
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

НАУКОВІ ЗАХОДИ у жовтні 2019 р. 

Загальноуніверситетські заходи 

1. Міжнародна конференція  «Problems of Infocommunications. Science and Technology 2019» 

(під егідою IEEE Ukraine Section) 

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

08-11 жовтня ФІТУ 

кафедра інформаційної та 

кібернетичної безпеки 

Проміжні звіти щодо реалізації наукових досліджень (тем) 

1.  «Забезпечення якості професійної діяльності педагогічних працівників міста Києва в 

системі неперервної педагогічної освіти» 

Місце проведення: вул. П. Тичини, 22-А, ауд. 49 

15 жовтня ІППО 

2.  «Освітологічні засади забезпечення якості освіти в університеті» 

 

 «Інтернаціоналізація університетської освіти у забезпеченні якості підготовки 

фахівців» 

 

 «Розвиток лідерських якостей працівників освіти в умовах реформування 

галузі» 

Місце проведення: вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, ауд.205 

22 жовтня 

10:00 

НДЛ освітології 

 

НДЛ ІВО 

 

 

ННЦ ПРЛ 

 

Наукові заходи у структурних підрозділах 

1. Семінар з написання індивідуальних та колективних грантових заявок 

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

01 жовтня 

13:00 

НДЛ ІВО 

ІЖ 

2. Семінар-практикум «Використання архетипів в профілактиці емоційного вигорання» 

Місце проведення: пр-т Юрія Гагаріна, 16 

03 жовтня   

11:25 

УК 

ЦК з педагогічної освіти  

3. Круглий стіл «Захист дитини: сімейно орієнтований підхід», приурочений до Міжнародного 

дня соціального педагога  

Місце проведення: бул. І. Шамо, 18/2 

03 жовтня 

10:00-11:20 

ІЛ 

кафедра соціальної 

педагогіки та соціальної 

роботи 

4. Всеукраїнський семінар для завідувачів кафедр соціальної роботи, викладачів закладів вищої 

освіти, які готують фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня 

10-12 жовтня ІЛ 

кафедра соціальної 



спеціальності «Соціальна робота» 

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

педагогіки та соціальної 

роботи 

5. Круглий стіл «Роль образотворчого мистецтва у формуванні світогляду молоді» 

Місце проведення: пр-т Юрія Гагаріна, 16 

18 жовтня УК 

ЦК образотворчого 

мистецтва і дизайну 

6. Фасилітована дискусія «Формування образного мислення в умовах Нової української школи»  

Місце проведення: пр-т Юрія Гагаріна, 16 

25 жовтня УК 

ЦК образотворчого 

мистецтва і дизайну 

7. Друга науково-методична НЕ-конференція «Академія ігрових технологій: навчання 

літератури» 

Місце проведення: вул. Тимошенка, 13-б 

26 жовтня ІФ 

кафедра української 

літератури і 

компаративістики 

кафедра світової літератури 

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

Місце проведення: вул. Тимошенка, 13-б 

29 жовтня 

13:30 

ІЖ 

заступник директора з НР  

9. Дискусійна платформа «Формування культури якості вищої освіти: європейський досвід і 

українські практики» 

Місце проведення: вул. Тимошенка, 13-б 

30 жовтня НДЛ освітології 

10. Методологічний семінар «Духовність і духовна музична риторика» 

Місце проведення: б-р І. Шамо, 18/2 

31 жовтня 

14:30 

ІМ 

кафедра музикознавства та 

музичної освіти 

11. Презентація багатотомного видання наукової спадщини Бориса Грінченка  

Місце проведення: Державна науково-педагогічна бібліотека ім.В.О.Сухомлиського, 

Ніжинський державний університет ім.М.В.Гоголя  

жовтень ІФ 

НДЛ грінченкознавства 

Гостьові лекції 

1. Гостьова лекція Дарії Тарадай, кореспондентки Української служби BBC  

Місце проведення: вул. Тимошенка, 13-б, ауд. 114 

02 жовтня 

10:00 

ІЖ 

кафедра видавничої справи 

2. Гостьова лекція на тему: «Якість вищої освіти та її забезпезпечення в країнах ЄС: досвід 09 жовтня УК 



Франції» Алли Петрівни Дурдас, викладача кафедри сучасних європейських мов Київського 

національного торговельно-економічного університету 

Місце проведення: пр-т Юрія Гагаріна, 16 

09:50 ЦК з педагогічної освіти  

3. Гостьові лекції наукових співробітників Китайської академії соціальних наук 

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

17-18 жовтня 

 

ІФ 

кафедра східних мов і 

перекладу 

4. Гостьова лекція «Навіщо дизайнерам знати маркетинг» Олександри Павленко, 

співзасновника та СЕО профорієнтаційної онлайн-платформи ChoiZY 

Місце проведення: пр-т Юрія Гагаріна, 16 

21 жовтня 

11:25 

УК 

ЦК образотворчого 

мистецтва і дизайну 

5. Лекція «Інноваційні технології викладання фахових дисциплін у системі підготовки майбутніх 

педагогів музичного мистецтва» Лариси Анатоліївни Теряєвої, кандидата педагогічних наук, 

викладача Циклової комісії музики і хореографії  

Місце проведення: пр-т Юрія Гагаріна, 16 

22 жовтня 

13:10 

УК 

ЦК музики і хореографії 

6. Зустріч із викладачами та студентами Латвійського університету 

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

22-26 жовтня ІЖ 

кафедра реклами та зв’язків 

із громадськістю 

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

1. Промоція Наукового товариства Інституту філології для студентів 1 курсу – «Наука – це 

цікаво!»  

Місце проведення: вул. М. Тимошенка, 13-б, ауд. 312 

04 жовтня 

13:40 

ІФ 

НТ САДМВ ІФ 

2. Наукова конференція «Студентський науковий пошук» 

Місце проведення: вул. Тимошенка, 13-б 

09 жовтня  

15:00 

ФІТУ 

кафедра комп’ютерних наук і 

математики 

3. Засідання наукових гуртків 

 «Лабіринт»  

Місце проведення: пр-т Юрія Гагаріна, 16 

 

 «Гармонія здоров’я» 

Місце проведення: вул. Тимошенка, 13-б 

 

 

10 жовтня 

13:10 

 

21 жовтня 

 

 

 

УК 

ЦК суспільних дисциплін  

 

ФЗФВС 

кафедра фізичної реабілітації 

та біокінезіології 



 «Креативна наука» 

Місце проведення: вул. Тимошенка, 13-б 

 

 «Інтерактив»  

Місце проведення: вул. Тимошенка, 13-б 

 

 «Науково-практичні студії “Я-психолог”» 

Місце проведення: бул. І. Шамо, 18/2 

25 жовтня 

 

 

30 жовтня 

 

 

30 жовтня 

ІЖ 

кафедра видавничої справи 

 

ІЖ 

кафедра реклами та зв’язків з 

громадськістю 

ІЛ 

кафедра психології 

особистості та соціальних 

практик 

4. Студентський науковий турнір з ісламознавства 

Місце проведення: вул. М. Тимошенка, 13-б, ауд. 411 

14 жовтня ІФФ 

кафедра філософії 

5. Дискусія Наукового товариства Інституту філології: «Чи може наука сформувати 

підприємницьку компетентність?» 

Місце проведення: вул. М. Тимошенка, 13-б, ауд. 312 

15 жовтня 

11:50 

ІФ 

НТ САДМВ ІФ 

6. Майстер-клас «Наукова стаття: від А до Я» для членів наукового гуртка «Соціальний 

експериментаніум» 

Місце проведення: бул. І. Шамо, 18/2 

16 жовтня ІЛ 

кафедра соціальної 

педагогіки та соціальної 

роботи 

7. Круглий стіл для магістрів та викладачів «Реалізація наукових магістерських досліджень в 

теорії та практиці спеціального освіти» 

Місце проведення: бул. І. Шамо, 18/2 

16 жовтня ІЛ 

кафедра спеціальної та 

інклюзивної освіти 

8. Щорічний загальноуніверситетський науковий квест «Київ – моя столиця» 

Місце проведення: вул. Бульварно-Кудрявська, вул.Гоголівська, вул.Обсерваторна 

16-17 жовтня НТ САДМВ 

9. Науковий семінар «Лінгвістичні здобутки молодих науковців»  

Місце проведення: вул. Тимошенка, 13-б, ауд. 311 

17 жовтня  

13:20 

ІФ 

кафедра германської 

філології 

10. VІ Конгрес молодих дослідників релігії «Релігія в сучасній культурі» 

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

17-18 жовтня  

9:00-18:00 

ІФФ 

кафедра філософії 



11. Круглий стіл «Теоретичні основи формування державної системи кібернетичної безпеки» 

Місце проведення: вул. Тимошенка, 13-б 

21 жовтня 

15:00 

ФІТУ 

кафедра інформаційної та 

кібернетичної безпеки 

12. Дискусія до Дня Організації Об’єднаних націй ООН «UN: challenges and responses»  

Місце проведення: вул. М. Тимошенка, 13-б, ауд.502 

23 жовтня 

13:30 

ФПМВ 

НТ САДМВ ФПМВ 

13. Щорічна конференція членів (делегатів) НТСАДМВ,  вибори голови та заступника НТ 

Університету, вибори голів та заступників НТ структурних підрозділів Університету 

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

25 жовтня НТСАДМВ 

14. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт (І етап) жовтень- 

грудень 

НМЦ ДНПП 

заступники директорів, 

деканів з НР 

завідувачі кафедр 

Заходи для м. Києва 

1. Майстер-клас «Соціально-педагогічна підтримка батьків дітей з особливостями 

психофізичного розвитку в закладах дошкільної освіти», приурочений до Міжнародного дня 

людей з інвалідністю 

Місце проведення: проспект Героїв Сталінграда, 48А 

02 жовтня 

10:00-13:00 

 

 

ІЛ 

кафедра соціальної 

педагогіки та соціальної 

роботи 

2. Воркшопи: 

 «Психологія злочинної діяльності» Козловї Анни, психолога-спеціаліста у сфері 

розслідування злочинів проти дітей (для психологів та батьків)  

 

 «Ловець снів. Робота з фобіями та нічними кошмарами» Середи Олени Юріївни, арт-

терапевта, дитячого психолога, приурочений до Всесвітнього дня психічного здоров’я 

(для психологів шкіл) 

Місце проведення: бул. І. Шамо, 18/2 

28 жовтня ІЛ 

кафедра практичної 

психології 

 


