
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

НАУКОВІ ЗАХОДИ у квітні 2019 р. 

Загальноуніверситетські заходи 

1. V Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня 

культура: виклики ХХІ століття» 

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

4 квітня 

9:30-17:00 

ІМ 

кафедра теорії та методики 

музичного мистецтва 

2. Х щорічна Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: моделі, матриці, 

категорії» 

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

5 квітня  

10:00-17:30 

ІФ 

кафедра української 

літератури і 

компаративістики 

3. Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, фінанси та управління сучасним 

містом: можливості, проблеми, перспективи» 

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

11 квітня 

10:00-16:30 

ФІТУ 

кафедра фінансів та 

економіки 

5. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Мистецтво танцю 

і професійна хореографічна освіта: досвід, тенденції, перспективи» (в межах міжнародного 

фестивалю Dance generation 2019) 

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

19 квітня 

9:30-15:00 

ІМ 

кафедра хореографії  

Міжнародні наукові заходи у структурних підрозділах 

1. Міжнародний воркшоп до Дня Землі з екологом США, Шарі Вілсон (Київ (Україна) – Канзас 

Сіті (США)) 

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

16 квітня 

15:00 

ІЛ 

кафедра загальної, вікової та 

педагогічної психології  

2. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Освітологія – 

2019. Забезпечення якості вищої освіти в університеті: рух України до Європейського Союзу» 

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

24 квітня 

9:00-17:00 

НДЛ освітології 

3. Візит Сігіти Страуберг, представника Латвійського університету (м. Рига)  

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

кінець квітня ІЖ 

кафедра реклами та зв’язків 

із громадськістю 

Наукові заходи у структурних підрозділах 

1. ІІ Науково-методологічний семінар «Історичні традиції та методичні рекомендації щодо 1 квітня ІМ 



роботи студента-інструменталіста» 

Місце проведення: бул-р І. Шамо, 18/2, ауд. 116  

14:30 кафедра інструментально-

виконавської майстерності 

2. ІІ Науково-практична конференція «Спорт та здоров'я людини в умовах сучасного 

суспільства» 

Місце проведення: вул. М. Тимошенка, 13-б, ауд. 203, 204 

1 квітня 

15:20 

ФЗФВС 

заступник декана з наукової 

роботи та менеджменту 

міжнародних проектів 

3. Круглий стіл «Роль соціального педагога в НУШ» 

Місце проведення: Навчально-методичний центр психологічної служби РНМЦ Управління 

освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації 

8 квітня 

10:00 

УК 

ЦК з педагогічної освіти 

4. Науково-практичний семінар «Вокально-виконавський розвиток в процесі педагогічної 

практики майбутніх учителів музичного мистецтва» 

Місце проведення: пр-т Гагаріна, 16 

11 квітня  

14:40 

УК 

ЦК музики і хореографії 

5. Тренінговий марафон «Шлях від дослідницького питання до публікації результатів 

дослідження у міжнародному рейтинговому журналі»  

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

11 квітня 

25 квітня 

ІЛ 

заступник директора з НР 

6. Міждисциплінарний семінар «Проміжні результати вивчення духовного потенціалу 

особистості та його зв’язок зі станом здоров’я у молоді»  

Місце проведення: вул. М. Тимошенка, 13-б, ауд. 003-2  

17 квітня 

13:15-14:15 

ФЗФВС 

кафедра фізичної реабілітації 

та біокінезіології 

ІМ 

кафедра теорії і методики 

музичного мистецтва 

7. Всеукраїнська дискусійна платформа «Інновації у професійній підготовці в умовах 

євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» 

Місце проведення: бул. І. Шамо, 18/2 

18 квітня 

10:00 

ПІ 

заступник директора з НР 

завідувачі кафедр 

8. Науковий семінар «Нові джерела з теорії медіа реклами» 

Місце проведення: вул. Маршала Тимошенка, 13-б 

19 квітня ІЖ 

кафедра реклами та зв’язків з 

громадськістю 

9. Всеукраїнська науково-практична конференція «Непомічені підлітки» (у партнерстві з 

Українським фондом «Благополуччя дітей», Центром педагогіки травми) 

Місце проведення: вул. Андрія Малишка, 1 

19-20 квітня ІЛ 

заступник директора з НР 

10. Науковий семінар «Японський соціум: джерела – історія – сучасність» 22 квітня ІФ 



Місце проведення: вул. Маршала Тимошенка, 13-б 10:00 кафедра східних мов і 

перекладу 

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

1. Засідання наукових гуртків: 

 «Гармонія здоров’я» 

Місце проведення: вул. М. Тимошенка, 13-б, ауд. 205  

 

 «Дослідницька платформа «Соціально-педагогічна профілактика девіантної 

поведінки»» 

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

 

 «Психологія перфекціонізму особистості» 

Місце проведення: вул. Паньківська, 2 

 

 «Бібліотека і архів у системі соціальних комунікацій» із членами НТ ІЖ 

Місце проведення: М. Тимошенко, 13-б 

 

 «Креативна наука» та «Бібліотека і архів у системі соціальних комунікацій» 

Місце проведення: вул. Маршала Тимошенка, 13-б 

 

 «Креативна наука» із членами НТ ІЖ 

Місце проведення: М. Тимошенко, 13-б 

 

 «Студія РАС» 

Місце проведення: Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з 

функціональними обмеженнями Дарницького району м. Києва 

 

2 квітня  

9:00-10:00 

 

08 квітня 

13:00 

 

 

16 квітня 

 

 

19 квітня 

 

 

19 квітня 

24 квітня 

 

24 квітня 

 

 

27 квітня 

11:00 

 

ФЗФВС 

кафедра фізичної реабілітації 

та біокінезіології 

ІЛ 

кафедра соціальної 

педагогіки та соціальної 

роботи 

ІЛ 

кафедра практичної 

психології 

ІЖ 

НТ САДМВ ІЖ 

 

ІЖ 

керівники наукових гуртків 

 

ІЖ 

НТ САДМВ ІЖ 

 

ІЛ 

кафедра спеціальної 

психології, корекційної та 

інклюзивної освіти 

2. ІІ Весняна дипломатична школа 

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

15-25 квітня  ФПМВ 

НТ САДМВ 

кафедра міжнародних 

відносин та міжнародного 

права  

3. Підсумкова науково-практична конференція ІІ (заключного) туру Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Журналістика» 

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

17-18 квітня ІЖ 

НМЦ ДНПП 

 



4. Засідання науково-практичних студій «Я – психолог». Науковий воркшоп «Психологія 

особистості в міжкультурних відносинах» 

Мова заходу – німецька 

Місце проведення: М. Тимошенко, 13-б 

18 квітня 

10:00 

ІЛ 

кафедра загальної, вікової та 

педагогічної психології 

5. Науковий семінар «Хорові школи в Українському хоровому виконавстві» 

Місце проведення: пр-т Гагаріна, 16 

19 квітня 

14:40 

УК 

ЦК музики і хореографії 

6. Студентський науково-практичний семінар творчо-дослідної лабораторії «Бельканто»  

«Жанр хорової обробки у творчості сучасних українських композиторів» 

Місце проведення: б-р І. Шамо 18/2, ауд. 116. 

24 квітня 

11:35 

ІМ 

кафедра академічного та 

естрадного вокалу 

7. Звітна науково-практична конференція «Ефект Network Society: сучасні мережні тренди у 

вивченні східних мов»  

Місце проведення: вул. Маршала Тимошенка, 13-б 

24 квітня, 

25 квітня 

13:40 

ІФ 

кафедра східних мов і 

перекладу 

8. Студентська науково-практична конференція «Перші кроки в науці: від навчання до 

дослідження». 

Місце проведення: вул. М. Тимошенка, 13-б, ауд. 303 

25 квітня 

15:20 

ІФ 

кафедра романської філології 

та порівняльно-

типологічного мовознавства 

9. Цикл наукових пікніків Сесія 1: «Історично-лінгвістичний квест: Під квітучою сакурою в 

парку Кіото» 

26 квітня 

14:00 

ІФ 

НТ САДМВ ІФ 

Заходи для м. Києва 

1. Навчально-практичний семінар «Система моніторингу та оцінювання динаміки розвитку 

дітей в інклюзивному освітньому середовищі» 

Місце проведення: Центр розвитку дитини «Я+Сім'я», проспект Героїв Сталінграда, 48А 

4 квітня 

13:30 

ІЛ 

кафедра спеціальної 

психології, корекційної та 

інклюзивної освіти 

2. Майстер-класи в межах Всеукраїнського психологічного фестивалю «Паросток»: 

 «Образні методи психотерапії психосоматичних захворювань».   

 «Психологія перфекціонізму особистості» Місце проведення: вул. Івана Мазепи, 13 

  «Розділяй та будь щасливим. Робота зі змішаними ролями в емоційному моделюванні» 

в межах Всеукраїнського психологічного фестивалю «Паросток».  

Місце проведення: вул. Івана Мазепи, 13 

 

4 квітня 

 

7 квітня 

 

ІЛ 

кафедра практичної 

психології  

 

 

 



3. Психолого-консультативний пункт «Психологія в долонях» (в межах соціального проекту  

«З Києвом і для Києва») 

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

9 квітня  ІЛ 

кафедра практичної 

психології 

4. Науковий семінар «Профілактика професійної деформації військовослужбовців» для 

психологів Державної кримінально-виконавчої служби України 

11 квітня 

11:00-15:00 

ІЛ 

кафедра соціальної 

педагогіки та соціальної 

роботи  

5. Семінарсько-тренінгове заняття з волонтерами Проекту Inclusive camp «Успішна взаємодія 

волонтерів з аутичними дітьми в умовах інклюзивного табору»  

Місце проведення: Контрактова площа, Xab.Rabota.UA 

11 квітня  

14:00-16:00 

ІЛ  

кафедра спеціальної 

психології, корекційної та 

інклюзивної освіти  

6. Круглий стіл «Психологічні особливості соціалізації сучасного дошкільника» (за участі 

вихователів і батьків дітей ДНЗ №176 Деснянського району м. Києва) 

12 квітня ІЛ 

кафедра загальної, вікової та 

педагогічної психології 

 


