
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

ЗАХОДИ у ЛЮТОМУ 2017 р. 

 

Загальноуніверситетські заходи 

1. Координаційна нарада завідувачів кафедр / НДЛ / голів циклових комісій 

Університету  

Місце проведення: вул. Маршала Тимошенка, 13-б, 227 ауд. 

02 лютого 

14.00 

Ректор, проректори, 

директори інститутів/УК, декани 

факультетів, 

заступники з науково-методичної та 

навчальної роботи, 

заступники (відповідальні) з  

наукової роботи, завідувачі кафедр / 

циклових комісій / НДЛ 

2. Другий модуль програми «Міжнародний відділ університету: кращі практики» за 

підтримки Британської Ради в Україні 

Місце проведення: вул. Маршала Тимошенка, 13-б 

07-08 лютого НДЛ ІВО (спільно з Британською 

Радою в Університеті) 

3. ІІ Грінченківська наукова зимова школа для аспірантів і докторантів у галузі знань 

«Освіта / Педагогіка» 

Місце проведення: Київський університет імені Бориса Грінченка, НАПН України, 

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського, 

Американська бібліотека імені Віктора Китастого Національного університету 

«Києво-Могилянська академія» 

13-17 лютого ПІ 

кафедра теорії та історії педагогіки 

4. Майстер-клас «Проект наукового дослідження: від задуму до висвітлення 

результатів у виданнях наукометричних баз Web of Science, Scopus» (у рамках 

Школи проектного менеджменту)  

Проводить Т.І. Андреєва, редактор міжнародного рецензованого журналу 

“Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe”, викладач Школи охорони 

здоров’я університету Бабеш-Боляй м. Клуж-Напока, Румунія 

Місце проведення: вул. Маршала Тимошенка, 13-б 

17 лютого 

10.00-13.00 

проректор з НР 

НМЦ ДНПП 

 

5. Заходи до Міжнародного дня рідної мови  

Місце проведення: по структурних підрозділах 

21 лютого 

 

кафедра української мови ІФ 

кафедра методики мов і літератури 

ІППО 

заступники директорів, деканів з 

НПСГВ 



6. Завершення першого (відбіркового) етапу Конкурсу на здобуття премії імені 

Бориса Грінченка 

до 20 лютого НМЦ ДНПП 

Наукові заходи у структурних підрозділах  

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

журналі» 

Місце проведення: пр-т Тичини, 17, ауд. 319 

03 лютого 

09.30 

ІЛ 

заступник директора з НР 

2. Семінар «Науковий проект: від дослідницького питання до проектної пропозиції» 

Місце проведення: пр-т Тичини, 17, ауд. 319 

 

10 лютого ІЛ 

заступник директора з НР  

НДЛ ІВО  

3. III Регіональна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток 

навчального закладу: проблеми, пошуки, знахідки» 

Місце проведення: вул. Маршала Тимошенка, 13-б 

16 лютого ФІТУ 

кафедра управління 

4. Науковий workshop «Емоційний інтелект в професіоналізації особистості» 

Місце проведення: пр-т Тичини, 17 

20 лютого ІЛ 

кафедра загальної, вікової та 

педагогічної психології 

5. Методологічний семінар «Особистість в умовах суспільних трансформацій: 

результати теоретичних розвідок» 

Місце проведення: пр-т Тичини, 17, ауд. 310 

20 лютого ІЛ 

кафедра соціальної педагогіки та 

соціальної роботи 

Студентська наукова робота та діяльність Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених 

1. Психологічна гра «Мафія» 

Місце проведення: пр-т Тичини, 17 

04 лютого 

15.30 

ІЛ 

НТ САДМВ ІЛ 

Рафіков О.Р. 

2. Загальноуніверситетський конкурс студентських та аспірантських есе «Державні 

символи України у системі національних цінностей» 

Місце проведення: вул. Маршала Тимошенка, 13-б 

07 лютого ІФФ 

НТ САДМВ Університету 

НМЦ ДНПП 

3. Семінар для магістрів «Навчальний проект - школа професійної практики»  

Місце проведення: пр-т Тичини, 17, 307 ауд. 

13 лютого ІЛ  

кафедра загальної, вікової та 

педагогічої психології 

4. Узагальнення підсумків І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади до 15 лютого заступники та відповідальні з 

наукової роботи інститутів / 

факультетів 

НМЦ ДНПП 

5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Молодіжна наука в Україні: 17 лютого НТ САДМВ Університету 

http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/anonsidetail/4489-vseukrainska-naukovo-praktychna-konferentsiia-molodizhna-nauka-v-ukraini-vyklyky-ta-perspektyvy.html


виклики та перспективи» 

Місце проведення: вул. Маршала Тимошенка, 13-б 

НМЦ ДНПП 

6. Talking-club у форматі TED «Що таке наука і хто такі науковці сьогодні?» 

Місце проведення: б-р Ігоря Шамо, 18/2 

21 лютого ІМ 

Ягодзинська І.О.  

Соболь Н.В. 

7. Студентські лінгвістичні читання до Міжнародного дня рідної мови 

Місце проведення: вул. Маршала Тимошенка, 13-б 

21 лютого  

 

ІФ 

кафедра української мови 

8. Круглий стіл «Логопедичний супровід дітей із порушеннями мовлення: зміст та 

основні поняття. Аналіз ефективності логопедичної роботи в умовах дитячого 

логопедичного центру «Логотренажер» 

Місце проведення: пр-т Тичини, 17 

22 лютого 

12.00 
 

ІЛ 

кафедра спеціальної психології, 

корекційної та інклюзивної освіти 

9. Студентська наукова конференція «На перетині мови і права» 

Місце проведення: вул. Маршала Тимошенка, 13-б 

22 лютого ІФ 

НТ САДМВ ІФ 

(спільно з Національною академією 

внутрішніх справ) 

10. Засідання англомовного кінодискусійного клубу  

Місце проведення: вул. Маршала Тимошенка, 13-б 

23 лютого  НТ САДМВ  

Жулкевська Т.В. 

Заходи для м. Києва 

1. Навчально-практичний тренінг «Лялька як персона» для представників 

дошкільних навчальних закладів міста Києва 

Місце проведення: пр-т Тичини, 17 

01 лютого  

14.00 

ІППО  

НМЦ інклюзивної освіти  

Заєркова Н.В. 

2. Засідання творчої майстерні для практичних психологів ПТНЗ 

Місце проведення:  пр-т Тичини, 17 

01 лютого 

13.00  

ІППО  

НМЦ практичної психології та 

соціальної роботи  

Сокол  О.М. 

3. Нарада для методистів РНМЦ, що відповідають за психологічну службу, голів 

методичних об’єднань практичних психологів та соціальних педагогів системи 

освіти м. Києва 

Місце проведення:  пр-т Тичини, 17 

02 лютого  

14.00 

ІППО  

НМЦ практичної психології та 

соціальної роботи  

Кепканова О.І. 

4. Навчально-практичний тренінг «Кола друзів» для представників загальноосвітніх 

навчальних закладів міста Києва  

Місце проведення:  пр-т Тичини, 17 

07 лютого  

14.00 

ІППО  

НМЦ інклюзивної освіти  

Трейтяк А.О.  

5. Круглий стіл для вчителів зарубіжної літератури, що викладають у 8 класі, 07 лютого ІППО 

http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/anonsidetail/4489-vseukrainska-naukovo-praktychna-konferentsiia-molodizhna-nauka-v-ukraini-vyklyky-ta-perspektyvy.html


вихователів ГПД 

 «Вивчення творів сучасної дитячої літератури у 8-му класі. Марина Аромштам 

«Коли відпочивають янголи»  

Місце проведення:  пр-т Тичини, 17 

15.30 НМЦ гуманітарної освіти і виховання 

Кузьменчук І.В.  

 

6. Майстер-клас для вчителів російської мови та літератури, які викладають 

інтегрований курс «Література «Розвиток читацької компетентності у процесі 

роботи з художнім текстом» (на прикладі поеми А.Ахматової «Реквієм») 

Місце проведення: СШ № 57, вул. Прорізна, 19А  

09 лютого  

15.30 

ІППО  

НМЦ гуманітарної освіти і виховання 

Подолинна Т.Т. 

7. Майстер-клас для вчителів початкових класів, які викладають інформатику, 

«Особливості викладання інформатики в початковій школі на засадах діяльнісного 

підходу» 

Місце проведення: Київський міський будинок вчителя, вул. Володимирська, 57  

09 лютого  

15.00 

ІППО  

НМЦ дошкільної та початкової 

освіти  

Полякова О.В. 

8.  «Школа молодого соціального педагога»   

Місце проведення: пр-т Тичини, 17 

09 лютого 

14.00  

ІППО 

НМЦ практичної психології та 

соціальної роботи  

Письмак Л.Л. 

9. Семінар для вчителів історії Подільського району м. Києва  

 «Використання інтерактивних технологій на уроках історії»  

Місце проведення: Ліцей «Поділ» № 100, вул. Покровська, 4-6 

     09 лютого  

15.00 

ІППО  

НМЦ гуманітарної освіти і виховання 

Клименко Н.П., Трухан О.Ф. 

10. Семінар-практикум для вчителів хімії «Формування уявлень про природні сполуки 

металічних та неметалічних елементів у шкільному курсі хімії» 

Місце проведення: Національний університет імені М.П. Драгоманова, 

вул. Пигорова, 9  

14 лютого 

15.30 

 

ІППО  

НМЦ природничо-математичної 

освіти і технологій  

Філоненко І.О. 

11. Майстер-клас для вчителів математики «Методика створення і використання 

інтерактивних відеоуроків у формуванні предметних компетентностей при 

навчанні  математики» 

Місце проведення: CШ № 52 Солом’янського району, вул. М.Донця, 16 

15 лютого 

15.00 

ІППО  

НМЦ природничо-математичної 

освіти і технологій  

Герасимович О. М 

12. Університет науково-педагогічних знань для вихователів-методистів дошкільних 

начальних закладів «Дитина у великому місті» 

Місце проведення: Київський міський будинок вчителя, вул. Володимирська, 57 

16 лютого  

10.00 

ІППО  

кафедра методики та психології 

дошкільної і початкової освіти  

Смольникова Г.В, 

13. Засідання групи молодих психологів ДНЗ 

Місце проведення: пр-т Тичини, 17 

16 лютого  

14.00 

ІППО  

НМЦ практичної психології та 



 соціальної роботи  

Олексенко С.В.   

14. Вшанування пам’яті Небесної Сотні та загиблих у зоні проведення 

антитерористичної операції  

Місце проведення: у рамках столичної програми 

20 лютого 

 

проректор з НПСГВ  

НМЦ СГВОДС 

заступники директорів, деканів з 

НПСГВ 

Студентський парламент 

15. Школа педагогічної майстерності для вчителів, які викладають у класах з 

поглибленим вивченням математики 

Семінар-практикум № 3 «Доведення нерівностей у шкільному курсі математики» 

Місце проведення: Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер», вул.Лейпцигська, 11-А 

20 лютого 

15.30 

ІППО  

НМЦ природничо-математичної 

освіти і технологій  

Олексюк О.А. 

16. Організація культурної програми до Дня рідної мови  

Місце проведення: у рамках столичної програми 

21 лютого  проректор з НПСГВ   

НМЦ СГВОДС 

17. Науково-методичний семінар для вчителів іноземних мов м. Києва «Традиції та 

інновації на уроці іноземної мови: як знайти «золоту середину»?»  

Місце проведення: бул. І. Шамо, 18/2 

22 лютого  

 

ПІ 

кафедра іноземних мов і методик їх 

навчання 

18. Методичний семінар «Особливості виховання дошкільників у полікультурному 

середовищі: апробація курсу «Культура добросусідства»  

Місце проведення: Київський міський будинок вчителя, вул. Володимирська , 57, 

ауд.308 

22 лютого 

14.00  

ІППО  

НМЦ дошкільної та початкової 

освіти  

Таран О.В. 

19. Науково-практичний семінар для завідувачів малокомплектних дошкільних 

навчальних закладів «Державно-громадське управління як процес діяльності 

державних і громадських суб’єктів» 

Місце проведення: ДНЗ № 378, вул. Лейпцигська, 3 

22 лютого 

15.00 

ІППО  

НМЦ дошкільної та початкової 

освіти Меленець Л.І.  

 

20. Презентація досвіду для молодих спеціалістів і вчителів з фізичної культури 

другої кваліфікаційної категорії «Реалізація диференційованого підходу до учнів  

на уроках фізичної культури»  

Місце проведення: Києво-Печерський ліцей № 171«Лідер», вул.Лейпцигська, 11-А 

23 лютого 

14.30 

ІППО 

НМЦ гуманітарної освіти і виховання 

Черпак Ю.В. 

 

21. Семінар-практикум для вчителів біології, хімії, географії «Стандарти Нової 

української школи» 

Місце проведення: пр-т Тичини, 17 

23 лютого 

15.00 

ІППО  

НМЦ природничо-математичної 

освіти і технологій  

Назаренко С.В. 



 

 


