Основні напрями та форми роботи
соціального проекту «З Києвом і для Києва»
Київського університету імені Бориса Грінченка у ІІ семестрі 2016-2017 н.р.
Напрям
Форма роботи
роботи
Особистісно Мовна школа
(українська)
орієнтований
Мовна школа
(англійська)

Вид роботи
Розмовний клуб
«Говоримо українською»

Курси англійської мови для киян

«Вивчаємо англійську»
Консультаційний пункт
«Спілкуємось англійською»

Місце проведення
заходу
пр-т Тичини,17, ауд.
№205

Дата проведення
заходу
18.02.17, 17.03.17,
21.04.17, 20.05.17
15:00

вул.М.Тимошенка,13-б,
ауд. 309

щосуботи

просп.Ю.Гагаріна,16,
ауд. 21
пр-т Тичини,17, ауд.
№205

щосуботи
12:05-13.00
18.02.17, 17.03.17,
21.04.17, 20.05.17
15:00

Мовна школа
(французька)

Курси французької мови для
малят та людей третього віку

вул.М.Тимошенка,13-б

щосуботи

Комп’ютерні
курси

Майстер-класи з комп’ютерної
грамотності, ефективної роботи
ПК та ІКТ-консультації

вул.М.Тимошенка,13-б,
ауд. №512-А, №512-В

щосуботи
10:00

пр-т Тичини,17, ауд.
№205

щотижня
відповідно до
запису

Школа з ІКТ (заняття з
інформаційних технологій)

Відповідальний
Інститут післядипломної
педагогічної освіти
Кафедра методики мов та
літератури
(Дика Н.М., Глазова О.П.)
Інститут філології,
Кафедра англійської філології та
перекладу
(О. С. Соловей)
Університетський коледж
(Калашник О.С.)

Інститут післядипломної
педагогічної освіти
Кафедра методики мов та
літератури (Буренко В.М.,
Жарікова Л.М.)
Інститут філології,
Кафедра романської філології та
порівняльно-типологічного
мовознавства (Л. В. Ананьєва)
Факультет інформаційних
технологій та управління,
Кафедра інформаційних
технологій та математичних
дисциплін
(Кучаковська Г.А.,
Сабліна М.С.)

Інститут післядипломної
педагогічної освіти
Бойченко В.В. (завідувач НМЦ
інформаційних технологій),
Трухан О. Ф., доцент кафедри
методики суспільногуманітарної освіти та

ІКТ-консультації щодо створення,
збереження та редагування відео

Школа
майбутнього
першокласника
Індивідуальні
заняття

Ресурсний центр
підтримки
молодих
керівників
закладів освіти
м. Києва

Консультаційний

виховання
Інститут післядипломної
педагогічної освіти
Гавронський В.В. (старший
викладач кафедри
методики природничоматематичної освіти і
технологій )
Інститут післядипломної
педагогічної освіти
Рудик О.Б. (доцент кафедри
методики природничоматематичної освіти і
технологій )

пр.-т Тичини, 17

20.05.2017
10:00

пр-т.П.Тичини,17,
ауд. 227

17.06.2017
12:00

просп. Ю.Гагаріна,16,
ауд. 21

щосуботи
11:20-12.00

Університетський коледж
(Груздьова О.В.
Головчанська О.В.)

математика

пр.-т Тичини, 17

щосереди
18.00

біологія

пр.-т Тичини, 17)

географія

пр.-т Тичини, 17

31.03.2017
28.04.2017
26.05.2017
16:00
щосереди
17:00

Інститут післядипломної
педагогічної освіти
(Олексюк О.А.)
Інститут післядипломної
педагогічної освіти
(Назаренко С.В.)

ІКТ-консультації щодо
встановлення й використання
вільнопоширюваного
програмного забезпечення: ОС
Linux, LibreOffice, GIMP,
Inkscape, LaTeX
Заняття з української мови та
математики

Консультування новопризначених
керівників навчальних закладів
Відкрите інтерактивне
спілкування «Форум молодого
керівника»
Розробка програм (розробка
тренінгів, семінарів, майстеркласів з питань управлінської
діяльності та супроводу
навчально-виховного процесу в
навчальному закладі)
Юридична клініка «Астрея»:

Інститут післядипломної
педагогічної освіти
(Чанцева Н.І.)

вул.М.Тимошенка,13-б,
ауд. 515

щоп’ятниці
13:00 – 15:45

Факультет інформаційних
технологій та управління,
Кафедра управління
(Редько С.І.,
Поспєлова Т.В.)

вул. М.Тимошенка,13-б,

щосереди

Факультет права та

пункт

правова допомога з питань:
- Захисту
конституційних
прав і свобод громадян та
організацій;
- Цивільного,
сімейного,
трудового,житлового,
адміністративного,земельн
ого права та соціального
забезпечення;
- Захисту прав молоді та
неповнолітніх;
- Правової
просвіти
населення
Правова допомога громадянам

Консультації для учнів з
підготовки до ЗНО
Батьківський
клуб

ауд. 102а

15:00 – 18:00

міжнародних відносин
(Чернега А.П.,
к. ю. н., доцент кафедри
публічного та приватного права)

Інститут післядипломної
педагогічної освіти
(пр-т Тичини, 17),
каб. 205
Інститут післядипломної
педагогічної освіти
(пр-т Тичини, 17)

31.03.2017
15.00

Клименко Н.П., доцент
кафедри методики суспільногуманітарної освіти та
виховання
Дудар О.В. доцент кафедри
методики суспільногуманітарної освіти та
виховання
Інститут людини,
Сорокіна О.А., доцент
кафедри загальної, вікової та
педагогічної психології
Власенко І.А., викладач
кафедри загальної, вікової та
педагогічної психології
Інститут післядипломної
педагогічної освіти
Дятленко Н.М.
(доцент кафедри методики та
психології дошкільної і
початкової освіти)
Інститут післядипломної
педагогічної освіти
Меленець Л.І.
(викладач кафедри методики
та психології дошкільної і
початкової освіти)

Згідно з
додатковим
графіком

«Здібності дитини: що це і як їх
виявити?»

Загальноосвітня школа
№ 202 м. Києва

16.03.2017 р.

Консультація для батьків
«Підготовка дитини до навчання
в школі у родині»

пр-т Тичини, 17,
ауд№208

11.03.2017
10.00

Консультація для батьків
«Підготуємо дитину до
відвідування дошкільного
закладу»

пр-т Тичини, 17,
ауд.№208

18.03.2017
10:00

Індивідуальні консультації для
батьків дітей із особливими
потребами

пр-т Тичини, 17,
ауд.№205

щосереди
10.00-13.00

Індивідуальні консультації для
батьків майбутніх
першокласників

пр-т Тичини, 17,
ауд.№218

07.02.17
14.03.17
11.04.17
16.05.17
16:00 – 17:00

Бесіда

Безпека дітей і Інтернеті

пр.-т Тичини, 17

15.04.2017
10.00

Конкурси

Конкурс знавців української мови
для учнів 9-11 класів ЗНЗ Києва
«Ерудит 2017»
Літературно-мистецький конкурс
для старшокласників Києва
«Березневі містерії»

вул. М.Тимошенка,13-б

25.02.2017 р.

Інститут філології,
Кафедра української мови
(В. Г. Заєць)

вул. М.Тимошенка,13-б

ІІ тур – березень
2017

Студентський вісник для слухачів
підготовчого відділення «КУБГ
розповідає»

вул. М.Тимошенка,13-б

щосуботи

Інститут філології,
Кафедра української літератури і
компаративістики
(О. А. Хамедова)
Інститут філології,
Кафедра української мови
(Н. П. Русаченко)

Медико-біологічні проблеми
сучасності

вул.М.Тимошенка,13-б

18.02.2017 р.

Спадкові захворювання

вул.М.Тимошенка,13-б

22.04.2017 р.

Равликотерапія: міфи і реальність

вул.М.Тимошенка,13-б

20.05.2017 р.
11.00 - 12.20

пр-т Тичини,17

15.03.17, 22.03.17

Круглі столи

Тренінг

«Створення сприятливих умов

Інститут післядипломної
педагогічної освіти
Софій Н.З. (завідувач НМЦ
інклюзивної освіти)
Інститут післядипломної
педагогічної освіти
(НМЦ початкової освіти і
виховання, Кравчук Л. В.,
завідувач НМЦ
Полякова О. В., Таран О. В.,
методисти)
Інститут післядипломної
педагогічної освіти
(Гавронський В.В.)

Факультет здоров’я, фізичного
виховання і спорту,
Кафедра фізичної реабілітації та
біокінезіології
(Тимчик О.В.)
Факультет здоров’я, фізичного
виховання і спорту,
Кафедра фізичної реабілітації та
біокінезіології
(Яценко С.П.)
Факультет здоров’я, фізичного
виховання і спорту,
Кафедра фізичної реабілітації та
біокінезіології
(Полковенко О.В.)

Інститут післядипломної

для успішного навчання дітей
дошкільного віку»

Лекції

Просвітницькі
заходи

Доповідьпрезентація

29.03.17, 19.04.17
26.04.17 р.
15:00

педагогічної освіти
Шопіна М.О.
(доцент кафедри методики та
психології дошкільної і
початкової освіти)
Інститут мистецтв,

«Ціннісні переваги сучасної
молоді: результати експерименту»

Університетський
коледж,
просп.Ю.Гагаріна,16

18.03.2017 р.
11.00

«Як виникла поліфонія?»

Університетський
коледж,
просп.Ю.Гагаріна,16
СНВК “Деснянка”
Деснянський р-н.
м.Києва,

13.05.2017 р.
10.00

Засідання психологічного клубу
для батьків дошкільників
“Родинна психологія”

25.03.2017 р.
12.00

«У світі емоцій»

Загальноосвітня школа
№ 202 м. Києва

05.04.2017 р

Підбиття підсумків студентського
соціального проекту "Все prosto"
(тривалість проекту січеньквітень 2017р.)

мікрорайони міста Київ

29.04.2017 р.

“Я обираюздоров'я”.Настільна
гра “Здоровляндія”

м. Київ, Оболонський рн., учні 6-8 класів
загальноосвітньої школи

06.05.2017 р.
11.00

Інтерактивна бесіда з
інформуванням

Києво-Святошинський рн, МихайловоРубежовська
загальноосвітня школа,
вул.М.Тимошенка,13-б

20.05.2017 р.
12.00

«Цінності природи та принципи
екоетики»

18.03.2017 р.
11.00 - 12.20

(Олексюк О.М., завідувач
кафедри теорії та методики
музичного мистецтва)
Інститут мистецтв,

(Вишинський В.В., канд.
мистецтвознав- ства, доцент)
Інститут людини,
Кутішенко В.П., доцент
кафедри загальної, вікової та
педагогічної психології
Інститут людини,
Власенко І.А., викладач
кафедри загальної, вікової та
педагогічної психології
Інститут людини,
Фурман В.В., старший
викладач кафедри загальної,
вікової та педагогічної
психології
Інститут людини,
Спіріна Т. П., доцент кафедри
соціальної педагогіки та
соціальної роботи
Снітко М. А., ст. викладач
кафедри соціальної педагогіки
та соціальної роботи
Інститут людини,
Маланьїна Т.М., доцент
кафедри практичної психології
Факультет здоров’я, фізичного
виховання і спорту,
Кафедра фізичної реабілітації та
біокінезіології

Проекти

Профорієнтаційн
і заходи

Майстер-клас

Культурнодозвіллєвий

Святковий захід

Проектна робота студентів 5
курсу для вчителів англійської
мови шкіл Оболонського району
«Спілкуймося англійською»
Консультації для учнів шкіл
Оболонського району «Від школи
до університету»

(Кобеньок Г.В.)
Інститут філології,
Кафедра англійської філології та
перекладу
(О. С. Сергеєва)

вул. М.Тимошенка,13-б

щосуботи

вул. М.Тимошенка,13-б

щосуботи

Інститут філології,
Кафедра англійської філології та
перекладу
(О. С. Сергеєва)

Профорієнтаційне
консультування “Навчання,
розвиток, творчість”

о. Тельбін

11.03.2017 р.
12.00

Профорієнтаційне
консультування
“Університетський вибір”

о. Тельбин

08.04.2017 р.
12.00

Тренінг “Професійне
професійного вигоряння фахівців
соціально-педагогічної сфери”

ДНЗ №541
Шевченківський р-н.
м. Києва

18.03.2017 р.
13.00

Тренінг «Вербальна комунікація в
педагогічному спілкуванні»

Гімназія №136
Дніпровського р-н.
м. Києва

01.04.2017 р.,
13:00

Інститут людини,
Музиченко І.В., доцент
кафедри практичної
психології, Краєва О.А.,
викладач кафедри практичної
психології
Інститут людини,
Тохтамиш О.М., доцент
кафедри практичної психології
Ганкевич О.В., старший
викладач кафедри практичної
психології
Інститут людини,
Денисюк О. М., доцент
кафедри соціальної педагогіки
та соціальної роботи
Тимошенко Н. Є., доцент
кафедри соціальної педагогіки
та соціальної роботи
Інститут людини,
Васильєв О.О. старший
викладач кафедри загальної
вікової та педагогічної
психології
Москальов М.В. доцент
кафедри загальної вікової та
педагогічної психології

вул. М.Тимошенка,13-б

15.04.2017 р.

Фестиваль для старшокласників
шкіл Оболонського району
«Happy Easter»

Інститут філології,
Кафедра германської філології
(Н. С. Чернігівська)

Інститут мистецтв,

Концерт
«просто неба»

«Русанівська весна» (за участі
камерного оркестру Інституту
мистецтв)

бул-р. І.Шамо,18/2,
подвір’я
(за умови сприятливої
погоди)

05.05.2017 р.
16.00

Творчі студії

Музична. Навчання грі на
фортепіано дітей та дорослих

просп.Ю.Гагаріна,16,
ауд.13

щосуботи
13:10-13.55

Університетський коледж
(Романова Т.В.)

Студія образотворчого мистецтва
«Палітра»

просп.Ю.Гагаріна,16,
ауд.13

щосуботи
14:00-15.00

Університетський коледж
(Овчаренко О.М.)

Образотворче мистецтво для
родини

пр.-т Тичини, 17

11.03.17, 25.03.17
08.04.17, 06.05.17
14:00

Інститут післядипломної
педагогічної освіти
Лясота С.Є. (методист НМЦ
гуманітарної освіти та
виховання)

Курс «Акторське мистецтво»

вул.М.Тимошенка,13-б

щовівторка

Історико-філософський
факультет

Постановка п’єси
«Ніч перед Різдвом», М.Гоголь

вул.М.Тимошенка,13-б

16.02.2017 р.

Історико-філософський
факультет

Зустріч-бесіда з актором
(Касян В.Ю.,Вертинський О.С.,
Дробот М.В., Вовкун Л.С.,
Капінос.І.А.)
Постановка п’єси
«На перші гулі», С.Васильченко
Захід з нагоди Всесвітнього дня
театру
Відвідування гімназії №267

вул.М.Тимошенка,13-б

Історико-філософський
факультет

вул.М.Тимошенка,13-б

25.02.2017 р.,
14.03.2017 р.,
10.04.2017 р.,
16.05.2017 р.
27.03.2017 р.

вул.М.Тимошенка,13-б

27.03.2017 р.

Гімназія №267

Постановка п’єси
«Украдене щастя», І.Франко
Постановка п’єси
«Брехня», В.Винниченко
Перший театральний фестиваль
університетів
Постановка п’єси

вул.М.Тимошенка,13-б

березень – квітень
2017 р.
6.04.2017 р.

вул.М.Тимошенка,13-б

19.04.2017 р.

вул.М.Тимошенка,13-б

24-28.04.2017 р.

вул.М.Тимошенка,13-б

12.05.2017 р.

Студентський
історичний театр
«Борисфен»

(Кондратенко Г.Г.,
заступник директора,
Касьянов В.В., ст.викл.,
Ткачук В.В., доцент кафедри
інструментально-виконавської
майстерності)

Історико-філософський
факультет
Історико-філософський
факультет
Історико-філософський
факультет
Історико-філософський
факультет
Історико-філософський
факультет
Історико-філософський
факультет
Історико-філософський

«Мала
філармонія»

Театралізована
ігрова студія для
дітей

«Ското-хутір», О. Дроздовський
або «Конотопська відьма»,
Г.Квітка – Основ’яненко
Постановка п’єси
«Дім розбитих сердець» Б. Шоу
«Інструментальні мініатюри»

факультет

вул.М.Тимошенка,13-б

25-26.05.2017 р.

бул-р. І.Шамо, 18/2
Концертна зала

29.03.2017 р.
14.30

Концерт класичної музики

бул-р. І.Шамо, 18/2
Концертна зала

26.04.2017 р.
14.30

Концерт естрадної пісні

бул-р. І.Шамо, 18/2
Концертна зала

11.05.2017 р.
14.30

«Фантазери-мрійники»

Ігровий майданчик на
Русанівському бульварі
(біля пам’ятника
М. Гоголю)
Ігровий майданчик на
Русанівському бульварі
(біля пам’ятника
М. Гоголю)
Ігровий майданчик на
Русанівському бульварі
(біля пам’ятника
М. Гоголю)
Ігровий майданчик на
Русанівському бульварі
(біля пам’ятника
М. Гоголю)
Ігровий майданчик на
Русанівському бульварі
(біля пам’ятника
М. Гоголю)
Ігровий майданчик на
Русанівському бульварі
(біля пам’ятника

04.03.2017 р.
з 11.00 по 13.00

Педагогічний інститут,
Кафедра дошкільної освіти

11.03.2017 р.
з 11.00 по 13.00

Педагогічний інститут,
Кафедра теорії та історії
педагогіки

18.03.2017 р.
з 11.00 по 13.00

Педагогічний інститут,
Кафедра педагогіки та психології

01.04.2017 р.
з 11.00 по 13.00

Педагогічний інститут,
Кафедра початкової освіти

08.04.2017 р.
з 11.00 по 13.00

Педагогічний інститут,
Кафедра іноземних мов і методик
їх навчання

22.04.2017 р.
з 11.00 по 13.00

Педагогічний інститут,
Кафедра педагогіки та психології

Консультаційно-тренінговий
центр «Педагогічна підтримка
кожній родині»
Розвага «Весняний калейдоскоп»

Танцювальний вернісаж

«Країна дитячих мрій»
(рухливі ігри та конкурс
малюнків на асфальті)
Розвага «Весняні барви»

Історико-філософський
факультет
Інститут мистецтв,

(Економова О.С., старший
викладач кафедри
інструментально-виконавської
майстерності)
Інститут мистецтв,

(Мережко Ю.В., завідувач
кафедри академічного та
естрадного вокалу)
Інститут мистецтв,

(Петрикова О.П., доцент
кафедри академічного та
естрадного вокалу)

29.04.2017 р.
з 11.00 по 13.00

Педагогічний інститут,
Кафедра теорії та історії
педагогіки

Ігровий майданчик на
Русанівському бульварі
(біля пам’ятника
М. Гоголю)
Ігровий майданчик на
Русанівському бульварі
(біля пам’ятника
М. Гоголю)
Ігровий майданчик на
Русанівському бульварі
(біля пам’ятника
М. Гоголю)
бул-р. І.Шамо, 18/2

06.05.2017 р.
з 11.00 по 13.00

Педагогічний інститут,
Кафедра іноземних мов і
методик їх навчання

13.05.2017 р.
з 11.00 по 13.00

Педагогічний інститут,
Кафедра початкової освіти

20.05.2017 р.
з 11.00 по 13.00

Педагогічний інститут,
Кафедра дошкільної освіти

11.02.2017 р.
10.00

Різновиди роботи з папером

бул-р. І.Шамо, 18/2

04.03.2017 р.
10.00

Інститут мистецтв,
(Зіневич В.М., старший
викладач кафедри
образотворчого мистецтва)
Інститут мистецтв,
(Кузьменко Г.В., доцент
кафедри образотворчого
мистецтва)

Виготовлення весняних квітів
«Зустрічаємо весну»

бул-р. І.Шамо, 18/2

11.03.2017 р.
10.00

З графічних друкованих технік

бул-р. І.Шамо, 18/2

18.03.2017 р.
10.00

пр.-т Тичини, 17

25.03.17, 22.04.17

Консультаційно-тренінговий
центр «Педагогічна підтримка
кожній родині»
«Країна дитячих мрій»
(рухливі ігри та конкурс
малюнків на асфальті)
Танцювальний вернісаж

Театралізовано-ігрова студія
«Фантазери-мрійники»
Майстер-класи

М. Гоголю)
Ігровий майданчик на
Русанівському бульварі
(біля пам’ятника
М. Гоголю)

Створення «валентинки» різними
техніками

Співотерапія для родини

15:00
Керамічна писанка. Орнаменти
писанки.

бул-р. І.Шамо, 18/2

01.04.2017 р.
10.00

Інститут мистецтв,

(Шевчук А.О., викладач
кафедри дизайну)
Інститут мистецтв,

(Лєжнєв О.О., викладач
кафедри дизайну)
Інститут післядипломної
педагогічної освіти
Футимська Н.А.
(методист НМЦ гуманітарної
освіти та виховання)
Інститут мистецтв,

(Резніков О.В., кафедра
образотворчого мистецтва)

Виготовлення писанок до
Великодня

08.04.2017 р.
10.00

Виготовлення ляльок-мотанок

бул-р. І.Шамо, 18/2
рекреація

06.05.2017 р.
10.00

Виготовлення ляльки-мотанки

бул-р. І.Шамо, 18/2

20.05.2017 р.
10.00

ДНЗ №784 Деснянський
р-н. м. Києва

04.03.2017 р.
13.00

Інститут людини,
Денисюк О. М., доцент
кафедри соціальної педагогіки
та соціальної роботи

бул-р. І.Шамо, 18/2

20-31.05.2017 р.

Інститут мистецтв,

просп.Ю.Гагаріна,16,
спортивна зала

щосуботи
14.20-15.30

Університетський коледж
(Колоскова Н.О.)

бульвар І.Шамо,18/2,
спортивна зала

25.02.2017 р.
12.00 - 15.00

вул.М.Тимошенка,13-б,
спортивна зала № 229

13.05.2017 р.
15.15 - 16.15

Заняття з аеробіки

вул.М.Тимошенка,13-б,
спортивна зала № 229

11.02.2017 р.
15.15 - 16.15

Рухливі ігри

вул.М.Тимошенка,13-б,
спортивна зала № 229

04.03.2017 р.
15.15 - 16.15

Факультет здоров’я, фізичного
виховання і спорту,
Кафедра спортивної підготовки
(Євдокимова Л.Г.,
Тупиця Ю.І. Лахтадир О.В.)
Факультет здоров’я, фізичного
виховання і спорту,
Кафедра спортивної підготовки
(Попов І.В., Пушкарьов Ю.В.)
Факультет здоров’я, фізичного
виховання і спорту,
Кафедра фітнесу та рекреації,
Бірючинська С.В., Бистра І.І.
Факультет здоров’я, фізичного
виховання і спорту,
Кафедра фізичного виховання і
педагогіки спорту

Заняття для молодших школярів
«Я малюю Баха»

Спортивнооздоровчий

Арт-майстерня

Декупаж свічки “Весняні
візерунки”

Виставка

До Дня міста виставка дизайнпроектів щодо благоустрою
міського середовища Києва
Заняття з волейболу
(від 15 років)

Спортивна студія
Школа здоров’я

Інститут мистецтв,

бул-р. І.Шамо, 18/2
рекреація
каф. дизайну
бул-р. І.Шамо, 18/2

Волейбол

08.04.2017 р.
11.00

(Шевчук А.О., викладач
кафедри дизайну)
Інститут мистецтв,

(Ягодзинська І.О., доцент
кафедри теорії та методики
музичного мистецтва)
Інститут мистецтв,

(Шевчук А.О., викладач
кафедри дизайну)
Інститут мистецтв,

(Варивончик А.В., доцент
кафедри образотворчого
мистецтва)

(викладачі кафедри дизайну)

01.04.2017 р.
15.15 - 16.15

Заняття з пілатесу

вул.М.Тимошенка,13-б,
спортивна зала № 229

11.03.2017 р.
15.15 - 16.15

Спортивні ігри. Настільний теніс

вул.М.Тимошенка,13-б,
спортивна зала № 229

25.03.2017 р.
15.15 - 16.15

Заняття із сучасних спортивних
танців

вул.М.Тимошенка,13-б,
спортивна зала № 229

08.04.2017 р.
15.15 - 16.15

Єдиноборства

бульвар І.Шамо,18/2,
спортивна зала

15.04.2017 р.
12.00 - 15.00

Оздоровча ходьба, біг

Стадіон
(вул. Старосільська,2)

29.04.2017 р.
10.00 - 11.00

27.05.2017 р.
10.00 - 11.00

Заняття із оздоровчої гімнастики

Ігротека

вул.М.Тимошенка,13-б,
спортивна зала № 229

06.05.2017 р.
15.15 - 16.15

о. Тельбін

15.04.2017 р.
12.00

Телефони для довідок:

(Косік Н.Л., Косік М.С.)
Факультет здоров’я, фізичного
виховання і спорту,
Кафедра фізичного виховання і
педагогіки спорту
(Радченко Є.О., Пітенко С.Л.)
Факультет здоров’я, фізичного
виховання і спорту,
Кафедра фітнесу та рекреації
(Морозова С.М.,
Чекмарьова В.В.)
Факультет здоров’я, фізичного
виховання і спорту,
Кафедра спортивної підготовки
(Єретик А.А., Соляник Т.В.)
Факультет здоров’я, фізичного
виховання і спорту,
Кафедра фітнесу та рекреації
(Данило Л.І., Боляк Н.Л.)
Факультет здоров’я, фізичного
виховання і спорту
(Євдокимова Л.Г.,
Лахтадир О.В.)
Факультет здоров’я, фізичного
виховання і спорту
Кафедра фізичного виховання і
педагогіки спорту
(Гацко О.В., Ляшенко В.М.)
Факультет здоров’я, фізичного
виховання і спорту
Кафедра фізичного виховання і
педагогіки спорту
(Гнутова Н.П., Сторожик А.І.)
Факультет здоров’я, фізичного
виховання і спорту,
Кафедра фітнесу та рекреації
(Гаврилова Н.Г.,
Зеленюк О.В.)

Інститут людини,
Попова А. О. асистент
кафедри соціальної педагогіки
та соціальної роботи

Інститут журналістики – 066-066-70-05 (Тарас Вікторович)
Інститут філології – 067-236-36-02 (Тетяна Олександрівна)
Інститут людини – 050-699-84-21 (Роман Олександрович)
Педагогічний інститут – 066-773-16-47 (Юрій Юрійович)
Інститут мистецтв – 093-487-53-09 (Ганна Григорівна)
Історико-філософський факультет – 067-462-09-01 (Ігор Олексійович)
Факультет права та міжнародних відносин – 066-350-78-37 (Наталія Валеріївна)
Факультет інформаційних технологій та управління – 097-989-22-33 (Сергій Миколайович)
Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту – 067-762-60-78 (Ірина Дмитрівна)
Університетський коледж – 067-408-15-80 (Наталія Миколаївна)
Інститут післядипломної педагогічної освіти – 099-475-52-84 (Людмила Тарасівна)

