
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

 

ЗАХОДИ у ЛИСТОПАДІ 2016 р. 

 

Загальноуніверситетські заходи 

1. Конкурсний відбір студентів Університету Грінченка по програмі академічної 

мобільності до Вільнюського університету (Литва) 

01-04 листопада НДЛ ІВО 

2. Зустріч із сучасними українськими письменниками Володимиром Лисом  та Надією 

Гуменюк. Презентація книг «Діва Млинища» і «Танець білої тополі»  

02 листопада ІФ 

НТ САДМВ 

3. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Комунікаційні стратегії сучасної 

школи» (місце проведення: Національна парламентська бібліотека України) 

03 листопада  ІЖ 

кафедра видавничої 

справи 

4. V Всеукраїнський студентський турнір з історії  

 

07-09 листопада  

 

ІФФ 

кафедра історії України 

 НМЦ ДНПП 

5. Відкриття виставки «Японія та ООН» за участі Надзвичайного та Повноважного Посла 

Японії в Україні Сумі Шігекі 

08 листопада Проректор з НР 

ІФ 

НДЛ ІВО 

НМЦ ДНПП 

кафедра східних мов та 

перекладу 

6. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Університет і лідерство» проекту 

програми Темпус «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту» (ELITE – 

Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging) 

09 листопада  

 

Проректор з НР 

Проректор з НМРРЛ 

Проректор з ОПАГР 

НДЛ КЛ 

НМЦ ДНПП 

НДЛ ІВО 

7. День української писемності та мови:  

 участь у Всеукраїнському диктанті національної єдності 

 флеш-моби по структурних підрозділах «Університет Грінченка – територія 

української мови» 

 презентація нового сайту проекту «СловОпис» 

09 листопада 

 

Проректор з НМРРЛ 

Проректор з НПСГВ 

ІФ 

директори інститутів/УК 

декани факультетів 

кафедра української мови  



НМЦ ТЖ 

8. Відкриття школи проектного менеджменту   

Тренінг «Основи проектування» 

10-11 листопада Проректор з НР 

Завідувач НМЦ ДНПП 

Завідувач НДЛ ІВО  

Лях Т.Л., Журавель Т.В. 

9. Міжнародна  наукова конференція «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: від 

традицій до інновацій» 

30 листопада 

 

ІП 

кафедра теорії та історії 

педагогіки 

Наукові заходи у структурних підрозділах  

10. Тиждень кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи до Міжнародного дня 

працівника соціальної сфери (за окремим планом) 

31 жовтня –  

04 листопада 

ІЛ 

кафедра соціальної 

педагогіки та соціальної 

роботи 

11. Методичний семінар, присвячений особливостям використання навчання, заснованого на 

дослідженнях 

01 листопада ІЛ 

кафедра загальної, вікової 

та педагогічної психології  

12. День кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти  до 

Міжнародного дня логопеда  

14 листопад 

 

ІЛ 

кафедра спеціальної 

психології, корекційної та 

інклюзивної освіти 

13. Тиждень кафедри практичної психології (за окремим планом) 14-18  

листопада 

ІЛ 

кафедра практичної 

психології 

14. Методичний семінар із обговорення програми дослідження становлення суб’єктності 

майбутніх фахівців соціально-гуманітарної сфери 

16 листопада ІЛ 

кафедра загальної, вікової 

та педагогічної психології  

15. День Інституту журналістики  16 листопада ІЖ 

 

16. Круглий стіл «Гідність і Свобода – найвищі соціальні цінності» 21 листопада 

 

ФПМВ, ІФФ  

кафедра публічного та 

приватного права  

17. Науково-практичний семінар «Фізичне виховання дітей та молоді у спеціальних 

медичних групах» 

24 листопада 

 

УК 

ЦК фізичного виховання 



18. Семінар «Підготовка наукової статті до публікації у міжнародному рейтинговому 

журналі» 

28 листопада ІЛ 

Лях Т.Л. 

Діяльність Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених та студентська наукова робота 

19. Тренінги та воркшопи НТ САДМВ 

 «Наукова робота та основні її складові» 

 «Алгоритм та код – все можливо» 

 «Наукова стаття та як її писати» 

 Тренінг з робототехніки 

 Воркшоп з написання курсових робіт 

 

01 листопада 

02 листопада 

03 листопада 

09 листопада 

24 листопада 

 

НТ САДМВ ІФФ 

НТ САДМВ ФІТУ 

НТ САДМВ ІФФ 

НТ САДМВ ФІТУ  

НТ САДМВ  ІЖ 

20. Турніри, конкурси й олімпіади 

 V Всеукраїнський студентський турнір з історії  

 

 Перший етап дебатного турніру зі сталого розвитку для студентів 4 курсу ІЛ 

 

 

 І Всеукраїнський студентський турнір з філософії 

 

 І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

 

 

 

 

07-09 листопада  

 

25 листопада 

 

 

28-29 листопада 

 
листопад-січень 

 

 

 

 

ІФФ 

кафедра історії України  

ІЛ 

кафедра загальної вікової 

та педагогічної психології 

ІФФ 

кафедра філософії  
 

НМЦ ДНПП 

заступники директорів, 

деканів з НР, завідувачі 

кафедр 

21. Діяльність наукових гуртків  

 Презентація гуртків в Університетському коледжі 

 Презентація гуртків в Інституті журналістики  

 Засідання наукового гуртка «Організаційна психологія» на тему: «Управлінські 

рішення в організації: моделі вирішення проблем, алгоритм розв'язання та 

оптимізації» 

 Засідання наукового гуртка «Формування навичок саморегуляції» на тему: 

«Феноменологія психічних станів» 

 

09 листопада 

10 листопада 

10 листопада 

 

 

21 листопада 

 

УК  

ІЖ 

ІЛ 

кафедра загальної вікової 

та педагогічної психології 

 

22. Квести та ділові ігри 

 Щорічний загальноуніверситетський квест для студентів, аспірантів, докторантів 

та молодих вчених 

 

05 листопада 
 
 

 

НТ САДМВ 
 
 



 Інтелектуальний квест «Мовні лабіринти» для першокурсників 

 Ділова гра «Прес-конференція молодих вчених» до Всесвітнього дня науки  

 

09 листопада  

25 листопада 

 

НТ САДМВ ФПМФ 

ІМ 

кафедра теорії та 

методики музичного 

мистецтва 

23. Інтерактивний семінар для студентів «Фортеця психологічного знання» 15 листопада ІЛ 

кафедра практичної 

психології 

24. Круглі столи  

 «Наукова фантастика та сучасна реальність» 

 «Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та  антисемітизму»  

  «Революція гідності як один із етапів на шляху до громадянського суспільства в 

Україні» 

 

16 листопада 

16 листопада 

21 листопада 

 

НТ САДМВ ФІТУ 

НТ САДМВ ФПМФ  

НТ САДМВ ІФФ 

25. Жива бібліотека «Історії успіху випускників ІЛ: від студента до науковця» 19 листопада НТ САДМВ ІЛ 

26. Науковий дискурс «Гумористична літературна творчість як історичне джерело» 23 листопада НТ САДМВ УК 

27. Науковий студентський семінар «Школа Конфуція: джерела-історія-сучасність» 24 листопада 

 

ІФ 

кафедра східних мов та 

перекладу 

28 День США у рамках марафону «Подорож по країнам світу». Дебати на тему: «Майбутнє 

України у виборчих кампаніях Хіларі Клінтон та Дональда Трампа». Захід присвячений 

Всесвітньому дню інформації 

25 листопада НТ САДМВ ФПМФ 

Заходи соціально-гуманітарного спрямування 

29. Студентський Арт-плейбек перформанси 17 листопада ІЛ 

кафедра загальної вікової 

та педагогічної психології 

30. Відзначення Міжнародного дня студента. Шоу-програма «Ось ми які!»  17 листопада 

 

Студентський парламент 

НМЦ СГВОДС 

Заходи для м. Києва 

31. Круглий стіл для вчителів та методистів м. Києва «Сутність Української революції та її 

осмислення сучасною молоддю» (до 100 річниці Української революції) 

03 листопада  

 

ІФФ 

ІППО 

32. Інтерактивна лекція «Секрети життєвого успіху» для старшокласників загальноосвітньої 

школи 1-3 ступенів № 263 імені Євгена Коновальця 

04 листопада 

 

ІЛ 

кафедра соціальної 

педагогіки та соціальної 



роботи 

33. Практичне заняття для дітей молодшого шкільного віку загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 263 імені Євгена Коновальця на тему «Пам’ять – найцінніший скарб» 

04 листопада 

 

ІЛ 

кафедра соціальної 

педагогіки та соціальної 

роботи 

34. Організація і проведення культурно-мистецького проекту до Дня української писемності і 

мови (у рамках столичної програми) 

09-15 листопада 

 

проректор з НПСГВ   

НМЦ СГВОДС 

35. Фестиваль «Smart Blog» 12 листопада ІЖ 

кафедра видавничої 

справи 

36. Науковий квест для старшокласників столиці «Місто професій» 25 листопада ІЛ 

кафедра соціальної 

педагогіки та соціальної 

роботи 

37. Вшанування пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій. Участь у Всеукраїнській 

акції «Запали свічку» 

25 листопада  проректор з НПСГВ  

НМЦ СГВОД 

заступники директорів, 

деканів з НПСГВ 

 


