
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

 

ЗАХОДИ у ЖОВТНІ 2016 р. 

№ Назва заходу Дата проведення Відповідальні за 

організацію 

Загальноуніверситетські заходи 

1.  Візит офіційної делегації з Університету Кадис (Іспанія) 6 жовтня проректор з НР 

НДЛ ІВО; НМЦ ДНПП 

2.  Відкриття Соціального проекту Університету «З Києвом і для Києва» 8 жовтня  

 

проректор з НПСГВ  

НМЦ СГВОДС 

заступники директорів, 

деканів з НПСГВ 

3.  Міжнародна науково-практична конференція «Акмеологія – наука ХХІ століття» 28 жовтня  проректор з НР 

Я.С. Фруктова 

НМЦ ДНПП 

4.  Наукові семінари «Колективні та індивідуальні гранти»  впродовж жовтня проректор з НР 

НДЛ ІВО 

5.  Наукові семінари «Як публікуватися в міжнародних цитованих виданнях» впродовж жовтня проректор з НР 

НДЛ ІВО 

6.  Методологічні семінари з якості освіти (по інститутах/факультетах) впродовж жовтня проректор з НМНР 

НМЦ СЯО 

Наукові заходи у структурних підрозділах 

7.  Круглий стіл-презентація нової українсько-польської двомовної збірки перекладів лірики 

«Поезія як рукостискання» 

3 жовтня ІФ 

кафедра світової літератури; 

кафедри української 

літератури і 

компаративістики  

8.  Всеукраїнський науковий семінар «Речення і текст: процеси породження та техніки 

інтерпретації» 

26 жовтня  

 

ІФ 

кафедра германської 

філології; 

проректор з НР; 

НМЦ ДНПП 

9.  Методологічний семінар «Методи фасилітації в роботі викладача»  28 жовтня 

 

ПІ 

кафедра теорії та історії 

педагогіки  

НДЛ КЛ 

 

 

 



Студентське самоврядування. Студентська наукова робота. 

Діяльність Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених 

10.  Тренінг «Активні громадяни» 1-2 жовтня Наукове товариство  

САДМВУ 

Петрухан Л. 

11.  Науковий кінодискусійний клуб 7 жовтня Наукове товариство  

САДМВУ 

Жулкевська Т.В. 

12.  Тренінги від Проектного офісу  Наукового товариства Університету Грінченка 

- тренінг зі стратегічного планування 

- тренінг з проектного менеджменту 

- тренінг з фандрейзингу 

 

11 жовтня 

18 жовтня 

20 жовтня  

Наукове товариство  

САДМВУ 

Губашов Д.О. 

13.  Круглий стіл «Образ козаків в художніх творах: минуле та сучасність» 

(до Дня захисника України) 

14 жовтня  

 

Наукове товариство  

САДМВ 

УК 

14.  Шоу-програма «Ось ми які!» – презентація першокурсників: підготовка та проведення на 

рівні структурних підрозділів  

17-31 жовтня 

 

Студентський парламент 

НМЦ СГВОДС 

15.  Майстер-клас «Як писати наукову статтю?»  21 жовтня Наукове товариство  

САДМВ 

УК 

16.  Презентація наукових гуртків ІЛ у форматі ПечаКуча 24 жовтня НТ САДМВ ІЛ 

17.  Семінар для молодих науковців 

«Методи збору даних. Навіщо збираємо і як вимірюємо?»  

31 жовтня 

 

заступник директора з НР ІЛ 

Наукове товариство  

САДМВ 

УК 

Університет для Києва 

18.  Організація та проведення столичного заходу, присвяченого Міжнародному дню музики 

(за столичною програмою; виїзний захід) 

1 жовтня 

 

проректор з НПСГВ   

НМЦ СГВОДС 

19.  Виїзні заходи до Дня захисника України (тематичні, волонтерські та благодійні) 10-13 жовтня проректор з НПСГВ   

НМЦ СГВОДС 

20.  Науково-методичний семінар для методистів дошкільних закладів освіти «Нові підходи 

до змісту та організації освітнього процесу в ДНЗ за Програмою «ДИТИНА» та 

Методичними рекомендаціями до неї» 

19 жовтня  ПІ 

кафедра дошкільної освіти 

Будинок вчителя 

21.  Науковий квест «Старий Київ» 25 жовтня ІФФ, 

Наукове товариство  

САДМВ 

 


