
ДІЯЛЬНІСТЬ  СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО  ЦЕНТРУ  КНУКіМ 

здійснюється за такими напрямками:    

 науково-дослідницький: участь у теоретико-емпіричних 
дослідженнях і презентація їх результатів на наукових заходах;    

 діагностичний: дослідження компонентів психологічної 
готовності першокурсників до навчання та випускників до 
професійної діяльності, навчальної мотивації, професійної 
спрямованості, психологічних бар'єрів студентів для впровадження 
особистісно орієнтованого підходу до освітнього процесу 
університету;    

 моніторинговий: проведення соціологічних та психологічних 
моніторингів щодо виявлення актуальних проблем у студентському 
середовищі;    

 консультативний: консультування студентів, співробітників 
університету, абітурієнтів та їхніх батьків з питань навчання, 
розвитку, організації відносин, проблем життєвого та професійного 
самовизначення, міжособистісних взаємин;    

 тренінговий: проведення тренінгів комунікації, групової 
згуртованості, самовизначення, розвитку лідерських якостей, 
толерантності й ін.;    

 супровідний: психологічний супровід адаптаційного періоду для 
студентів-першокурсників.    

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ    

– одна із пріоритетних для співробітників 
Центру. Коло їхніх наукових інтересів 
пов’язане  з    різними    аспектами 
психологічної науки і практики. Наукові 
дослідження    фахівців   стосуються 
насамперед таких питань:    

• дослідження   психолого- 
педагогічних проблем розвитку особистості, її    
самоцінності, соціалізації в різних сферах життя (політика, 
мистецтво, педагогіка) (Л.Є. Просандєєва);     

• вивчення філософії освіти, культурології (масової та елітної 
культури, міфології) (Л.Є. Просандєєва);    

• визначення психологічних аспектів здоров’я та психосоматики (Л.Є. 
Просандєєва, О.В. Костюченко);    

• аналіз ціннісних орієнтацій студентів (Л.Є. Просандєєва, О.В.  
Костюченко, М.М. Бриль);    



• виявлення й аналіз творчих складових професійності фахівців 
соціально-культурних і мистецьких напрямів діяльності, технології  
її формування та розвитку (психологічні інструменти проєктування: 
метафоричне моделювання; інтуїтивні техніки вибору, іміджування) 
(Костюченко О.В.);    

• обґрунтування ролі сенсорно-перцептивних процесів у 
соціальнопсихологічній адаптації особистості (О.В. Костюченко).    

• формування соціально-психологічних умов розвитку креативного 
потенціалу майбутніх фахівців сфери фешн та шоу-бізнесу (М.М. 
Бриль);    

• вивчення актуальних питань профорієнтації, шляхів саморозвитку 

особистості, професійної самоідентифікації (М.М. Бриль);    
інклюзивні  практики  та  середовище  в  мистецькій  освіті   (М.М. 
Бриль).    

    

Фахівці Центру – активні учасники міжнародних та всеукраїнських 
науково-практичних конференцій, організатори наукових заходів у 
КНУКіМ.     

    

Так, у рамках Всеукраїнського Дня Психолога було організовано і 
проведено міжнародний науково-практичний онлайн-workshop 23 
квітня 2021 року «ДОСВІД КАРАНТИНУ: ДИСТАНЦІЙНА 
ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА І ПІДТРИМКА» за участі українських, 
європейських, американських експертів з метою: гармонізації і 
синхронізації світового й українського досвіду психологічного супроводу 
в освітньому середовищі. У доповідях науковців, викладачів різних 
навчальних закладів і студентів, а також творчих роботах студентів 
відображено життєвий і професійний погляди на гострі, вагомі 
психологічні питання та виклики, які постали перед суспільством під час 
пандемії.    

(Збірник матеріалів воркшопу)   

http://knukim.edu.ua/psyhologiya-perezhyvannya-globalnoyi-pandemiyi-

dosvid-ukrayiny-i-svitu-2/?fbclid=IwAR2KJumoFblgzvG9PFj6bkkbomCFJVy-

DguPa7yMrA65ECudt1ldlDtAbiQ 

Проведено   семінар   «ЕМОЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА   ПІДТРИМКА  

СТУДЕНТІВ ВНАСЛІДОК ПАНДЕМІЇ», присвячений презентації роботи 
Соціально-психологічної служби Київського національного університету 
культури і мистецтв.    
Від початку пандемії через різні канали зв'язку Соціальнопсихологічний 
центр КНУКіМ отримав більше ніж 200 первинних звернень, у тому числі 
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екстрені, зі скаргами на емоційне виснаження. Через різке збільшення 
запиту на психологічну підтримку було започатковано онлайн-проєкт 
«Helper», канал партнерської емоційної підтримки студентів у Telegram, 
який працює 24/7 і забезпечує впровадження культури піклування про 
ментальне здоров'я в університетській спільноті.     
У 2021 році співробітники центру долучилися до таких міжнародних та 
всеукраїнських конференцій і презентували свої напрацювання:    

• V Всеукраїнський круглий стіл «Проблеми і перспективи розвитку 
менеджменту та менеджмент-освіти у соціокультурній сфері» (Київ, 
КНУКіМ, 2.12.21).    

• Міжнародна    науково-практична   конференція    «Сучасна  
педагогіка та психологія: методологія, теорія і практика» (Київ, ТНУ, 
3-4.12.21).    

• Пролонгована заочна XXІ Міжнародна науково-практична 
конференція «Психологічні проблеми творчості» (Київ, НАПН 
УКРАЇНИ, Інститут психології імені Г.С. Костюка, лабораторія 
психології творчості 26.07.21).    

• ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціокультурні та 
психологічні виміри становлення особистості» (Херсон, ХДУ, 30.09 – 
01.10. 2021).    

• Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні наукові 
дослідження у сфері педагогічних та психологічних наук», (Київ, 
ТНУ, 1–2.10.21).     

• V Міжнародна науково-практична конференція «Креативні 
технології, підприємництво і менеджменту організації 
соціокультурної сфери ХХІ століття» (Київ, КНУКіМ, 27–28.10.21).     

• IX International Conference on Current Issues of Education and Science 
.(CIES-2021, Latvia – Ukraine, November 10–13, 2021).    

• Всеукраїнська науково-практична конференція «Ранній мистецький 
розвиток: виклики, проблеми, перспективи» (Вінниця, Управління 
культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації, 
Вінницький обласний навчальнометодичний центр галузі культури, 
мистецтв і туризму, Вінницька дитяча школа мистецтв «Вишенька».  
10.02. 21 р.).    

• Міжнародний on-line семінар-практикум «Інклюзивне навчання. 
Реалії. Перспективи та шляхи розвитку» в рамках програми міського 
голови «Культурна столиця» (за підтримки управління культури 
департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради,  
26.02.21).    

• Міжнародна    науково-практична   конференція   



 «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, 
економіці та бізнесі» (Київ, КНУКіМ, факультети дистанційного 
навчання, інформаційної політики та кібербезпеки 22-23.04. 21).    

• Сonference «Higner education in the harmonization of values spase of 
personalitypase» (Italy, Genoa 30.04.202;     

• Міжнародна  онлайн-конференція  «Психологія  переживання 
глобальної пандемії: досвід України і світу» (Київ, КНУКіМ, кафедра 
психології, 23.04. 21).    

• VІІ Міжнародна онлайн-конференція «Мистецький форум». 
«Актуальні питання сучасної мистецької освіти: проблеми та 
перспективи» (Київ, Міжнародна корпорація «Зоряні мости»;   
30.05.21).    

• ХХХ Міжнародна наукова конференція «Мова та культура» (Київ, 
Інститут філології КНУ ім. Т. Шевченка, 22-24.06.21).    

• XVI науково-практична конференція з проблем вищої освіти (з 
міжнародною участю) «Соціально-психологічні проблеми 
трансформації сучасного суспільства» (12.11.2021 р., м. 
Сєвєродонецьк, Східноукраїнський національний університет імені 
Володимира Даля, факультет гуманітарних наук, психології і 
педагогіки, кафедра психології та соціології) й інші.    

    
Керівник центру Просандєєва Людмила Євгеніївна, доктор 
психологічних наук    

• є головним організатором всіх заходів Центру, в т. ч. міжнародних 
воркшопів та семінарів, постійним учасником теле- і радіопрєктів, 
консультантом міжнародного тренінгового Центру Всепольських 
профспілок при Посольстві України у Польщі, де у майстер-класах, 
вебінарах провідних європейських фахівцівпрактиків презентовані 
різні психологічні проблеми: психосоматики; розвитку самоцінності, 
ресурсності; впевненості в собі.     

• проведено прямий телеефір:    
−  Психологія  краси  і  здоров’я  (15,  12.12.21);  
https://m.youtube.com/watch?v=yTJweF0J150    

• проведено  майстер-клас  «Гармонізація  самоцінності особистості» 
для студентів спеціальності «Музичне мистецтво» КНУКіМ (20– 
23.04.2021)    

• брала участь у міжнародному семінарі з академічної доброчесності   
(9.12.2021)  

https://www.facebook.com/159931324719475/posts/894451467934120/ 
?d=n    

• отримала сертифікати за навчальними програмами:     

https://m.youtube.com/watch?v=yTJweF0J150
https://m.youtube.com/watch?v=yTJweF0J150
https://m.youtube.com/watch?v=yTJweF0J150
https://m.youtube.com/watch?v=yTJweF0J150
https://www.facebook.com/159931324719475/posts/894451467934120/?d=n
https://www.facebook.com/159931324719475/posts/894451467934120/?d=n
https://www.facebook.com/159931324719475/posts/894451467934120/?d=n
https://www.facebook.com/159931324719475/posts/894451467934120/?d=n
https://www.facebook.com/159931324719475/posts/894451467934120/?d=n
https://www.facebook.com/159931324719475/posts/894451467934120/?d=n
https://www.facebook.com/159931324719475/posts/894451467934120/?d=n
https://www.facebook.com/159931324719475/posts/894451467934120/?d=n
https://www.facebook.com/159931324719475/posts/894451467934120/?d=n
https://www.facebook.com/159931324719475/posts/894451467934120/?d=n


– «Ефективна комунікація з літніми людьми та збереження 
власного психологічного здоров’я за стресових умов   

(пандемія COVID-19)»;Сертифікат № 2326112021-78 від 23-  
26.11.2021;    

– «Використання цифрових технологій в освітньому процесі».   
  Сертифікат   №12СС   02070890/071519-21   370/21   від   

05.07.2021р.)    

– «Лідери освітніх змін», Освітня платформа «4 PEOPLE»;    

– Course summer school «EU principles and values: diversity and 
inclusion in education for sustainable development», 59.07.21 
(60 hours), Italy, Genoa (Принципи й цінності ЄС: 
різноманітність та інклюзія в освіті для сталого розвитку»), 
Certificate №EUPVS000226;    

– Сonference «Higner education in the harmonization of values 
spase of personalitypase», 30.04.2021, (6 hours), Italy, Genoa. 
(Міжнародне науково-педагогічне стажування "Вища освіта  
у сфері гармонізації цінностей" за фахом  "Педагогічні та 
психологічні науки").    

– EVALUATION FORM for the 2-day virtual workshop «European 

practices of intercultural dialogue in education». Європейські 

практики міжкультурного діалогу в освіті. Certificate №    

2WTUDG-CE00005від 15-16 грудня 2021 року    

      –                   



     



     



 
    

        



    



    
    

        



  



Консультант центру Костюченко Олена Вікторівна, доктор 
психологічних наук    

• є постійним учасником марафонів «Психологи-
онлайн», «Аттитюд», «Пси-експерт», «Реалізуй свій 
потенціал: арттерапія успіху», «Артпрактик», 
міжнародної тренінгової компанії «Основа», де у 
майстеркласах, вебінарах провідних фахівцівпрактиків 
презентовані різні психологічні проблеми: 
психосоматики; ресурсності; здорових і співзалежних 
стосунків, зрілої любові, розвитку інтуїції, впевненості, 
самооцінки і тощо;   проведено майстер-класи:    

− «Арт-практика гармонізації і трансформації у 
взаємостосунках зі світом» для студентів факультету  
дизайну і реклами КНУКіМ (9, 16.12.21);     

https://www.facebook.com/psihologiaKNUKIM/     

−  «Художньо-графічна рефлексія світу за методикою «Квадрат 
у квадраті» в рамках всеукраїнської науковопрактичної 
інтернет-конференції «Арттерапія в роботі психолога: 
інноваційні підходи» на базі Кіровоградського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя 
Сухомлинського» (20–27.04.2021);    

• в рамках IV науково-практичної конференції з 
міжнародною участю «Психосоматична медицина: 
наука та практика», організованої  Національним 
медичним університетом імені О.О. Богомольця 5– 
7.11.21) брала участь у 12 майстер-класах (у тому числі 
з психодрами, консультування), прослухала доповіді 
провідних фахівців з психосоматики, презентувала 
стендову доповідь «Гештальт-підхід до психологічної 
роботи з психосоматичним симптомом»;     
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Консультант центру Бриль Марина Миколаївна, кандидат психологічних 
наук:    

• участь у марафонах «Психологи-онлайн», «Арт-
практик», «Психологія тілесності» ГО «Університету 
класичної та сучасної психології, психотерапії та 
коучингу», Міжнародної тренінгової компанії 
«Основа»;    

• проведено майстер-класи з психології особистісного 
розвитку з теми «Саморегуляція та емоційний 
інтелект»:    

– для студентів КНУКіМ та КУК (МФБ-30 (КНУКіМ), ДС-30, 
ДЗ20, ПДК-20, СВ-30, МФБ-10, МФБ-20 (КУК), 19.01.2021);    

– для викладачів Чернігівського музичного фахового коледжу 
ім. Л. М. Ревуцького (1.10.2021);    

– для директорів мистецьких шкіл Західного регіону України 
в рамках організації курсів з підвищення кваліфікації 
(організатор – Рівненська філія, Національна академія 
керівних кадрів культури і мистецтв, 25.10.2021);    

• консультування в якості психолога авторської групи розробників 
сценарію українського анімаційного проєкту з інклюзивною 
складовою «Спинити Бумбаша!», листопад 2021:   
https://www.facebook.com/stopbumbush    
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• експертиза    проєктів  програми  «Інклюзивне    мистецтво»    
Українського культурного фонду (2020, 2021 рр.);    
• участь у проєктах, проведення психологічних занять з 

різновіковими групами дітей та підлітків у рамках діяльності 
«Громадського дитячого інтернет-телебачення і радіо «Веселка TВ»: 
«МИ В ЕФІРІ», «МИ В ЕФІРІ плюс», соціально-культурного проєкту 
«Різноманіття культур в Україні: казки народів світу голосами дітей» 
за підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах 
біженців в Україні за підтримки Великого Герцогства Люксембургу  
(2020, 2021 рр.): https://www.youtube.com/user/lotveselka/playlists;    

• пройшла програму підвищення кваліфікації: «Впровадження 
інновацій в освітню діяльність закладів вищої мистецької освіти». 
Свідоцтво 12СС 02214142/004735-21 в Центрі неперервної 
культурно-мистецької освіти Національної академії керівних кадрів 
культури і мистецтв Міністерства культури та інформаційної 
політики  України  
https://nakkkim.edu.ua/instituti/institutpublichnogoupravlinnya-
takadrovoji-politiki.    
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ІНДИВІДУАЛЬНІ І ГРУПОВІ КОНСУЛЬТАЦІЇ    

Психологічна допомога фахівцями цінується 
студентами та співробітниками університету 
під час вирішення психологічних проблем, 
різних життєвих ситуацій і труднощів, 
конфліктних ситуацій, пов’язаних з навчальною діяльністю, 
міжособистісним спілкуванням і взаємодією, пізнанням власних 
можливостей, ресурсів.     
Безкоштовні індивідуальні та групові онлайн/офлайн консультації 
надають співробітники соціально-психологічного центу КНУКіМ усім 
учасникам освітнього процесу, які звертаються за таким видом 
психологічної допомоги.     
Консультаційні послуги надаються з понеділка по п’ятницю з 9:00 до   
17:00.    
Для отримання психологічної допомоги Вам необхідно  записатися на 
консультацію у Viber або Telegram за 0980312861; або до групи 
психологічної підтримки, основне завдання якої – у комфортній, 
довірливій, щирій обстановці під час спілкування, обмінятися 
переживаннями, почуттями щодо подій минулого, сьогодення та планів 
на майбутнє.    

ТРЕНІНГИ    

Фахівці Центру проводять тренінгові заняття для студентів, магістрантів, 
аспірантів:    
    

Темоцентровані зустрічі надають змогу набути важливих 
соціальнопсихологічних компетентностей, необхідних для успішної 
особистісної самореалізації, професійної діяльності та збереження 
здоров’я.    

для студентів:     

• першого курсу: «Соціально-психологічна адаптація», «Психологічні 
складові здоров’я»;    

• другого    курсу:    «Тайм-менеджмент»,    «Конфліктологія»,   

«Комунікативна ефективність»;     

• третього курсу: «Імідж та успішна самопрезентація студентів»;    

• четвертого курсу: «Конкурентоздатність, лідерство, успішність, 
професійне зростання фахівця»;    



для магістрантів: «Психологічні основи творчості і майстерності 
фахівця» для здобувачів PHd: «Цілепокладання у науково-дослідницькій 
і професійній діяльності».     
Особливий простір для формування повноцінного образу світу, «Яобразу», 
«Я-професіонал», різностороннього бачення та аналізу актуальних 
аспектів життєдіяльності і професійної діяльності, ефективного вибору 
ресурсів й оптимального варіанту розв’язання проблемних ситуацій 
створюється на заняттях з використанням арттерапевтичних технік.     

ДІАГНОСТИЧНА РОБОТА    

Основне завдання діагностичного напряму 

полягає у:    

• виявленні  причин    труднощів  соціально-  
психологічної адаптації студентів до навчання у виші;    

• вивченні та визначенні індивідуальних особливостей динаміки 
розвитку особистості (за запитом чи потребою, виявленою у процесі 
взаємодії зі студентами);    

• виявленні потенційних можливостей в освітньому процесі, 
професійному становленні тощо.    

Діагностичні зрізи проводяться в індивідуальній або груповій формі, 
онлайн (з використанням гугл-форм) та офлайн. До основних питань, які 
вивчаються співробітниками Центру, належать:    

• дослідження   особливостей   психологічної   адаптації 
студентівпершокурсників;.    

• вивчення взаємовідносин у структурі студентських колективів;    

• визначення рівня конкурентоспроможності студентів випускних 
курсів (soft skills);.    

За результатами досліджень Центр планує свою роботу в інших напрямах 
своєї діяльності. Учасники діагностичних заходів можуть отримати  

консультації  та  рекомендації  щодо 
 їхніх результатів.    

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ    

Центр багато уваги приділяє 

профорієнтаційній роботі   серед    юнацької  

молоді.    З   

 метою створення відкритого інформаційного простору    
для потенційних абітурієнтів та їхніх батьків:    

• беруть участь у заході «Дні відкритих дверей»;    



• консультують старшокласників та їхніх батьків з питання 
професійного самовизначення;    

• проводять індивідуальну профдіагностику старшокласників (за 
запитом).    

    

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
запрошує     

абітурієнтів (старшокласників)  на 
ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІ ПРОСВІТНИЦЬКІ ТРЕНІНГИ  для 
ефективного вибору професії з урахуванням 
індивідуальних  властивостей,    інтересів  і 
схильностей,  здібностей і ресурсів.    


