
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

НАУКОВІ ЗАХОДИ у вересні 2018 р. 

 

Загальноуніверситетські заходи 

1. Міжнародна наукова конференція за участі делегації Китайської академії соціальних наук на чолі з 

віце-президентом академії, депутатом Всекитайських зборів народних представників, академіком Лі 

Пінліном. 

Урочисте відкриття Центру Китаєзнавства та Класу Конфуція Київського університету імені 

Бориса Грінченка. 

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

17 вересня 

10:00-13:00 

 

Проректор з НР 

ІФ 

НДЛ ІВО 

 

2. ІІ Фестиваль освітнього лідерства “CLEVER” 

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

22 вересня 

09:00 

ФІТУ 

ННЦ КЛ 

Наукові заходи у структурних підрозділах 

1. Науковий семінар «Школи Конфуція та Японський соціум в контексті сходознавчих досліджень в 

сучасній Україні» 

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

6 вересня 

10:00-11:20 

ІФ 

кафедра східних мов і перекладу 

 

2. Круглий стіл «Українсько-азійське співробітництво у сфері науки і освіти: досягнення та виклики» 

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

12 вересня 

10:00-11:20 

ІФ 

кафедра східних мов і перекладу 

3. Круглий стіл «Магістерські дослідження в спеціальній психології та логопедії: теорія і практика» 

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

12 вересня 

14:25 

ІЛ 

кафедра спеціальної психології, 

корекційної та інклюзивної 

освіти 

4. ІІІ Всеукраїнська наукова конференція «Історичні джерела в українському інформаційному й 

освітньому просторі: верифікація, інтерпретація та циркуляція» 

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

20-21 вересня 

10:00 

ІФФ 

кафедра історії України 

5. Науковий семінар «Сучасні тенденції філологічних досліджень» 

Місце проведення: вул. М. Тимошенка, 13-б, ауд. 501 

 

21 вересня 

         15:20 

 

ІФ 

кафедра романської філології та 

порівняльно-типологічного 

мовознавства  

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

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

 

24 вересня ІЛ 

кафедра загальної, вікової та 

педагогічної психології 

  



7. Заходи до Дня Європейських мов в Університеті Грінченка 

Місце проведення: вул. М. Тимошенка, 13-б ауд. 501 

 

26 вересня 

 

ІФ 

кафедра романської філології та 

порівняльно-типологічного 

мовознавства 

8. Презентація збірки авторських казок «Дитяча усмішка», присвячена 100-річчю В.О. Сухомлинського 

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

28 вересня 

12:00 

ПІ 

кафедра теорії та історії 

педагогіки 

9.   Науковий семінар «Основи організації наукової діяльності при фізичній терапії та ерготерапії» 

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

28 вересня ФЗФВС 

кафедра фізичної реабілітації та 

біокінезіології 

10. Цикл семінарів по біостатистиці:  

«Біологічні параметри та дані. Варіаційні ряди біологічних даних та їх характеристика»  

«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 

третій-

четвертий  

тижні 

вересня 

ФЗФВС 

кафедра фізичної реабілітації та 

біокінезіології 

 

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

1. Презентація наукових гуртків 

 

«Наукова студія «Соціальний експеримент арум» 

 

«Студентський науковий туризм в дії» 

 

 

 

«Фінансовий аналітик», «Бізнес-економіка» 

 

 

«Гармонія здоров’я» 

 

Місце проведення: бул-р І. Шамо, 18/2, М. Тимошенка, 13-б 

 

3-7 вересня 

14:00 

 

17 вересня 

13:00 

 

 

25 вересня 

13:30-15:30 

 

28 вересня 

 

ІЛ 

кафедра соціальної педагогіки та 

соціальної роботи 

кафедра спеціальної психології, 

корекційної та інклюзивної 

освіти 

 

ФІТУ 

кафедра фінансів та економіки 

 

ФЗФВС 

кафедра фізичної реабілітації та 

біокінезіології 

2. Науковий семінар зі студентами-першокурсниками «Нова освітня стратегія в Університеті Грінченка» 

Місце проведення: вул. М. Тимошенка, 13-б, ауд. 301    

 

14 вересня  

13:10 

ІФ 

кафедра романської філології та 

порівняльно-типологічного 

мовознавства  



3. Методологічний семінар «Психологія сьогодення» з аспірантами спеціальності «Психологія» 

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

25 вересня  

12:00 

ІЛ 

кафедра загальної, вікової та 

педагогічної психології 

4. Науково-практична конференція магістрантів «Науковий пошук – 2018» 

Місце проведення: вул. М. Тимошенка, 13-б, ауд. 505а 

27 вересня  

         15:00 

ФІТУ 

кафедра інформаційних 

технологій і математичних 

дисциплін 

5.   Загальноуніверситетський квест «Київ - моя столиця» 

  Місце проведення: Золотоворітський сквер, вул. Ярославів Вал, вул. Володимирська, Софіївська площа 

29 вересня 

10:00 

НТ САДМВ 

Заходи для міста Києва 

1. Науково-практична конференція «Психологічна служба м. Києва: нові вимоги часу, завдання та 

пошук ресурсів» 

Місце проведення: пр-кт Героїв Сталінграду,18, Центр науково-технічної творчості молоді «Сфера» 

6 вересня  

10:00-13:00  

ІППО 

 НМЦ практичної психології і 

соціальної роботи 

2. Науково-методична цукерня для методистів РНМЦ з дошкільної освіти 

Місце проведення: вул. Андріївський узвіз, 13 

6 вересня 

14:00-16:30 

ІППО 

НМЦ ДПО  

. 

3. Круглий стіл «Програма професійного розвитку педагогічного персоналу закладу освіти» 

для керівників ЗЗСО, які беруть участь у дослідно-експериментальній роботі 

Місце проведення: СЗШ № 81, пр. П.Тичини, 22-а 

6 вересня 

16:00-17:30 

ІППО 

 

4. Міська науково-практична конференція «Інтеграція індивідуального, суспільного й родинного у 

вихованні киянина-дошкільника» для педагогічних, науково-педагогічних працівників, методистів з 

дошкільного виховання РНМЦ, київської громади, інтелігенції 

Місце проведення: вул. Шовковична, 25, Кловський ліцей № 77 

   14 вересня 

13:30-16:30 

ІППО 

кафедра методики та психології 

дошкільної і початкової освіти  

5. Моніторингове дослідження серед учасників освітнього процесу: «Надання допомоги дітям, 

постраждалим від військових дій і внутрішньо переселеним особам в діяльності психологічної служби» 

Місце проведення: заклади освіти м. Києва (згідно з переліком у листі МОН України від 08.08.2018 № 

1/11-8386) 

17-30 вересня ІППО 

НМЦ ППСР 

 

6. Відкриття інтерактивної «Сонячної галереї» на матеріалі літературної спадщини В.О. Сухомлинського 

Місце проведення: вул. М. Берлинського, 9, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені 

В.О. Сухомлинського 

17 вересня 

12:00 

ПІ 

кафедра теорії та історії 

педагогіки 

  



7. Навчально-практичний семінар «Компетентний педагог в інклюзивному середовищі» у межах 

підготовки до реалізації експерименту всеукраїнського рівня за темою: «Компетентність педагогів в 

інклюзивному просторі при реалізації освітнього маршруту дітей з особливими освітніми потребами»  

Місце проведення: заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 224 м.Києва Дніпровського 

району, вул. М. Кибальчича, 5  

18 вересня  

14:00 

ІЛ 

кафедра спеціальної психології, 

корекційної та інклюзивної 

освіти 

8. Науково-методичний семінар «Методичні аспекти роботи за новим змістом навчально-дидактичного 

комплекту з української мови для 1-го класу» (авт. Захарійчук М.) 

  Місце проведення: СЗШ № 81, пр. П. Тичини, 22а 

    20 вересня 

15:00 

ІППО 

НМЦ ДПО  

9. Міський науково-практичний семінар «Використання зразків зарубіжної літератури у вихованні 

дошкільників: біфуркація розвивального простору» для педагогічних, науково-педагогічних 

працівників, київської громади  (до Європейського дня мов) 

Місце проведення: вул. Б. Хмельницького, 11, Національний музей літератури України 

    26 вересня 

13:30-15:30 

ІППО 

кафедра методики та психології 

дошкільної і початкової освіти  

10. Наукова сесія історико-педагогічних студій «Ціннісний потенціал педагогіки В. Сухомлинського в 

умовах розбудови нової української школи» 

Місце проведення: вул. М .Берлінського, 9, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені 

В.О. Сухомлинського 

    27 вересня 

11:00 

ПІ 

кафедра педагогіки та психології 

 

11. Серія тренінгових занять «Сенсомоторна інтеграція як основа успішного навчання дитини з 

аутизмом» 

Місце проведення: Центр реабілітації Дарницького району, вул. Кошиця 8 

  29-30 вересня ІЛ 

кафедра спеціальної психології, 

корекційної та інклюзивної 

освіти 

 


