
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 
НАУКОВІ ЗАХОДИ у листопаді 2018 р. 

 

Загальноуніверситетські заходи 

1. Заходи в рамках Міжнародного інформаційного тижня Програми Еразмус+. 
Місце проведення: вул. М. Тимошенка, 13-б, зала Вченої ради, велика 
актова зала 

 
8-9 листопада 

09:00-17:00 

Проректор з НР 
НДЛ ІВО 
НМЦ ДНПП 

2. ІІ Міжнародна наукова конференція «Педагогіка у міждисциплінарному 
вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти» 
Місце проведення: вул. М. Тимошенка, 13-б, зала Вченої ради 

28 листопада 
9:00-18:00 

ПІ 
Кафедра теорії та історії педагогіки 

Проміжні звіти щодо реалізації наукових досліджень в Університеті 

1. Звіт про проміжні результати реалізації наукової теми «Складні питання 
історичної пам’яті країн Центрально-Східної Європи XX-XXI ст. у 
парадигмі діалогічності української культури» 
Місце проведення:вул. М. Тимошенка, 13-б 

 
15 листопада 

15:00 

ІФФ 
Александрова О.С. 
Срібняк І.А. 
Михайловський В.М. 

2. Звіт про проміжні результати реалізації наукових тем: 
• «Розвиток сходознавчих студій у контексті інтернаціоналізації вищої 

освіти» 
• «Типологія ідентичностей у художньому і критичному дискурсах» 
• «Розвиток європейських мов і літератур у контексті міжкультурної 

комунікації» 
Місце проведення: вул. М. Тимошенка, 13-б 

 
 

20 листопада 
13:40 

ІФ 
Семеніст І.В. 
Бровко О.О. 
Ковбасенко Ю.І. 
Махачашвілі Р.К. 

3. Звіт про проміжні результати реалізації наукових тем: 
• «Розвиток духовного потенціалу особистості в неперервній 

мистецькій освіті» 
• «Мистецькі практики України в європейському культурному 

просторі» 
Місце проведення:бул-р І. Шамо, 18/2 

 
 

20 листопада 
14:30 

ІМ 
Олексюк О.М. 
Школьна О.В. 

4. Звіт про проміжні результати реалізації наукової теми «Особистість в 
умовах суспільних трансформацій сучасної України» 
Місце проведення: бул-р І. Шамо, 18/2 

 
21 листопада 

14:25 

ІЛ 
Клішевич Н.А. 
Лях Т.Л. 

5. Звіт про проміжні результати реалізації наукових тем: 
• «Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах 

21 листопада 
14:25 

ПІ 
Іванюк Г.І. 



 євроінтеграції» 
• «Зміст і технології забезпечення якості неперервної педагогічної 

освіти в умовах євроінтеграції» 
Місце проведення: бул-р І. Шамо, 18/2 

 Бєлєнька Г.В 
Кошарна Н.В. 
Бондаренко Г.Л. 
Хоружа Л.Л 

6. Звіт про проміжні результати реалізації наукових тем: 
• «Теоретичні та практичні аспекти використання математичних 

методів та інформаційних технологій в освіті і науці» 
• «Розвиток лідерських якостей працівників освіти в умовах 

реформування галузі» 
Місце проведення: вул. М. Тимошенка, 13-б 

 
 

21 листопада 
15:00 

ФІТУ 
Литвин О.С. 
Міляєва В.Р. 

7. Звіт про проміжні результати реалізації наукових тем: 
• «Освітологічні засади забезпечення якості освіти в університеті» 

Місце проведення: вул. М. Тимошенка, 13-б, ауд. 408 

 
 

22 листопада 
13:30 

Загальноуніверситетські НДЛ  
НДЛ О 
Сисоєва С.О. 

8. Звіт про проміжні результати реалізації наукових тем: 
• «Інтернаціоналізація університетської освіти у забезпеченні якості 

підготовки фахівців» 
Місце проведення: вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, ауд.205 

26 листопада 
13:30 

Загальноуніверситетські НДЛ 
НДЛ ІВО 
Виговська О.С. 

9. Звіт про проміжні результати реалізації наукової теми «Забезпечення якості 
професійної діяльності педагогічних працівників міста Києва в системі 
неперервної педагогічної освіти» 

 
листопад ІППО 

Войцехівський М.Ф. 

Наукові заходи у структурних підрозділах 

1. Сертифікатний курс почесного професора університету Віллі ван Піра 
Annual workshop on empirical study of literature: studies in poetry для 
викладачів вищих закладів освіти, вчителів закладів загальної середньої 
освіти, студентів 
Місце проведення: вул. М. Тимошенка, 13-б, ауд. 311 

 
29 жовтня- 
5 листопада 
11:30-16:40 

ІФ 
Кафедра англійської філології та перекладу 

2. Методологічний семінар «Типологія ідентичностей у художньому і 
критичному дискурсах «вісниківців» 
Місце проведення: вул. М. Тимошенка, 13-б, ауд. 220 

7 листопада 
13:10 

ІФ 
Кафедра української літератури і компаративістики 



3. Круглий стіл «Соціально-педагогічна та психологічна ресоціалізація 
засуджених: досвід та виклики» (спільно з Інститутом кримінально- 
виконавчої служби) 
Місце проведення: бул-р І. Шамо, 18/2 

 
10 листопада 

10:00 

ІЛ 
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної 
роботи 

4. Майстер-клас «Особливості роботи практичного психолога з ЛГБТ- 
спільнотою» 
Ведуча: Діденко Марина Сергіївна, психолог, тренер, старший викладач 

12 листопада 
10:00-12:00 

ІЛ 
Кафедра практичної психології 



 кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового 
інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти» НАПН України 
Місце проведення: бул-р І. Шамо, 18/2 

  

5. Науково-практичний семінар «Методи арт-терапії у роботі практичного 
психолога» 
Ведуча: Скнар Оксана Миколаївна, с.н.с., к.психол. н., старший науковий 
співробітник Інституту соціальної і політичної психології НАПН України 
Місце проведення: бул-р І. Шамо, 18/2 

 
 

12 листопада 

ІЛ 
Кафедра практичної психології 

6. Методологічний семінар «Типологія ідентичностей у художньому і 
критичному дискурсах шістдесятників» 
Місце проведення: вул. М. Тимошенка, 13-б, ауд. 220 

 
14 листопада 

13:10 

ІФ 
Кафедра української літератури і 
компаративістики 

7. Міжнародна наукова конференція «The 2nd Kyiv and Białystok Conference on 
Theoretical and Applied Linguistics» (у партнерстві з Білостоцьким 
університетом, Республіка Польща) 
Місце проведення: вул. М. Тимошенка, 13-б, зала Вченої ради 

 

16-17 листопада 
9:00-18:00 

ІФ 
Кафедра германської філології 
Кафедра англійської філології та перекладу 

8. 7-й науковий семінар Школи Конфуція «Конфуцій і його вчення» 
Місце проведення: вул. М. Тимошенка, 13-б, ауд. 503 

22 листопада 
10:00 

ІФ 
Кафедра східних мов і перекладу 

9. Науково-практичний семінар «Мистецька освіта XXI століття» 
Місце проведення: пр-т Гагаріна, 16, актова зала 27 листопада 

14:40 

УК 
Циклова комісія музики і хореографії 

10. VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Фізичне виховання, 
спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі 
Анохінських читань) 
Місце проведення: Місце проведення: вул. М. Тимошенка, 13-б, зала Вченої 
ради 

 
 

27 листопада 
10:00 

ФЗФВС 
директор 
заступник директора з наукової роботи 

11. Науковий круглий стіл «Теоретичні засади педагогіки здоров'я» 
Місце проведення: вул. М. Тимошенка, 13-б, ауд.003-2 

 
листопад 

ФЗФВС 
Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 

http://dspu.edu.ua/filos_gum/wp-content/uploads/2016/04/2013_11.pdf


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

1. Засідання студентських наукових гуртків: 
• «Гармонія здоров’я»: тема засідання «Дослідження власного 

біологічного віку» 
Місце проведення: вул. М. Тимошенка,13-б, ауд. 003-3 

• «Інтерактив» 
Місце проведення: вул. М. Тимошенка, 13-б 

• «Бібліотека і архів у системі соціальних комунікацій» 
Місце проведення: вул. М. Тимошенка, 13-б, кафедра, каб. 112 

• «Неформальна медіа-освіта» 
Місце проведення: вул. М. Тимошенка, 13-б, каб. (за наявності 
вільної аудиторії) 

• «Grinchenko MuzInForm» 
Місце проведення: б-р Ігоря Шамо, 18/2, ауд 226 

  
 1 листопада ФЗФВС 
  Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 

 15 листопада ІЖ 
 13:40 Кафедра реклами та зв’язків з громадськістю 

 23 листопада Кафедра бібліотекознавства та інформології 
 13:10  
 24 листопада Кафедра журналістики та нових медіа 
 12:00  

 19 листопада ІМ 
 14:30 Керівник наукового гуртка 

2. Студентський проект-презентація «Ласкаво просимо у світ японської 
анімації: Знайомство з сучасним трендом світової поп-культури Аніме та 
Манга» 
Місце проведення: вул. М. Тимошенка, 13-б, ауд. 312 

 
5 листопада 

11:50 

НТ САДМВ ІФ 

3. Студентська наукова конференція «Перші кроки у науку» 
Місце проведення: бул-р І. Шамо, 18/2 

 
7 листопада 
13:00-17:00 

ІЛ 
заступник директора з наукової роботи 
голова НТ САДМВ ІЛ 

4. Цикл семінарів та лекцій у рамках Модулю «Якість вищої освіти та 
експертний супровід її забезпечення: рух України до Європейського Союзу» 
програми «Еразмус+: Жан Моне» 
Місце проведення: вул. М. Тимошенка, 13-б, ауд. 407 

 
7-28 листопада 

10:00-13:10 

НДЛ освітології 

5. Круглий стіл «Міжнародні програми обміну: досвід участі викладачів та 
студентів Університету в міжнародних проектах» 
Місце проведення: вул. М. Тимошенка, 13-б, ауд. 311 

13 листопада 
10:00 

НТ САДМВ ІФ 

6. Круглий стіл «Наукове дослідження – це творчий процес» 
Місце проведення: б-р Ігоря Шамо, 18/2, ауд. 222 14 листопада 

14:30-17:00 

ПІ 
заступник директора з наукової роботи 
голова НТ САДМВ ПІ 



7. Засідання творчо-дослідної студії «Бельканто»: 
• проект «Митці-ювіляри». Студентський науково-творчий семінар на 

тему: «Пісенна і оперна спадщина українського композитора Юлія 
Мейтуса. До 115-річчя від дня народження» 

Місце проведення: б-р Ігоря Шамо, 18/2, ауд.118-а 
• студентський семінар-практикум, присвячений творчості 

українського композитора Ігоря Шамо «Як тебе не любити Києве 
мій» 

Місце проведення: б-р Ігоря Шамо, 18/2, ауд.118-а 

 
15 листопада 

14:30 
 
 

22 листопад 

ІМ 
Кафедра академічного та естрадного вокалу 
керівник гуртка 

8. Науковий семінар «Біологічні параметри та дані. Варіаційні ряди 
біологічних даних та їх характеристика. Електронні бази біологічних даних» 
Місце проведення: вул. М. Тимошенка,13-б, ауд 205 

 
20 листопада 

15:00 

ФЗФВС 
Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 

9. Міжрегіональний науковий КВК з логопедії в межах II Всеукраїнського 
науково-практичного форуму студентів «Розвиток спеціальної освіти: 
студентський формат» 
Місце проведення: на базі Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 

 
 

22-23 листопада 

ІЛ 
Кафедра спеціальної психології, корекційної та 
інклюзивної освіти 

10. Науково-практичні студії «Я – психолог», профорієнтаційний тренінг 
«Територія твого майбутнього» 
Місце проведення: бул-р І. Шамо, 18/2 

 
24 листопада 

ІЛ 
Кафедра загальної, вікової та педагогічної 
психології 

11. Науково-практичний семінар: «Легка атлетика в Україні, Європі та світі» 
(для студентів 1 курсу в рамках дисципліни «Легка атлетика з методикою 
викладання») 
Місце проведення: вул. М. Тимошенка,13-б, ауд.003-3 

 
листопад 

ФЗФВС 
Кафедра фізичного виховання і педагогіки 
спорту 

Наукові заходи для м. Києва 

1. Семінар для працівників психологічної служби у системі освіти м.Києва 
«Профілактичні заходи з протидії торгівлі людьми в закладах освіти. 
Ідентифікація постраждалих осіб» 
Місце проведення: вул. Мельникова, 20 (Київський міський центр роботи з 
жінками) 

 

1 листопада 
10:00 

ІППО 
НМЦ практичної психології і соціальної роботи 

2. Тренінги для соціальних педагогів закладів загальної середньої освіти м. 
Києва «Програма розвитку шкільних служб порозуміння» 
Місце проведення: вул. Ялтинська, 14 (Центр сім’ї Дарницького району 

 
1, 8 листопада 

ІППО 
НМЦ практичної психології і соціальної роботи 



3. Науково-практичний семінар для вчителів біології «Компетентнісний підхід 
до навчання основ молекулярної біології та генетики в 10 класі» 
Місце проведення: СШ № 307(вул. Лисківська, 4Б) 

 
15 листопада 

15:30 

ІППО 
НМЦ природничо-математичної освіти і 
технологій 

4. Просвітницька кампанія «Соціальний педагог – дослідник дитячих доль і 
адвокат дитячих прав», приурочена до Всесвітнього дня дитини 
Місце проведення:заклади середньої освіти м. Києва, коледжі Києва та 
Київської області, що готують соціальних працівників (соціальних 
педагогів). 

 
 

20 листопада 

ІЛ 
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної 
роботи 

 


