
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 
НАУКОВІ ЗАХОДИ у листопаді 2017 р. 
  

Загальноуніверситетські заходи                                                                                                                                                                                                    

1. І Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні стратегії педагогічної 
освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової 
української школи”. 
Місце проведення: вул. Маршала Тимошенка, 13-б, зала Вченої ради.

02-03 
листопада 

09:00

ПІ 
кафедра педагогіки та 
психології 
НМЦ ДНПП

2. Семінар за підтримки Національного Еразмус+ офісу в Україні “День переможців та 
виконавців проектів Еразмус+ Розвитку потенціалу вищої освіти (CBHE): як 
управляти та реалізовувати проекти”.  
Місце проведення: вул. Маршала Тимошенка, 13-б, зала Вченої ради.

08 листопада 
09:00 

Проректор з НР 
НДЛ ІВО 
НМЦ ДНПП

3. III Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології 
“Інклюзія в новій українській школі: виклики сьогодення” (співорганізатор: Інститут 
спеціальної педагогіки НАПН України). 
Місце проведення: вул. Маршала Тимошенка, 13-Б.

10 листопада 
10:00

Проректор з НР 
НМЦ ДНПП 
ІЛ 
кафедра спеціальної 
психології, корекційної та 
інклюзивної освіти

4. Накові заходи в межах перебування д-ра Лізи Марі Бленк (США), стипендіатки 
програми академічних обмінів імені Фулбрайта: 
методологічний семінар “Навчання, засноване на дослідженнях. 50 % теорії та 50 % 
практики – це можливо!”; 
відкрита лекція “Як опублікувати свої ідеї та результати досліджень у рейтингових 
міжнародних наукових виданнях”. 
Місце проведення: вул. М.Тимошенка, 13б, зала Вченої ради.

14 листопада 
14:00-16:30 

28 листопада 
14:00-16:30

Проректор з НР 
НМЦ ДНПП  
НДЛ ІВО



5. VІІ Міжнародний науковий семінар “Школа Конфуція”. 
Місце проведення: вул. Маршала Тимошенка, 13-б.

27 листопада Проректор з НР 
НДЛ ІВО 
ІФ 
кафедра східних мов і 
перекладу

Наукові заходи у структурних підрозділах

1. Круглий стіл “Нові виміри та реалії євроатлантичної інтеграції України”. 
Місце проведення: вул. Маршала Тимошенка, 13-б, зала Вченої ради.

01 листопада 
10:00-12:30

ФПМВ 
кафедра міжнародних 
відносин та міжнародного 
права

2. Науково-методологічний семінар “Компетентнісний підхід у професійній підготовці 
майбутніх фахівців у галузі музичного мистецтва”. 
Місце проведення: бул. І. Шамо, 18/2.

02 листопада 
16:00

ІМ 
заступник з НР 

3. Гостьовий лекторський курс В. ван Піра “Емпіричні дослідження в мові та 
літературі”. 
Місце проведення: вул. Маршала Тимошенка, 13-б, ауд. 311.

30 жовтня - 
03 листопада

ІФ 
кафедра англійської філології 
та перекладу

4. Семінар-тренінг “Ефективна допомога дітям з аутизмом”(2-й модуль). 
Місце проведення: бул. І. Шамо, 18/2.

04-05 
листопада

ІЛ  
кафедра спеціальної 
психології, корекційної та 
інклюзивної освіти

5. Гостьова лекція  “Графічний дизайн – основа візуалізації образів” О.В. Кравченка, 
кандидата архітектури, доцента кафедри графічного дизайну Київського інституту 
декоративно-прикладного мистецтва та дизайну  імені М. Бойчука. 
Місце проведення: пр. Гагаріна, 16 , ауд.28.

06 листопада 
14:00

УК 



6. Науковий co-working  “Я - психолог”, круглий стіл “Мій психологічний напрям”. 
Місце проведення: бул. І. Шамо, 18/2.

07 листопада ІЛ 
кафедра загальної, вікової та 
педагогічної  психології

7. Всеукраїнська науково-практична конференція “Індивідуалізація, соціалізація та 
професіоналізація старшокласників в умовах сучасного шкільного середовища”.

09 листопада ННЦ КЛ

8. Науково-практичний семінар “Сучасні методи дослідження функціонального стану 
серцево-судинної системи студентів”. 
Місце проведення: вул. Маршала Тимошенка, 13-б, ауд. 205.

14 листопада 
15:10-16:00 

ФЗФВС 
кафедра фізичної реабілітації 
та біокінезіології

9. Презентація комплексної методики “Формування складоритмічної структури 
мовлення як основи інтелектуально-мовленнєвого розвитку дитини з особливими 
освітніми потребами”. 
Місце проведення: бул. І. Шамо, 18/2.

14 листопада ІЛ 
кафедра спеціальної 
психології, корекційної та 
інклюзивної освіти

10. Семінар “Тьютер-технологія у формуванні логокорекційної компетентності 
“Міогімнастика”. 
Місце проведення: бул. І. Шамо, 18/2.

14 листопада ІЛ 
кафедра спеціальної 
психології, корекційної та 
інклюзивної освіти

11. Презентація навчального посібника для студентів к.п.н., доцента С.О. Голованова 
“Історія стародавнього світу”, том 1. 
Місце проведення: вул. Маршала Тимошенка, 13-б, Бібліотека.

15 листопада 
11:50

ІФФ 
кафедра всесвітньої історії

12. І Всеукраїнська конференція “Наукові розвідки з актуальних проблем публічного 
та приватного права”. 
Місце проведення: вул. Маршала Тимошенка, 13-б, зала Вченої ради.

15 листопада ФПМВ 
кафедра публічного та 
приватного права

13. Міжнародний круглий стіл “Євроінтеграційний досвід Польщі: виклики для 
України” до Дня незалежності Республіки Польща. 
Місце проведення: вул. Маршала Тимошенка, 13-б, зала Вченої ради.

15 листопада ІФФ 
кафедра історії України



14. Всеукраїнський науковий семінар з проблем теоретичного мовознавства 
“Граматика, семантика, прагматика у тексті та дискурсі”. 
Місце проведення: вул. Маршала Тимошенка, 13-б, Бібліотека.

16 листопада 
10:00 – 15:00

ІФ 
кафедра германської 
філології

15. II Міжнародна науково-практична конференція “Соціальні комунікації в 
інтеркультурному просторі”. 
Місце проведення: вул. Маршала Тимошенка, 13-б, ауд. 227.

16 листопада ІЖ 

16. Семінар-практикум “Застосування інноваційних технологій навчання в освітньому 
процесі університету (на прикладі США)”. 
Місце проведення: бул. І.Шамо, 13/2, ауд. 211.

23 листопада 
14:25

ПІ 
кафедра іноземних мов і 
методик їх навчання

17. Всеукраїнська науково-практична конференція “Фізичне виховання, спорт та 
здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи (у циклі Анохінських читань)”. 
Місце проведення: вул. Маршала Тимошенка, 13-б, ауд.504.

27 листопада 
10:00

ФСФВЗ 
кафедра фізичного 
виховання і педагогіки 
спорту

18. Науково-практичний семінар “Професія, професіоналізм, професійна 
індивідуальність”. 
Місце проведення: бул. І. Шамо, 18/2.

28 листопада ІЛ 
кафедра загальної, вікової та 
педагогічної  психології

19. Семінар “Євроатлантична система інформаційної безпеки”.  
Місце проведення: вул. Маршала Тимошенка, 13-б, ауд. 505Б.

29 листопада 
11:20

ФІТУ 
кафедра інформаційних 
технологій і математичних 
дисциплін

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



1. Модуль “Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до 
Європейського Союзу” програми «Еразмус+: Жана Моне”: 

- лекційні заняття “Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості вищої 
освіти у країнах ЄС”; “Методологія забезпечення якості вищої освіти у країнах 
ЄС”; “Експертна діяльність в освіті у країнах ЄС: цілі, завдання, зміст, об’єкти і 
суб’єкти”; “Нормативно-правові засади забезпечення якості вищої освіти: досвід 
ЄС”; 

- семінарські заняття  “Реалізація стандартів щодо забезпечення якості вищої 
освіти: український і європейський досвід”; “Методи і технології експертного 
супроводу забезпечення якості вищої освіти”; “Організаційні форми і методи 
експертної діяльності у вищій освіті”; “Нормативно-правове забезпечення якості 
вищої освіти ЄС та України”. 

Місце проведення: вул. Маршала Тимошенка, 13-б, ауд. 407.

01, 08, 22, 29 
листопада 

10:00-11:20 

11:50-13:10  

НДЛ освітології 

2. І Київський (міський) учнівський турнір з історії. 
Місце проведення: вул. Маршала Тимошенка, 13-б, 4-й поверх,  ауд. 402, 403, 404, 404-а, 
405, 406.

01-02 
листопада

ІФФ 
кафедра історії України

3. Англомовний кінодискусійний клуб – KUBG Movie Club. 
Місце проведення:  

- пр. Гагаріна, 16, ауд. 27; 

- пр. Героїв Сталінграду, 24 (Антикафе “Толока)”; 

- вул. Маршала Тимошенка, 13-б, ауд. 309.

03 листопада 
14:40-17:00 

12 листопада 
15:00-17:00 

14 листопада 
13:40-16:00

НТ САДМВ 

4. VІ Всеукраїнський студентський турнір з історії. 
Місце проведення: вул. Маршала Тимошенка, 13-б, зала Вченої ради (відкриття і 
нагородження); відбіркові раунди – 4-й поверх, ауд. 402, 403, 404, 404-а, 405, 406.

07-09 
листопада

ІФФ 
кафедра історії України



5. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Основні напрями розвитку 
наукових досліджень молодих учених”. 
Місце проведення: ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди, Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 
30.

09 листопада 
10:00-17:00

НТ САДМВ 

6. Воркшоп для студентів та аспірантів “Про що писати? Види наукової діяльності”. 
Місце проведення: бул. І. Шамо, 18/2. 

11 листопада 
14:30 

ІМ  
НТ САДМВ 

7. Тренінг-практикум “Укладання словника музейних термінів”. 
Місце проведення: пр. Гагаріна, 16, ауд. 21.

13 листопада 
14:40

УК

8. Інтелектуальна гра “Що? Де? Коли?” між командами спеціальності «Корекційна 
освіта (логопедія)” Київського університету імені Бориса Грінченка та Національного 
педагогічного університету імені Михайла Драгоманова. 
Місце проведення: бул. І. Шамо, 18/2.

14 листопада ІЛ 
кафедра спеціальної 
психології, корекційної та 
інклюзивної освіти

9. Круглий стіл “Музейна педагогіка – проблеми сьогодення, перспективи”. 
Місце проведення: пр. Гагаріна, 16, ауд.21.

15 листопада 
14:40 

УК

10. Тренінг-практикум “Особливості оформлення бібліографічних посилань у науковій 
роботі”. 
Місце проведення: пр.Гагаріна, 16, ауд. 28.

17 листопада 
14:40

УК

11. Круглий стіл “Психологічна проблематика осіб із розладами харчування”. 
Місце проведення: пр. Гагаріна, 16.

21 листопада ІЛ 
кафедра практичної 
психології



12. Тренінг-практикум для студентів спеціальності “Видавнича справа та редагування” 
“Секрети журналістської діяльності” (за участі медіа-журналіста І.П. Куляс). 
Місце проведення: пр. Гагаріна, 16, ауд. 28.

22 листопада 
14:40

УК 

13. V Всеукраїнська науково-практична студентська конференція “Сучасна фінансова 
політика України: проблеми та перспективи”. 
Місце проведення: вул. Маршала Тимошенка, 13-б, ауд. 503.

23 листопада 
10:30

ФІТУ 
кафедра інформаційних 
технологій і математичних 
дисциплін

14. Тренінг “Досвід написання наукових статей студентами, магістрантами, аспірантами”. 
Місце проведення: вул. Маршала Тимошенка, 13-б. 

23 листопада 
13:00-14:00 

ІФ 
НТ САДМВ ІФ

15. TED-конференція в Університеті Грінченка 24 листопада НМЦ ДНПП 
НТ САДМВ

16. Студентська науково-практична конференція “Бібліотечна освіта: традиції та вектор 
змін”. 
Місце проведення: пр. Гагаріна, 16, ауд. 21.

24 листопада 
14:40 

УК 

17. ІІІ студентська науково-практична конференція “Мистецька освіта ХХІ століття”. 
Місце проведення: пр. Гагаріна, 16, ауд. 45.

28 листопада 
13:00

УК 

18. Майстер-клас “Організація позашкільної соціально-виховної роботи в Німеччині”. 
Місце проведення: бул. І. Шамо, 18/2.

28 листопада ІЛ 
НТ САДМВ ІЛ 
кафедра соціальної 
педагогіки та соціальної 
роботи

19. Студентські наукові читання “Мова: від національного відродження до державної 
безпеки” до Дня гідності та свободи. 
Місце проведення: вул. Лаврська, 9, корпус 11.

29 листопада  
13:00 

УК 



20. Тренінг “Які бувають міжнародні програми обміну і де їх шукати”. 
Місце проведення: вул. Маршала Тимошенка, 13-б. 

30 листопада 
13.00-14.00 

ІФ 
НТ САДМВ ІФ 

21. Засідання наукових гуртків Університету Грінченка. впродовж 
місяця

Інститути та факультети


