
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
НАУКОВІ ЗАХОДИ у січні 2019 р.

Наукові заходи у структурних підрозділах

1. Міжкафедральний  семінар  по  біостатистиці  «Основи  статистичної  обробки  біологічних  даних.
Загальні  принципи  та  методи  статистичного  аналізу.  Статистичні  методи  обробки  результатів
дослідження в електронній таблиці EXEL»
Місце проведення: вул. М. Тимошенка, 13-б, ауд.224

4 січня
10:00

ФЗФВС
кафедра фізичної реабілітації та 
біокінезіології

2. ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Молоді музикознавці»
Місце проведення: пр-т Гагаріна, 16

9 січня УК 
циклова комісія музики і 
хореографії

3. Семінар-диспут «Як література впливає на мову?»
Місце проведення: пр-т Гагаріна, 16

18 січня УК 
циклова комісія з видавничої 
справи, культури та української 
філології

4. ІІ Науково-практична конференція“Health, Physical Education and Sports”
Місце проведення: вул. М. Тимошенка, 13-б, ауд. 503

22 січня
10:00

ФЗФВС

5. Круглий  стіл на  тему:  «Феномен  мотивації  як  один  з  основних  у  процесі  підготовки  майбутнього
фахівця»
Місце проведення: пр-т Гагаріна, 16

22 січня УК 
циклова комісія музики і 
хореографії

6. Науково-практичний семінар «Сучасне медіазнавство: теорія і практика»
Місце проведення: вул. М. Тимошенка, 13-б

22 січня ІЖ
заступник директора з НР

7. Науковий семінар «Статеве здоров`я молоді – основа здоров`я нації»
Місце проведення: вул. М. Тимошенка, 13-б, ауд. 206

28 січня
13:10

ФЗФВС
кафедра фізичної реабілітації та 
біокінезіології

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

1. Тренінг «Написання наукових проектів: від ідеї до втілення»
Місце проведення: вул. М. Тимошенка, 13-б

15 січня НТ САДМВ

2. Круглий стіл «День Соборності, 100-а річниця підписання Акту Злуки УНР та ЗУНР»
Місце проведення: пр-т Гагаріна, 16

22 січня НТ САДМВ



3. Засідання наукових гуртків:
 «Оцінка рівня фізичної підготовленості людини»

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

 «Бібліотека і архів у системі соціальних комунікацій»

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

 «Психологія перфекціонізму особистості»
Місце проведення: бул-р І. Шамо, 18/2

16 січня
15:20

25 січня
13:10

31 січня

ФЗФВС
кафедра фізичного виховання і 
педагогіки спорту

ІЖ
кафедра бібліотекознавства та 
інформології

ІЛ
кафедра практичної психології

4. ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт січень НМЦ ДНПП
заступники директорів, деканів 
з НР
завідувачі кафедр

Університетська наука для Києва

1. Семінар «Методологічні  особливості роботи з інформаційно-освітньою протиалкогольною програмою 
«Сімейна розмова» для соціальних педагогів закладів освіти м. Києва
Місце проведення: вул. Полярна, 8-в, ЗЗСО №285

17 січня
10:00

ІППО 
НМЦ практичної психології і 
соціальної роботи

2. Семінар  «Особливості  психологічного  супроводу  інклюзивної  освіти»  для  практичних  психологів
закладів освіти м. Києва
Місце проведення: вул. Тампере, 9, Технічний ліцей м. Києва

24 січня
11:00

ІППО 
НМЦ практичної психології і 
соціальної роботи


