
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

НАУКОВІ ЗАХОДИ у вересні 2019 р. 

Міжнародні наукові заходи у структурних підрозділах 

1. Міжнародна конференція «Нові педагогічні підходи в STEAM освіті» (у рамках проекту 

«Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів 

викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти) 

Місце проведення: вул. Маршала Тимошенка, 13-б 

26-27 вересня  НДЛ ІО 

Наукові заходи у структурних підрозділах 

1. Відкрита лекція з питань інформаційної безпеки з Laurynas Kasčiūnas, депутатом Сейму Литви  

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

20 вересня ІЖ 

кафедра реклами та 

зв’язків з громадськістю 

2. Науково-практичний семінар «Сучасне медіазнавство: теорія і практика» 

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

24 вересня 

13:30 

ІЖ 

заступник директора з НР 

3. Всеукраїнська наукова конференція «Історія та історики в сучасному суспільстві: світовий 

досвід й українські реалії» 

Місце проведення: вул. Маршала Тимошенка, 13-б 

26 вересня  

9:00-13:00 

ІФФ 

кафедра історії України 

4. Науково-практичний семінар «Інноваційні технології формування педагогічної майстерності 

майбутнього викладача початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів» 

Місце проведення: пр-т Юрія Гагаріна, 16 

27 вересня 

13:10 

УК 

ЦК музики і хореографії 

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

1. Методологічний семінар «Психологія в дослідженні сьогодення» з аспірантами спеціальності 

«Психологія» 

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

11 вересня  

12:00 

ІЛ 

кафедра психології 

особистості та соціальних 

практик  

2. Круглий стіл «Практичні аспекти реалізації магістерських досліджень» 

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

11 вересня  

14:00 

ІЛ  

кафедра спеціальної та 

інклюзивної освіти 

https://www.facebook.com/laurynas.kasciunas?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCwZDTdjAWzhUSnyccEJ65d9L6Zy-RPV9ZTRZUh-JcJ6l73oGr2ZgQICV_wY3Drt5m1XeB_yE4tJ6mm&hc_ref=ARSoiMub8z7KUsSgIMZHCW-1_yxFpjINC3op91tnN2i8uAbQg-cX1BizF1OhA31KC3g&fref=nf


3. Збори Ради НТ САДМВ 

Місце проведення:вул. Маршала Тимошенка, 13б 

12 вересня 

11:00 

НТ САДМВ  

4. Театралізовані екскурсії: 

 «Київ часів Бориса Грінченка» 

Місце проведення: м. Київ, метро Майдан Незалежності  

 

 «Київ у творах Нечуя-Левицького» 

Місце проведення: м. Київ, метро Контрактова площа 

14 вересня  

14:00 

 

15 вересня  

18:00 

НТ САДМВ  

НТ САДМВ УК 

5. Засідання наукового гуртка «Освітологічний дискурс» 

Місце проведення: вул.М.Тимошенка, 13-б, ауд.407. 

24 вересня 

14:30 

НДЛ освітології 

6. Відкриття науково-практичних студій «Я-психолог»  

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

24 вересня ІЛ 

кафедра психології 

особистості та соціальних 

практик 

7. Круглий стіл на тему: «Мистецько-естетичні напрямки ХХІ століття (засідання наукового гуртка 

«Консонанс») 

Місце проведення: пр-т Юрія Гагаріна, 16 

25 вересня 

14:40 

УК 

ЦК музики і хореографії 

8. V Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Бібліотека і книга у 

цифровому медіа світі»  

Місце проведення: вул. Маршала Тимошенка, 13-б 

27 вересня 

9:30-14:00 

ІЖ 

кафедра 

бібліотекознавства та 

інформології, модератор  

9. Презентація наукових гуртків: 

 «Наукова студія» «Соціальний експериментаніум» для студентів першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) освітніх рівнів спеціальності «Соціальна 

робота» 

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

 «Дослідницька платформа» «Соціально-педагогічна профілактика девіантної 

поведінки»» для студентів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) освітніх 

рівнів спеціальності «Соціальна робота» 

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

2-6 вересня 

10:00 

 
 

 

 

2-6 вересня 

14:00 

 

 

ІЛ 

кафедра соціальної 

педагогіки та соціальної 

роботи 

 
 

 

 
 

 



 

 «Психологія перфекціонізму особистості» для студентів-першокурсників спеціальностей 

«Практична психологія» та «Консультаційна психологія». 

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

 

 «Студентський науковий туризм в дії» для студентів спеціальності «Спеціальна освіта» 

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

 

18 вересня 

11:35 

 

 

18 вересня 

13:00 

 
кафедра практичної 

психології 

 

 

кафедри спеціальної 

психології, корекційної та 

інклюзивної освіти 

 


