєва М.В. 

Тел. 063-672-01-77 

 4 квітня 2017  Науково-методичний семінар «Актуальні 

проблеми роботи працівників служб з 

неповнолітніми: соціальні та психологічні 

аспекти» 

Факультет соціальної та 

психологічної освіти,  

кафедра соціальної 

педагогіки та соціальної 

роботи. 

Відп.: к. пед. н., 

викладач Матрос О.О. 

098-8700-379  

 квітень 2017 Проведення засідання Батьківського 

університету (спільний проект ФСПО та 

відділу освіти Уманської РДА) 

Кравченко О.О., декан 

ФСПО,  

Заєць С.С., доцент 

кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної 

роботи 

063-789-77-56 

 5-7 квітня 2017  Участь студентів ФСПО в ІІ етапі  

Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності 

«Соціальна робота» на базі Київського 

національного університету імені Тараса 

Шевченка 

Факультет соціальної та 

психологічної освіти,  

кафедра соціальної 

педагогіки та соціальної 

роботи. 

Відп.: к. пед. н., 

викладач Ісаченко В.П. 

097-089-55-51 

 6 квітня 2017 р.  Перша Міжнародна науково-практична 

онлайн Інтернет-конференція 

«МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА: ПРОБЛЕМИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ» 

Факультет соціальної та 

психологічної освіти,  

кафедра педагогіки та 

освітнього 

менеджменту. 

Відп.: проф. Осадченко 

І.І. 

osadchenkoinna1@ukr.net 

тел.: 093-806-46-83 – 

Тищенко Вікторія 

 11 квітня 2017 Студентська науково-практична конференція 

«Гендерна рівність в Україні: проблеми та 

шляхи вирішення» 

Відповідальний: Кокоша 

Антоніна, члени СНТ 

Тел. Тел.096-033-36-38 

 13-14 квітня Участь студентів ФСПО в ІІ етапі  

Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності 

«Соціальна педагогіка» на базі Харківського 

національного педагогічного університету 

імені Г.С. Сковороди 

Кафедра соціальної 

педагогіки та соціальної 

роботи 

к. пед. наук, доц. 

Бондаренко Г.В. 

098-58-87-970 

mailto:osadchenkoinna1@ukr.net


 20 квітня 2017 р. Розширене засідання Науково-дослідної 

лабораторії педагогічної компетентності. 

Факультет соціальної та 

психологічної освіти,  

кафедра педагогіки  

та освітнього 

менеджменту. 

Відп.: доц. Бойченко 

В.В. 

Тел.: (096)5714932 

 20 квітня 2017 р. Уманські психологічні читання, присвячені 

пам’яті Ганни Іванівни Кагальняк 

кафедра психології 

Відп.: 0671334930 

(Шулдик Галина 

Олексіївна) 

 20 квітня 2017 р. Відкриття ліги «Що? Де? Коли?» Відповідальний: Кокоша 

Антоніна, члени СНТ 

Тел.096-033-36-38 

 20-22 квітня 

2017 р. 

Участь студентів ФСПО в ІІ етапі  

Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності 

«Загальна та вікова психологія» на базі 

Південноукраїнського національного 

педагогічного університету імені К.Д. 

Ушинського 

Відповідальний: 

Кафедра психології 

Викладач Філатова Т.С. 

096-70-33-258 

 25-26 квітня 

2017 

Тиждень заходів з дня нагоди Дня психолога Відповідальний: к. пед. 

наук, доц. Кравченко 

О.О. (098-42-16-444) 

Сафін О.Д., зав кафедри 

психології 

 25 квітня 2017 Мала урочиста Академія (відзначення кращих 

студентів за результатами наукових 

досягнень) 

Відповідальний: к. пед. 

наук, доц. Кравченко 

О.О. (098-42-16-444), к. 

пед. наук, доц. 

Балдинюк О.Д. (067-

963-11-48) 

 

 25 квітня 2017 Звітно-наукова конференція молодих 

науковців 

Відповідальний: к. пед. 

наук, доц. Кравченко 

О.О. (098-42-16-444), к. 

пед. наук, доц. 

Балдинюк О.Д. (067-

963-11-48) 

 

 26 квітня, 

2017 р. 

Студентська науково-практична конференція 

«Студентські соціальні ініціативи: реалії та 

перспективи» 

Відповідальний: Кокоша 

Антоніна, члени СНТ 

Тел.096-033-36-38 

 27 квітня, 

2017 р. 

Всеукраїнський науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми підготовки фахівців 

соціальної сфери». 

Кафедра соціальної 

педагогіки та соціальної 

роботи 

к. пед. наук, доц. Албул 

І.В. 

068-016-9-551 

 27 квітня 2017  Підсумки конкурсу «Кращий з кращих» Відповідальний: к. пед. 



наук, доц. Кравченко 

О.О. (098-42-16-444); 

к. пед. н., доц. кафедри 

соціальної педагогіки та 

соціальної роботи 

Бондаренко Г.В. 

098-58-87-970 

 28 квітня 2017р. Попередній захист дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата психологічних 

наук Радзивіл Катерини Павлівни 

«Динаміка професійних очікувань майбутніх 

психологів у навчальному процесі» 

кафедра психології 

Відп.: 0978235631 

(Якимчук Борис 

Андрійович) 

 10 травня 2017  Презентація проектів з інклюзивного туризму Відповідальний: к. пед. 

наук, доц. Кравченко 

О.О. (098-42-16-444); 

к. пед. н., доц. 

Перфільєва М.В. 

Тел. 063-672-01-77 

 

 11 травня 2017 р. «Інтелектуальні бої» Відповідальний: Кокоша 

Антоніна, члени СНТ 

Тел. Тел.096-033-36-38 

 12 травня 2017 р. Конкурс соціальної реклами серед студентів, 

що навчаються за напрямами підготовки 

«Соціальна педагогіка» та «Соціальна робота» 

Відповідальний: 

Викладач кафедри 

соціальної педагогіки та 

соціальної роботи  

Войтовська А.І. 

Тел. 067-499-10-30 

 Травень 2017 р. Благодійний фестиваль серед студентів ФСПО 

«Здійсни мрію» 

Відповідальний: к. пед. 

наук, доц. Кравченко 

О.О. (098-42-16-444); 

к. пед. н., доц. кафедри 

соціальної педагогіки та 

соціальної роботи 

Бондаренко Г.В. 

098-58-87-970 

к. пед. н., доц. кафедри 

соціальної педагогіки та 

соціальної роботи 

Коляда Т.В. 

097-057-54-17 



 

 17 травня 2017 р. Звіти викладачів про наукову роботу 

за 2016-2017н.р. 

Відповідальний: д. пед. 

наук, проф., зав. 

кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної 

роботи Коляда Н.М. 

Тел. 067-28-83-407 

 17 травня 2017 р. Х Всеукраїнська студентська наукова 

конференція «Проблеми та перспективи 

педагогічної науки і практики в сучасних 

умовах» 

Факультет соціальної 

та психологічної 

освіти,  

кафедра психології 

Відп.:0677297033 

(Шулдик Анатолій 

Володимирович) 
 24 травня 

2017 р. 

Звіти аспірантів про виконання 

індивідуального плану за 2016-2017н.р. 

Відповідальний: д. пед. 

наук, проф., зав. 

кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної 

роботи Коляда Н.М. 

Тел. 067-28-83-407 

 24 травня 

2017 р. 

Всеукраїнський науково-методичний семінар 

«Права дитини: від витоків до сьогодення» 

Відповідальний: к. пед. 

наук, доц. кафедри 

соціальної педагогіки та 

соціальної роботи. 

Бондаренко Г.В. 

098-588-79-70 

 

 

 

 

Декан факультету 

соціальної та психологічної освіти                                                                                 О.О. Кравченко 


