
ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

15 травня в Інституті психології та соціальної педагогіки пройшла 
студентська науково-практична конференція “Перші кроки у науку: психологія, 
соціальна педагогіка”. 

Конференція проходила за трьома секціями:  
Загальна та соціальна психологія: реалії та перспективи; 
Проблема психічного благополуччя особистості; 
Актуальні проблеми соціально-педагогічної діяльності. 
Учасниками конференції стали студенти-магістранти другого року навчання. 

 

 



16 травня 2013 року в Інституті психології та соціальної педагогіки 
Київського університету імені Бориса Грінченка у рамках проведення Тижня 
науки та Міжнародної науково-практичної конференції “Цілі і результати 
освітніх реформ: українсько-польський діалог” відбулась лекція “Освіта і 
ринок праці”, лектор – Леандра Корчак, заступник декана педагогічного 
факультету Вищої педагогічної школи Спілки польських вчителів 
(м. Варшава), доктор гуманістичних наук в галузі педагогіки. 

На лекції були присутні студенти IV курсу Інституту, викладачі та 
співробітники. 

 
 

 



16 травня 2013 року в Інституті психології та соціальної педагогіки відбувся 
круглий стіл “Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів і 
соціальних працівників до роботи з сім’єю” . 

Круглий стіл проведено спільно з Інститутом педагогічної освіти і освіти 
дорослих Національної академії педагогічних наук України, Комітетом з питань 
дітей та сім’ ї Громадської Ради Міністерства соціальної політики. 

У обговоренні взяли участь: 
Лактіонова Галина Миколаївна, старший науковий співробітник відділу 

виховних систем Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 
доктор педагогічних наук, професор;  

Безпалько Ольга Володимирівна, директор Інституту психології та соціальної 
педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних 
наук, професор; 

Пінчук Ірина Миколаївна, начальник управління соціальних служб 
департаменту сімейної політики Міністерства соціальної політики України, 
кандидат педагогічних наук, доцент; 

Черкашина Людмила Борисівна, заступник директора Київського міського 
центру соціальних служб для сім’ ї, дітей та молоді; 

Кияниця Зінаїда Петрівна, заступник голови Громадської Ради Міністерства 
соціальної політики, заступник директора з реалізації програм представництва 
міжнародної благодійної організації «Кожній дитині», кандидат педагогічних наук; 

Дмитренко Лариса Іванівна, співробітник Інституту інноваційних технологій і 
змісту освіти Міністерства освіти і науки України. 

 

 



16 травня 2013 року в Інституті психології та соціальної педагогіки відбувся 

науковий семінар “Розуміння духовності в сучасній психології” . 

У семінарі взяли участь Ягіяв Ілля – аспірант Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, студенти спеціальностей “Психологія” та “Практична 

психологія”, викладачі кафедри практичної психології. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ІНСТИТУТ СУСПІЛЬСТВА 
 

16 травня 2013 р. в Інституті суспільства пройшов пізнавально-
інтелектуальний турнір – Брейн-ринг на тему “Правове регулювання освіти в 
Україні”  між студентами спеціальності “Правознавство” Інституту суспільства та 
Університетського коледжу. 

У змаганні взяли участь три команди: “Служителі Закону” (І курс Інституту 
суспільства), “Помічники Феміди” (ІІІ курс Університетського коледжу), 
“Отаманші” (ІІІ курс Інституту суспільства).  

Змагання відбувалися в таких раундах: “Привітання”, “ Інтелектуальний 
штурм”, “Освітньо-правова естафета”, творчий раунд “Агітатор”, “Конкурс  
капітанів” та “Правова допомога”. Також був проведений тайм-аут для 
вболівальників. 

За результатами всіх раундів: І місце посіла команда “Отаманші”, ІІ місце – 
“Помічники Феміди”, ІІІ місце – “Служителі Закону”. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 травня 2013 р. в Інституті суспільства відбулася студентська 
конференція “Трудове законодавство: реалії та перспективи” , участь у якій 
взяли студенти спеціальності “Правознавство” Інституту суспільства та 
Університетського коледжу.  

Студенти ІІІ курсу Інституту суспільства відстоювали позицію щодо 
впровадження нового трудового законодавства, а студенти Університетського 
коледжу – протилежну точку зору. Інтерес же до виступів доповідачів 
віддзеркалився в низці запитань, які пролунали від правознавців-початківців, що 
відстоювали іншу позицію. 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 травня в Інституті суспільства було проведено вже традиційний 

Історичний турнір між студентами Університетського Коледжу та 
Інституту суспільства. Учасники трьох команд мали змогу випробувати свої 
знання, ерудицію, висловити власну точку зору на події історичного 
минулого, відчути здорову конкуренцію, драйв, азарт та відкрити в собі 
справжній дар оратора. 

  

 



 
 

17 травня в Інституті суспільства відбулася Всеукраїнська студентська 
науково-практична конференція “Українська минувшина: джерела, постаті, 
явища” , на якій розглядалися малодосліджені питання історії України різних 
періодів. 

Участь у конференції узяли студенти-історики Інституту суспільства та 
студенти Вінницького державного педагогічного університету імені 
М. Коцюбинського, Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, 
Національного університету “Києво-Могилянська академія”, тим самим 
підтвердивши її всеукраїнський статус. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ 
 
15 травня кафедрою практики та методики навчання англійської мови спільно 

з СНТ Гуманітарного інституту було проведено захід “World Englishes”. 
Студентами ІІІ курсу напряму “Філологія (мова та література англійська)” було 
підготовлено доповіді-презентації про особливості варіантів англійської мови у 
світі, лексичні, граматичні та фонетичні особливості конкретного варіанту, зокрема 
English in Wales, English in Africa English in New Zealand та ін. Також у своїх 
презентаціях-доповідях студентами було проаналізовано вживання діалектів та їх 
переклад сучасною літературною англійською мовою. Усі учасники заходу 
отримали подяки. 

     

  
Студентка ІІІ курсу В.Степанищенко 
зі вступним словом про специфіку функціонування 
 діалектів у сучасній англійській мові 

Студентки ІІІ курсу Т.Нетудихата та А.Кошова з 
презентацією “English in England” 

 
Учасники та гості заходу 

 
У Гуманітарному інституті відбулося засідання студентського клубу 

соціальних комунікацій “ Інтерактив” , яке було присвячено обговоренню 
результатів XV-го Міжнародного студентського фестивалю реклами (м.Москва). 

У роботі семінару взяв участь аспірант В.А.Шаян, багаторазовий переможець 
фахових фестивалів, який розповів про особливості фестивальної реклами та її 
відмінність від традиційної комерційної реклами. Студенти переглянули роботи, 
які були представлені на фестивалі, і проаналізували їх. 



 
 
 
  15 травня в Гуманітарному інститут відбулося засідання круглого столу 

“Проблеми навчання перекладу у ВНЗ України” , учасниками якого стали викладачі 
кафедри перекладу, аспіранти Університету, студенти, які навчаються за напрямом 
підготовки: “Філологія. Переклад”. 

Перед присутніми з лекцією на тему “Переклад у пострадянській Україні: проблеми і 
сподівання” виступив старший науковий співробітник, доктор фізико-математичних наук 
Максим Віталійовч Стріха. У другій частині виступили викладачі кафедри перекладу з 
науковими доповідями, пов’язаними з темою круглого столу: проф. Н.В.Гладуш (доповідь 
“Структура підготовки студентів з фаху “Переклад”); доц. А.В.Гайдаш (доповідь 
“Практично зорієнтоване навчання як один з аспектів підготовки майбутніх 
перекладачів”); доц. І.В.Ковалинська (доповідь “Пропозиції щодо підготовки 
перекладачів”); доц. Ю.П.Чала (доповідь “Методичне підґрунтя розробки посібника з 
художнього перекладу (для перекладацьких відділів у вищих навчальних закладах)”); доц. 
І.А.Редька (доповідь “Вироблення у студентів відчуття відтінків англомовного слова у 
процесі навчання відтворення художніх синестезійних образів”); викл. М.В.Кравець 
(доповідь “Мова тексту як засіб доступу до індивідуально-авторської картини світу”); 
викл. М.Д.Альошина (доповідь “Роль перекладу в системі української культури ХІХ-ХХ 
ст.); викл. К.О.Галкіна (доповідь “Особливості перекладу поезії Роберта Бернса 
літературною англійською мовою”); викл. Ю.В.Климчук (доповідь “Зарубіжний досвід 
підготовки перекладачів”). 

 

 
 



16 травня в Гуманітарному інституті відбувся фінал конкурсу на кращу 
наукову роботу з-поміж бакалаврів напряму підготовки “Фізичне 
виховання” та магістрантів спеціальності “Фізичне виховання” . 

Конкурс було започатковано з метою залучення студентів до наукової 
роботи та сприяння творчої діяльності майбутніх викладачів фізичної 
культури. 

Для  більш ретельного відбору  у конкурсі  було проведено декілька 
турів, у результаті яких були обрані фіналісти. З-поміж студентів 
бакалаврату перемогу виборола В.Дмитренко, наукова робота А.Васюка була 
 визнана другою; третє місце посів А.Середін. 

З-поміж магістрантів найкращою було визнано роботу О.Заярної; друге 
місце  посіла наукова робота магістрантки А.Павлюк; почесне третє місце – 
С.Міненка. 

 

 
Студенти-переможці 

 

 
Журі конкурсу 

 
 
 
 



УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КОЛЕДЖ 
 

13 травня в Університетському коледжі 
було проведено науково-практичний 
семінар для викладачів ЦК суспільних 

дисциплін і правознавства 
“Використання карт знань під час 
викладання суспільних дисциплін в 
умовах Університетського коледжу” . 

 
 
 

 
 

14 травня в Університетському коледжі 
викладачами циклової комісії музики 
спільно зі студентами спеціальності 

“Музичне мистецтво” було проведено 
науково-методичний семінар “Роль 

дисциплін професійного спрямування у 
формуванні компетентності 

майбутнього педагога-музиканта” . 
 
 

  
 

 
 

 

 



14 травня 2013 року в Університетському коледжі викладачами циклової комісії 
суспільних дисциплін і правознавства було проведено круглий стіл “Практичні та 
методичні засади підготовки та захисту наукової роботи студентами 
Університетського коледжу”  для студентів ІІ курсу спеціальності “Соціальна 
педагогіка”. 

  

 
15 травня у приміщенні актового залу Університетського коледжу відбулася мовна 

вікторина з англійської мови “Language Quiz”. За результатами попереднього відбору з-
поміж студентів першого курсу її учасниками стали 21 найкращий студент (спеціальності 
Початкова освіта, Видавнича справа та редагування, Музичне мистецтво). Учасники трьох 
команд випробували себе у виконанні різного роду завдань з англійської мови, отримали 
позитивні враження, заохочувальні подарунки і корисний досвід командної роботи. 

  



  

 
16 травня 2013 року в Університетському коледжі в рамках Фестивалю науки 

викладачами циклової комісії математики спільно зі студентами спеціальностей 
“Початкова освіта”, “Видавнича справа та редагування”, “Діловодство” була проведено 
прес-конференція “Математика – базис всіх наук” . 

  

  



18 травня в Університетському коледжі студентами ІІ курсу напряму підготовки 
“Видавничої справи” і цикловою комісією викладачів української мови та літератури було 
проведено конференцію, присвячену перекладацькій діяльності українських митців 
“Образи світової літератури у творчій рецепції майстрів перекладу” . 

  

  

 
ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

13 травня в Педагогічному інституті було організовано звітну наукову 
конференцію професорсько-викладацького колективу, під час якої виступили досвідчені 
науковці: С.М.Мартиненко, доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри початкової 
освіти та методик гуманітарних дисциплін (тема доповіді “Організаційно-педагогічні 
умови формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи”), 
Г.Л.Бондаренко, канд. пед. наук, доцент кафедри початкової освіти та методик 
гуманітарних дисциплін і аспіранти Педагогічного інституту (тема доповіді “Формування 
риторичної культури майбутніх учителів початкової школи”). 

  
 



15 травня у Центрі практичної підготовки Т.С.Прошкуратова, доцент кафедри 
початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін, Герой України, провела майстер-
клас для магістрантів спеціальності “Початкова освіта” і вчителів початкової 
школи м. Києва. 

 
Кафедра педагогіки Педагогічного інституту провела круглий стіл 

“Проектування розвивальної діяльності з обдарованими дітьми дошкільного віку” за 
участю науковців Інституту обдарованої дитини НАПН України. 

 
Кафедра психології організувала круглий стіл “Психологічні проблеми та 

перспективи дошкільної й початкової освіти в умовах сьогодення” . 
 

 



У Педагогічному інституті відбувся міжкафедральний методологічний 
семінар професорсько-викладацького складу кафедри педагогіки та кафедри 
початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін “Реалізація 
компетентнісного підходу в процесі професійної підготовки” . 

 

 
 

16 травня до уваги делегації освітян з Республіки Польща було представлено 
літературну вітальню “Слово Бориса Грінченка крізь простір культур” , яку 
підготували викладачі кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного 
інституту. На заході гостям було запропоновано вірші Бориса Грінченка в 
авторському перекладі англійською, німецькою мовами студентів Педагогічного 
інституту, а також інсценізація фрагменту оповідання Бориса Грінченка “Украла” 
англійською мовою. Головним подарунком для гостей стала презентація 
результатів дворічної праці студентів Педагогічного інституту – аудіохрестоматія 
“Твори Бориса Грінченка у виконанні студентів та викладачів Інституту”. 

 

 
 
Кафедра початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін 

презентувала роботу кабінету “Технологічної освіти в початковій школі”. Члени 
СНТ кафедри початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін  
презентували творчий проект, присвячений 150-річчю від дня народження 
Б. Д. Грінченка та творчі проекти з власних наукових досліджень. 



 
 
Члени СНТ Педагогічного інституту організували круглий стіл “Лідер 

студентської науки Педагогічного інституту” , на якому було підбито 
підсумки роботи СНТ за рік, презентовано здобутки студентів, заслухано 
виступи учасників та переможців наукових конкурсів, проектів, олімпіад. 
Було здійснено нагородження активних учасників СНТ Грамотами ректора 
Університету, директора Педагогічного інституту та подяками навчальних та 
наукових установ міста Києва за досягнення у студентській науковій роботі. 

 

 
 
 

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
 

В Інституті післядипломної педагогічної освіти у рамках Тижня науки 
пройшов круглий стіл “Борис Грінченко у світоглядних та педагогічних 
координатах сьогодення: українознавчі проекції”. Захід організовано 
кафедрою методики суспільно-гуманітарної освіти і виховання ІППО КУ 
імені Бориса Грінченка спільно з Національним науково-дослідним 
інститутом українознавства та всесвітньої історії.  

Роботу круглого столу було присвячено вшануванню пам’яті видатного 
українського просвітника, письменника, критика, громадського і політичного 
діяча Бориса Грінченка. 

 



 

 

 
 
13 травня відбулася презентація веб-сайту “Український освітній 

простір” . Новий інтернет-ресурс створено працівниками Науково-
методичного центру інформаційних технологій ІППО. Мета порталу 
“Український освітній простір” (УОП) – налагодження культурно-освітньої 
співпраці з українськими школами зарубіжжя, популяризація українських 
цінностей, освітньої та мистецької національної спадщини за кордоном. 
Проект присвячено двохсотріччю від дня народження Тараса Григоровича 
Шевченка.  

 

  

 
 
 
 
 
 



Свій веб-сайт презентувала кафедра методики та психології дошкільної 
та початкової освіти ІППО. 

  

 
З лекціями в Інституті післядипломної педагогічної освіти виступив 

президент компанії з навчального консультування, магістр у галузі 
спеціальної освіти, тренер вищої категорії в системі навчання 4MAT Рональд 
Сокі. 

  

  

 
16 травня 2013 року в ІППО КУ імені Бориса Грінченка відбулася 

науково-практична конференція за результатами проведення 
формувального етапу дослідно-експериментальної роботи на тему 
“Упровадження елементів дистанційного навчання в ЗНЗ м. Києва” . Захід 
організовано науково-дослідною лабораторією експериментальної педагогіки 
та педагогічних інновацій.  

У ході конференції учасники (а це керівники та вчителі 19-ти ЗНЗ м. 
Києва) поділилися першими здобутками упровадження технології 
дистанційного навчання. Загальну характеристику ходу експерименту, а 
також про його здобутки розповів В.І.Ковальчук, науковий керівник 
експерименту. 

 



  
 
15 травня було проведено тренінг  “Імідж сучасного педагога”  для співробітників 

ІППО КУ імені Бориса Грінченка. Тренінг провела викладач кафедри методики та 
психології дошкільної та початкової освіти Д.М.Сабол. 
 

 
ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВ 

 
14 травня в актовій залі Інституту мистецтв кафедрою інструментально-виконавської 

майстерності проведено музично-літературну композицію “Малої філармонії” “Дзвони 
долі” (до 140-річчя від дня народження Сергія Рахманінова). Програму складали твори 
Сергія Рахманінова у виконанні ст. викладачів Л.Гаркуші, О.Економової, О.Рибнікова, 
Л.Салан, доцента В.Тітовича, викладачів С.Ревуцької, В.Корзун, Н.Пилипенко, 
В.Ходоровського, Т. Бутенко. 

 



 
14 травня відбулося Засідання студентського наукового гуртка “Зір” , 

присвяченого 150-річному ювілею Б.Д.Грінченка під керіництвом к.п.н, доцента 
С.В.Світайло, ст. викл. С.М.Рябінко (кафедра хорового диригування). 

15 травня кафедрою теорії та методики музичного мистецтва проведено Конкурс 
наукових робіт студентів (у контексті курсового дослідження). У конкурсі взяли участь 
студенти ІІІ курсу напряму підготовки “Музичне мистецтво”. Присутні студенти і члени 
журі конкурсу (голова – проф. О.М.Олексюк, керівник наукового гуртка студентів – доц. 
О.Д.Ляшенко, доц. А.С.Шевчук) заслухали цікаві та змістовні доповіді студентів, 
ознайомилися з презентаціями, поставили запитання молодим дослідникам. 

 

 



 
15 травня в рамках Міжнародної науково-практичної конференції “Цілі та результати 
освітніх реформ: україно-польський діалог”  було проведено концертну програму, в якій 
взяли участь студенти Інституту мистецтв. 

16 травня польська делегація на чолі з ректором Вищої педагогічної школи Спілки 
польських вчителів (м.Варшава), доктором хабілітованим гуманістичних наук, у галузі 
педагогіки, професором Стефаном Мешальським відвідала Інститут мистецтв. Гості мали 
змогу ознайомитись із роботою творчих студій та взяти участь у майстер-класах. 

Майстер-клас з гарячого батику “Мрії в барвах батику”  провела старший 
викладач кафедри образотворчого мистецтва та дизайну Н.А.Прохорова. Майстер-клас 
мав на меті ознайомити учасників з різновидами розпису тканини та особливостями 
техніки холодного батику, з матеріалами та інструментами, що використовуються для 
виконання розпису тканини. Барвистість фарб сприяла тому, що майстер-клас 
супроводжувала тепла емоційна атмосфера, наповнена несподіванками й відкриттями, що 
таїв у собі розпис тканини. 



  

Майстер-клас “Лялька-мотанка – одвічна Берегиня української жінки”  провела 
А.А.Руденченко, доцент кафедри образотворчого мистецтва та дизайну, к.п.н., член 
Спілки дизайнерів України. Учасники майстер-класу мали змогу відчути дух традицій та 
доторкнутися до виготовлення народної ляльки-берегині українських дівчат та жінок. 
Робота з тканиною та нитками завжди заворожує й захоплює, адже, здавалося б, зі 
звичайних матеріалів створюється об’ємна художньо-приваблива форма, що має 
сакральний зміст. Кожен учасник майстер-класу і наші польські гості створили власну 
ляльку-оберіг, яка наповнена дивовижним позитивним настроєм цього заходу. 

 



16 травня була проведена студентська наукова конференція “Громадянське 
виховання молодших школярів засобами мистецтва” , в якій взяли участь члени 
студентського наукового товариства (керівник – канд. пед. наук, доцент кафедри теорії та 
методики музичного мистецтва О.Д.Ляшенко). Тематика наукових доповідей була 
зоорієнтована на різні проблеми в галузі громадянського виховання сьогодення й минулих 
часів. 

У роботі студентської наукової конференції взяли участь заступник директора з 
науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи Г.Г.Кондратенко та завідувач 
кафедри теорії та методики музичного мистецтва, доктор педагогічних наук, професор 
О.М.Олексюк 



  

С. Трифанюк О. Дядечко 

  
В. Сафтюк А. Крижанівська 

15 травня на кафедрі інструментально-виконавської майстерності відбувся 
методологічний семінар, де з доповідями виступили: доцент В.І.Тітович “Методичні 
підходи до вивчення клавірних творів Й.С.Баха”; канд. пед. наук, доцент Є.В,Куришев 
Є.В. “Світові тенденції розвитку інструментально-виконавського мистецтва: Київські 
міжнародні музичні конкурси імені В.Горовиця та М.Лисенка”; ст. викладач Л.І.Гаркуша 
“Використання стильової інтеграції у навчально-виховній підготовці майбутніх учителів 
музичного мистецтва”. У доповідях висвітлювалися теоретико-мистецтвознавчі й 
навчально-методичні аспекти інструментального виконавства. 



15 травня на кафедрі інструментально-виконавської майстерності відбулося 
засідання круглого столу на тему “Професійна підготовка студента-
інструменталіста: реалії та перспективи”. 

Для дискусій було запропоновано теми: критерії відбору студентів для надання 
додаткової кваліфікації “Викладач музичного інструмента”; шляхи вдосконалення 
викладання інструментально-виконавських дисциплін в Інституті мистецтв Київського 
університету імені Бориса Грінченка. 

 

17 травня пройшов науково-методичний семінар “Етнодизайн: питання теорії 
та практики” , який провів О.А.Крижанівський, кандидат архітектури, доцент кафедри 
образотворчого мистецтва та дизайну. 

 

 

 



 

17 травня відбувся науково-творчий круглий стіл “Україна Б.Д.Грінченка” у 
творчості студентів спеціальності “Образотворче мистецтво”  під керівництвом 
к.п.н., доцента кафедри образотворчого мистецтва та дизайну Т.Ф.Кротової. 

20 травня на кафедрі теорії та методики музичного мистецтва було проведено 
методологічний семінар на тему “Актуальні проблеми теорії, історії та методики 
мистецької освіти” . Особливий науковий інтерес представляла доповідь доктора 
педагогічних наук, професора О.М.Олексюк “Концептуальні основи вищої гуманітарної 
освіти в глобалізаційних процесах”. 



13 травня на кафедрі хорового диригування було проведено науково-практичний 
семінар на тему “Актуальні проблеми диригентсько-хорової підготовки студентів: 
теорія, методика, практика” . 

  
14 травня відбувся Майстер-клас заслуженої артистки України, доцента кафедри 

академічного та естрадного вокалу С.В.Кислої. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


