
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

НАУКОВІ ЗАХОДИ у березні 2019 р. 

Загальноуніверситетські заходи 

1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Дослідження молодих вчених: від ідеї до 
реалізації» 

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

22 березня 
9:30-17:00 

Проректор з НР 
НТ САДМВ 

НМЦ ДНПП 

Міжнародні наукові заходи у структурних підрозділах 

1. Круглий стіл «Китаєзнавство в Україні: сучасний стан, виклики та перспективи» за участі делегатів 
Педагогічного університету Цзянсу (м. Сюйчжоу, провінція Цзянсу) 

Місце проведення: вул. Тимошенка, 13-Б 

01 березня 
10:00 

Проректор з НР 
НДЛ ІО, ІФ 

кафедра східних мов і 

перекладу 

2. Майстер-клас «Особливості англо-польсько-українських аудіовізуальних перекладів». Проводить: 

Анна Корженьовська-Бігун, кандидат філологічних наук, співробітник Театрального інституту імені 
Збіґнєва Рашевського, докторант Академії Воєнного мистецтва (м. Варшава, Польща) 

Місце проведення: вул. Тимошенка, 13-Б, ауд. 225 

11 березня 

11:50 

ІФ  

кафедра германської філології 

3. Гостьова лекція «Труднощі в навчанні: прогнозування - діагностика - методи роботи». Проводить 

Софія Рапті, PhD in Special Education,  викладач Центру корекції дислексії (м. Лариса, Греція) 
Місце проведення: вул. М. Тимошенка, 13-б, ауд. 407 

19 березня 
14:00 

НДЛ освітології 

Наукові заходи у структурних підрозділах 

1. Круглий стіл «Створення акмеологічного середовища закладу середньої освіти як умова підвищення 

якості освітнього процесу»  
Місце проведення: вул. М. Тимошенка, 13-б, ауд. 407 

12 березня 

14:30 

НДЛ освітології 

2. Науковий семінар «Інноваційні технології та методики професійного розвитку особистості в 
мистецькій освіті» 

Місце проведення: пр-т Гагаріна, 16 

13 березня УК 
ЦК музики і хореографії 

3. Тренінговий марафон «Шлях від дослідницького питання до публікації результатів дослідження у 
міжнародному рейтинговому журналі» 

Місце проведення: бул-р І. Шамо, 18/2, ауд. 302 

14 березня 
14:25-17:20 

21 березня 

14:25-17:20 

ІЛ 
заступник директора з НР 

4. Відкрита лекція «Філософія музики» доктора мистецтвознавства, професора Олександра Козаренка 

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

15 березня 

11:35 

ІМ 

кафедра теорії та методики 

музичного мистецтва 



5. Круглий стіл «Профілактика та корекція професійного вигорання державних службовців» (у 
партнерстві з Тренінговим центром «Філін») 

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

19 березня 
11:30-13:00 

ІЛ 
кафедра практичної психології 

6. Круглий стіл «Реалізація інтегрованого підходу у початковій освіті в контексті Концепції Нової 
української школи» 

Місце проведення: пр-т Гагаріна, 16, ауд. 40 

20 березня 
13:00 

УК 
ЦК з природничої освіти 

7. Науковий круглий стіл з видавцями-практиками «Видавнича справа: виклики сучасності» 
Місце проведення: вул. М. Тимошенка, 13-б 

27 березня ІЖ 
кафедра видавничої справи 

8. Науковий круглий стіл «Літературний театр у становленні філолога: досвід і перспективи» 
Місце проведення: вул. М. Тимошенка, 13-б, ауд. 220 

29 березня ІФ 
кафедра української літератури 

і компаративістики 

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

1. Засідання студентських наукових гуртків: 

 «Психологія перфекціонізму особистості» 
Місце проведення: вул. Січових Стрільців, 52-а 

 

 «Студія досліджень складоритму» 

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

 «Соціальний експериментаріум» 

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

 

 «Студія РАС: розлади аутистичного спектра» 
Місце проведення: вул. Кошиця, 8, Центр реабілітації Дарницького району  

 

 «Соціально-педагогічна профілактика девіантної поведінки» 

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

 

 «Психологічні студії «Психологія сьогодення» для аспірантів, докторантів, магістрів» 
Місце проведення: бул-р І. Шамо, 18/2 

 

 «Бібліотека й архів у системі соціальних комунікацій» 

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

 
5 березня 

11:30-13:00 

 
6 березня 

11:00-13:00 

 

7 березня 
16:00-17:20 

 

16 березня 
11:00-12:20 

 

18 березня 
13:00-15:00 

 

18 березня 

14:25-15:45 
 

22 березня 

13:10 

 
ІЛ 

кафедри Інституту 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

ІЖ 

кафедра бібліотекознавства та 
інформології 

2. Науковий воркшоп «Як знайти конференцію та науковий журнал, що відповідає статті? Ефективні 
шляхи оприлюднення досліджень» 

06 березня ІМ 
НТ САДМВ 



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

3. Тренінг «Діяльність агенцій із забезпечення якості вищої освіти у країнах ЄС» (в 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 

14 березня 
11:50 

НДЛ освітології 

4. Коледжанські олімпіади: 

 з інформатики 

Місце проведення: пр-т Гагаріна, 16 

 

 з математики 

Місце проведення: пр-т Гагаріна, 16 

 

18 березня 

 
 

22 березня 

УК 

ЦК економіко-математичних 

дисциплін та менеджменту 

5. Науково-практичний семінар «Раціональний розподіл бюджету молоді» (за участі студентських 
наукових гуртків «Фінансовий аналітик» та «Бізнес-економіка») 

27 березня 
10:00-11:20        

ФІТУ 
кафедра фінансів та економіки 

6. Науковий круглий стіл «Популяризація досліджень молодих вчених» 

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

27 березня НДЛ освітології 

7. Студентська наукова конференція «Філософія лідерство-служіння – основа успішної кар'єри 

особистості» 

Місце проведення: пр-т Гагаріна, 16, актова зала 

28 березня  

13:10 

УК 

ЦК економіко-математичних 

дисциплін та менеджменту 

8. 2 етап ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальностей: 

 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (за умови відбору) 
(на базі Одеського національного політехнічного університету) 

 

 «Загальна та соціальна психологія» (за умови відбору) 

(на базі Херсонського державного університету) 

 

 «Фізична культура і спорт» (за умови відбору) 
(на базі Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту) 

березень НМЦ ДНПП 
 

ІЖ 

 

 
ІЛ 

 

ФЗФВС 

Заходи для м. Києва 

1. Науково-практичний семінар «Педагогічна спадщина А.С. Макаренка в практичній діяльності 

установ виконання покарань» (за участі представників Інституту кримінально-виконавчої служби) 

Місце проведення: вул. Колекторна, 4 

14 березня ІЛ 

кафедра соціальної педагогіки 

та соціальної роботи 

2. Дводенний тренінг «Відпрацювання ефективних методів національного механізму взаємодії у сфері 
протидії торгівлі людьми: ідентифікація та надання психологічної допомоги потерпілим від торгівлі 

21-22 березня 
9:30-18:00 

ІППО  
НМЦ практичної психології та 



людьми» для практичних психологів закладів освіти м. Києва 

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

соціальної роботи 

3. Школа молодого соціального педагога «Співпраця соціального педагога з громадськими 
організаціями та державними структурами»  

Місце проведення: вул. О. Кошиця, 8, Спеціалізована школа № 296 

27 березня 
14:00 

ІППО  
НМЦ практичної психології та 

соціальної роботи 

4. Тренінг «Громадянська освіта та виховання» для молодих класних керівників та педагогів-

організаторів закладів загальної середньої освіти, заступників директорів з навчально-виховної роботи 
закладів позашкільної освіти 

Місце проведення: пр-т В. Маяковського, 49-б, Спеціалізована школа № 250 

27 березня 

15:30 

ІППО  

НМЦ гуманітарної освіти та 
виховання 

5. Супервізія для допомоги у вирішенні складних питань.  

Працівникам психологічної служби у системі освіти м. Києва 
Місце проведення: пр-т Тичини, 22-а, ЗЗСО №81 

28 березня 

15:00 

ІППО  

НМЦ практичної психології та 
соціальної роботи 

 


