
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

НАУКОВІ ЗАХОДИ у грудні 2018 р. 

  

Загальноуніверситетські заходи 

1. Грінченківська декада  1-10 грудня усі структурні підрозділи 

2. Всеукраїнська наукова конференція «Борис Грінченко в літературному, культурно-освітньому та 

громадсько-політичному житті України»  

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

7 грудня Проректор з НР 

ІФ 

НДЛ грінченкознавства 

Проміжні звіти щодо реалізації наукових досліджень в Університеті 

1. 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 

18 грудня ІМ 

Олексюк О.М.  

Школьна О.В. 

2. Звіт про проміжні результати реалізації наукової теми «Розвиток лідерських якостей працівників 

освіти в умовах реформування галузі» 

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

19 грудня 

 

ФІТУ 

Міляєва В.Р. 

3. Звіт про проміжні результати реалізації наукової теми «Забезпечення якості професійної діяльності 

педагогічних працівників міста Києва в системі неперервної педагогічної освіти» 

Місце проведення: вул. Тичини, 22-а, каб. 49 

20 грудня ІППО 

Войцехівський М.Ф. 

4. 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 

20 грудня 

 

ІФФ 

Александрова О.С.  

Срібняк І.А.  

Михайловський В.М. 

Наукові заходи у структурних підрозділах 

1. Круглий стіл «Технологія аналізу результатів наукового дослідження» 

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

3 грудня ІЛ  

кафедра спеціальної психології, 

корекційної та інклюзивної освіти 

2. Засідання історико-педагогічних студій «Педагогічні ідеї Марії та Бориса Грінченків у контексті 

розбудови нової української школи» 

Місце проведення: вул. Володимирська, 57, Педагогічний музей України 

5 грудня 

11:35 

 

ПІ 

кафедра педагогіки та психології 



3. Круглий стіл: «Нейрокорекція та нейрореабілітація. Патопсихологічний аспект» 

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

6 грудня ІЛ 

кафедра практичної психології 

4. Круглий стіл «Професійна взаємодія фахівців із дитиною, яка стала жертвою та/або свідком, або вчинила 

насильство: проблеми та шляхи їх вирішення» 

Місце проведення: бул-р І. Шамо, 18/2, ауд.209 

8 грудня ІЛ 

кафедра загальної, вікової та 

педагогічної психології 

5. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Від словника Бориса Грінченка до сучасних 

лексикографічних систем»  

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

11 грудня ІФ 

заступники з НР 

6. Науково-практичний семінар «Професійна підготовка фахівців медіа-сфери в умовах розвитку 

інформаційного суспільства» 

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

11 грудня ІЖ 

заступник із НР 

7. IV Бібліотекознавчі студії, присвячені пам’яті проф. М. С. Слободяника 

Місце проведення: Набережно-Хрещатицька, 1, Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого 

14 грудня ІЖ 

кафедра бібліотекознавства та 

інформології 

8. Круглий стіл «Права людини в сучасних умовах розбудови громадянського суспільства в Україні» 

Місце проведення: вул. М. Тимошенка, 13-б, каб. 615 

14 грудня 

12:00 

ФПМВ 

клініка «Астрея» 

9. Круглий стіл «Актуальні проблеми зовнішньої політики України» 

Місце проведення: вул. М. Тимошенка, 13-б, каб. 616 

20 грудня 

15:20 

ФПМВ 

кафедра міжнародних відносин 

та міжнародного права 

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

1. Засідання студентських наукових гуртків:  

• «Бізнес-економіка» 

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

 

• «Психологія перфекціонізму особистості» 

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

 

• «Бібліотека і архів у системі соціальних комунікацій» 

Місце проведення: вул. М. Тимошенка, 13-б, кафедра, каб. 112 

 

 

3 грудня 

 

 

6 грудня 

 

 

21 грудня 

 

 

ФІТУ 

кафедра фінансів та економіки 

 

ІЛ  

кафедра практичної психології 

 

ІЖ 

кафедра бібліотекознавства та 

інформології 

2. Наукова гра «Життєпис Бориса Грінченка» 

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

4 грудня 

15:30 

НТ САДМВ  

 



3. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, магістрантів, аспірантів і молодих 

учених «Актуальні проблеми літературознавства та мовознавства» 

Місце проведення: вул. М. Тимошенка, 13-б, ауд. 503 

13 грудня ІФ 

НТСАДМВ 

 

4. Студентський науковий семінар «Вокальна та хорова творчість українського композитора Валентина 

Сильвестрова» 

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

13 грудня ІМ 

кафедра академічного та 

естрадного вокалу 

5. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей і спеціальностей (І тур). Підсумкове 

засідання відбіркових комісій Конкурсу в інститутах, на факультетах Університету І тур 

Місце проведення: структурні підрозділи 

17-21 грудня НМЦ ДНПП 

заступники директорів, деканів з 

НР/відповідальні за НР 

завідувачі кафедр 

6. Презентація електронного фахового наукового журналу «Освітологічний дискурс» для студентів ПІ 

Місце проведення: б-р Ігоря Шамо, 18/2, ауд.222 

19 грудня 

14:30 

ПІ 

НДЛ освітології 

Наукові заходи для міста Києва 

1. Тренінг «Виявлення агресії у підлітковому віці. Діагностика та корекційна робота» для практичних 

психологів ЗЗСО м. Києва 

Місце проведення: вул. Мельникова, 20, Київський міський центр роботи з жінками 

6 грудня 

13 грудня 

ІППО 

НМЦ практичної психології та 

соціальної роботи 

2. Тренінг «Екологічні проекти: від ідеї до реалізації» для класних керівників, педагогів-організаторів, 

вихователів груп продовженого дня ЗЗСО та методистів, педагогів ЗПО 

Місце проведення: вул. Героїв Дніпра, 32-в, Дитячий оздоровчо-екологічний центр 

7 грудня 

10:00 

 

ІППО  

науково-методичний центр 

гуманітарної освіти та виховання 

3. Науково-методичний семінар «Права тварин. Екологічна етика у дії» для вчителів початкових класів  

Місце проведення: пр-т Перемоги, 32, Київський зоопарк 

10 грудня 

15:00 

ІППО  

науково-методичний центр 

природничо-математичної освіти 

та технологій 

4. Фокус-групи у рамках експерименту «Програма професійного розвитку педагогічного персоналу закладу 

освіти» 

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

14  грудня 

26 грудня 

ІППО 

заступник директора з НР 

 


