
Основні напрями та форми роботи соціального проекту «З Києвом і для Києва» 

Київського університету імені Бориса Грінченка  

у І семестрі 2016-2017 н.р. 
Напрям 

роботи 

Форма роботи Вид роботи Місце  

проведення заходу 

Дата 

проведення 

заходу 

Відповідальний 

Відкриття VII етапу соціального проекту «З Києвом і для Києва» - 08 жовтня 2016 р. у всіх навчальних корпусах 

 

Особистісно-

орієнтований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бесіда Бесіда до Дня писемності та мови 

«Мова – це глибина тисячоліть»  
Інститут філології  

(вул. М.Тимошенка, 13б) 

12 листопада Кафедра української мови 

(Н. П. Русаченко) 

Кінолекторій За екранізацією класиків Інститут філології  

(вул. М.Тимошенка, 13б) 

19 листопада Кафедра світової літератури 

(Г. Є. Шовкопляс) 

Конкурс Конкурс читців серед школярів 

«Із янголом на плечі» 

Інститут філології  

(вул. М.Тимошенка, 13б) 

10 грудня 

 

Кафедра української 

літератури і 

компаративістики 

(Н. О. Блохіна) 

Творча студія «Різдвяні читання у 

німецькомовних країнах» 

Інститут філології  

(вул. М.Тимошенка, 13б) 

17 грудня Кафедра германської 

філології (В. Д. Порошина) 

Образотворче мистецтво для 

родини 

Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти  

(пр.-т Тичини, 17) 

08 жовтня,  

22 жовтня,  

29 жовтня,  

12 листопада,  

26 листопада, 

03 грудня, 

17 грудня  

14.00 

Лясота С.Є. 

(методист НМЦ 

гуманітарної освіти та 

виховання) 

Співотерапія для 

родини 

Майстер-клас Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти  

(пр.-т Тичини, 17) 

22 жовтня,  

10 грудня 

15.00 

 

Футимська Н.А. 

(методист НМЦ 

гуманітарної освіти та 

виховання) 

Творча майстерня Майстер-клас для дітей 

«Народження книги» 

Інститут журналістики 

(вул. М.Тимошенка,13-б) 

Ауд.№111 

8 жовтня  Балабанова К.Є. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Літературна 

вітальня 

 І Всеукраїнський фестиваль 

блогерів «Smart Blog» 

Інститут журналістики 

(вул.М.Тимошенка, 13-б) 

12 листопада Балабанова К.Є., 

кафедра видавничої справи 

Київський конкурс із соціальних 

комунікацій для старшокласників 

«Перший раз в PR-клас».  

Інститут журналістики 

(вул.М.Тимошенка, 13-б) 

3 грудня Балабанова К. Є., 

кафедра реклами та зв’язків з 

громадськістю 

Конкурс Літературно-мистецький конкурс 

для старшокласників Києва 

 «Березневі містерії» 

Інститут філології  

(вул. М.Тимошенка, 13б) 

І тур –  

грудень 2016- 

лютий 2017 

 

Кафедра української 

літератури і 

компаративістики 

(О. А. Хамедова) 

Круглий стіл Студентський вісник для слухачів 

підготовчого відділення 

«Розповідають грінченківці»  

Інститут філології  

(вул. М.Тимошенка, 13б) 

щосуботи Кафедра української мови 

(Н. П. Русаченко) 

 

Юридична 

клініка «Астрея» 

Правова допомога з питань: 

- Захисту конституційних 

прав і свобод громадян та 

організацій; 

- Цивільного, сімейного, 

трудового,житлового, 

адміністративного,земельн

ого права та соціального 

забезпечення; 

- Захисту прав молоді та 

неповнолітніх; 

Правової просвіти населення 

Факультет права та 

міжнародних відносин 

(вул.М.Тимошенка,13-б) 

Ауд.№102-а 

 

щосереди 

15:00 — 18:00 

Чернега А.П., 

к. ю. н., доцент кафедри 

публічного та приватного 

права 

Мовна школа 

(українська) 

Розмовний клуб «Говоримо 

українською» 

Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

(пр-т Тичини,17), 

каб.№ 205 

8 жовтня, 

01 листопада,  

06 грудня 

15.00 

Кафедра методики мов та 

літератури 

Дика Н.М., Глазова О.П. 

Мовна школа 

(англійська) 

 

 

 

Курси англійської мови для киян  Інститут філології  

(вул.М.Тимошенка,13б), 

ауд. 309 

Щосуботи Кафедра англійської 

філології та перекладу 

(Л. С. Соловей) 

«Вивчаємо англійську» Університетський 

коледж 

Щосуботи 

12:05 – 13:00 

Нос Н.М. – заступник 

директора з соціально-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (просп.Ю.Гагаріна,16) 

ауд.№21 

 

гуманітарної роботи 

Консультаційний пункт 

«Спілкуємось англійською» 

Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

(пр-т Тичини,17),  

каб.№205 

 

 

 

8 жовтня, 

01 листопада,  

06 грудня 

15.00 

Кафедра методики мов та 

літератури 

Буренко В.М., 

Жарікова Л.М. 

Мовна школа 

(французька) 

Курси французької мови для 

малят та людей третього віку 

Інститут філології 

(вул. М.Тимошенка, 13б) 

Щосуботи Кафедра романської 

філології та порівняльно-

типологічного мовознавства 

(ЛД.В.Ананьєва) 

Проекти Проектна робота студентів 5 

курсу для вчителів англійської 

мови шкіл Оболонського району 

«Спілкуймося англійською» 

Інститут філології  

(вул. М.Тимошенка, 13б) 

Щосуботи Кафедра англійської 

філології та перекладу 

(О. С. Сергеєва) 

Школа 

майбутнього 

першокласника 

Заняття з української мови та 

математики 

 Університетський 

коледж 

(просп.Ю.Гагаріна,16) 

ауд.№21 

Щосуботи 

11:20 – 12:00 

Нос Н.М. – заступник 

директора з соціально-

гуманітарної роботи 

Школа для дітей Майстер-клас з виготовлення 

іграшок технікою оригамі 

Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти  

(пр-т Тичини, 17), к.218  

18.11 

16.12 

15.00 

НМЦ початкової освіти і 

виховання, Кравчук Л. В., 

завідувач НМЦ 

Школа 

практичної 

філософії 

Сучасна жінка "Хто вона?" Історико-філософський 

факультет 

(вул.М.Тимошенка,13-б) 

 Відповідальні: Брижнік 

В.М., Мохнатюк І.О., 

Голованов С.О.. 

Індивідуальні 

заняття  

Математика  Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти  

(пр.-т Тичини, 17) 

щосереди 

18.00 

Олексюк О.А.(методист НМЦ  

природничо-математичної освіти і 

технологій ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Біологія  Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти  

(пр.-т Тичини, 17) 

28 жовтня,  

25 листопада, 

23 грудня 

16.00 

Назаренко С.В. (методист 

НМЦ  природничо-математичної 

освіти і технологій ) 

Географія Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

(пр.-т Тичини, 17) 

щосереди 

17.00 

Чанцева Н.І. (методист НМЦ  

природничо-математичної освіти і 

технологій ) 

 

Профорієнтаційн

і заходи 

Консультації для учнів шкіл 

Оболонського району «Від школи 

до університету» 

Інститут філології  

(вул. М.Тимошенка, 13б) 

Щосуботи Кафедра англійської 

філології та перекладу  

(О. С. Сергеєва) 

Інтерактивна профорієнтаційна 

бесіда 

Гімназія №48  

(вул. Прорізна, 14), 

11.00 год. 

 

 

26 листопада Інститут людини, 
Кафедра практичної 

психології (Нагула О.Л.) 

КСПСР 

Консультаційний 

пункт 

Інформаційно-консультаційні 

послуги у сфері управління, 

фінансів та економіки 

Факультет 

інформаційних 

технологій та 

управління, 

(вул. Маршала 

Тимошенка, 13-б)  

5 поверх, ауд. № 512-Б 

Щосуботи 

11:00  

Кафедра фінансів та 

економіки 

Кафедра управління 

Сосновська О.О. 

Соболєва-Терещенко О.А. 

 

Тренінги«Створення сприятливих 

умов для успішного навчання 

дітей дошкільного віку» 

Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти  

(пр-т Тичини, 17) 

17 жовтня,  

31 жовтня,  

14 листопада, 

28 листопада, 

12 грудня 

15.00 

Шопіна М.О.  

(доцент кафедри методики та 

психології дошкільної і 

початкової освіти) 

Правова допомога громадянам.  

 

Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти  

(пр-т Тичини, 17),  

каб. 205 

21 жовтня, 

25 листопада,  

23 грудня 

15.00 

Клименко Н.П., доцент 

кафедри методики суспільно-

гуманітарної освіти та 

виховання 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультації для учнів з 

підготовки до ЗНО   

Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти  

(пр-т Тичини, 17) 

Згідно з 

додатковим 

графіком 

Дудар О.В. доцент кафедри 

методики суспільно-

гуманітарної освіти та 

виховання 

Індивідуальні консультації для 

батьків дітей із особливими 

потребами 

Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

(пр-т Тичини, 17), 

каб. 205 

щосереди 

10.00-13.00 

Софій Н.З.  

(завідувач НМЦ інклюзивної 

освіти) 

Комп’ютерні 

курси  

 

Майстер-класи з комп’ютерної 

грамотності та ефективної роботи 

ПК 

Факультет 

інформаційних 

технологій та 

управління 

(вул. Маршала 

Тимошенка, 13-б) 

5 поверх, ауд. №512-А 

щосуботи 

10:00  

Кафедра інформаційних 

технологій та математичних 

дисциплін 

 

Кучаковська Г.А. 

Сабліна М.С. 

ІКТ-консультації Факультет 

інформаційних 

технологій та 

управління 

(вул. Маршала 

Тимошенка, 13-б) 

 5 поверх,  

ауд. №512-В 

щосуботи 

10:00 

Заняття з інформаційних 

технологій 

Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

(пр-т Тичини, 17), 

каб. 205 

щотижня 

відповідно до 

запису 

Бойченко В.В. 

(завідувач НМЦ 

інформаційних технологій) 

Трухан О. Ф., доцент 

кафедри методики суспільно-

гуманітарної освіти та 

виховання 

ІКТ-консультації щодо 

встановлення й використання 

Інститут 

післядипломної 

25 грудня 

12.00 

Рудик О.Б.  

(доцент кафедри 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вільнопоширюваного 

програмного забезпечення: ОС 

Linux, LibreOffice, GIMP, 

Inkscape, LaTeX 

 

педагогічної освіти 

(пр-т.П.Тичини,17), 

ауд. №227 

методики  природничо-

математичної освіти і технологій ) 

Консультаційно-

тренінговий 

центр 

 «Педагогічна підтримка кожній 

родині» 

Ігровий майданчик на 

Русанівському бульварі 

(біля пам’ятника 

М. Гоголю) 

15 жовтня,   

19 листопада,  

11:00 – 13:00 

Педагогічний інститут, 

Кафедра теорії та історії 

педагогіки 

Семінар «Навички XXI століття: 

мій шлях до 

конкурентноспроможної 

особистості» 

Загальноосвітня школа 

№ 3 

Подільський район 

м. Київ 

08 грудня  Інститут людини, 

Кафедра спеціальної 

психології, корекційної та 

інклюзивної освіти 

(Сорокіна О.А.,  

Шевцова О.М.) 

Творча майстерня Майстер-клас для дітей 

«Народження книги» 

Інститут журналістики 

(вул. М.Тимошенка,13-б) 

Ауд. №111  

8 жовтня  

 

Балабанова К.Є., заступник 

директора 

Музична студія Навчання грі на фортепіано дітей 

та дорослих 

Університетський 

коледж 

(просп.Ю.Гагаріна,16) 

ауд.№13 

Щосуботи 

13:10 – 13:55 

Нос Н.М. – заступник 

директора з соціально-

гуманітарної роботи 

Студія 

образотворчого 

мистецтва  

«Палітра» Університетський 

коледж 

(просп.Ю.Гагаріна,16) 

ауд.№13 

Щосуботи 

14:00 – 15:00 

Нос Н.М. – заступник 

директора з соціально-

гуманітарної роботи 

Літературна 

вітальня 

 

 І Всеукраїнський фестиваль 

блогерів «Smart Blog» 

Інститут журналістики 

(вул. М.Тимошенка, 13-б 

12 листопада Балабанова К.Є., 

кафедра видавничої справи 

Київський конкурс із соціальних 

комунікацій для старшокласників 

«Перший раз в PR-клас».  

 

Інститут журналістики 

(вул. М.Тимошенка, 13-б 

03 грудня Балабанова К. Є., 

кафедра реклами та зв’язків з 

громадськістю 

 

Майстер-класи 

 

Основи технік акварельного 

живопису 

Інститут мистецтв 

(бул-р.І.Шамо,18/2) 

22 жовтня 

10:00 

Прохорова Н.А.,  

ст. викл. кафедри 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 образотворчого мистецтва 

«Осіння фантазія» Інститут мистецтв 

(бул-р.І.Шамо,18/2) 

 

22 жовтня 

11:00 

Кротова Т.Ф., професор 

кафедри дизайну магістри V 

курсу 

Паперопластика Інститут мистецтв 

(бул-р.І.Шамо,18/2) 

 

26 листопада 

10:00 

Задніпряний Г.Т., ст.викл. 

кафедри образотворчого 

мистецтва 

Ручне ткацтво Інститут мистецтв 

(бул-р.І.Шамо,18/2) 

 

17 грудня 

10:00 

Буйгашева А. Б., професор 

кафедри образотворчого 

мистецтва 

Тренінгові 

заняття 

«Прийняття різноманітності – 

основа толерантності» (заняття з 

підлітками, які перебувають на 

обліку у кримінально-виконавчих 

інспекціях Києва) 

Київський міський 

ЦСССДМ 

(вул.Довженка,2) 

14 жовтня 

17:30 – 19:30 

Інститут людини, 

Кафедра соціальної 

педагогіки та соціальної 

роботи (Журавель Т.В., 

Снітко М.А.) 

«Планування позитивної 

життєвої перспективи» 

Київське вище 

професійне училище 

технології та дизайну 

(просп. Гагаріна, 22), 

 

20 жовтня  

10:00 - 12:00 

Інститут людини, 
Кафедра соціальної 

педагогіки та соціальної 

роботи (Журавель Т.В., 

Снітко М.А.) 

Workshop «Я та мої лідерські 

якості» 

Ліцей № 241 

Голосіївський район 

м. Київ 

21 жовтня  Інститут людини, 
Кафедра загальної, вікової 

та педагогічної психології 

(Цибулько І.О., Фурман 

В.В.) 

“Ярмарок кар’єри” Спеціалізована школа 

№31 з поглибленим 

вивченням предметів 

природничо-

математичного циклу 

(вул. Березняківська, 6)  

29 жовтня  

14.00 

Інститут людини, 
Кафедра практичної 

психології (Ганкевич О.В.) 

“Я обираю здоров’я”  Центр розвитку 

“Крапля”. (вул. 

Тимошенка,19) 

 

29 жовтня  

10.00 

Інститут людини, 

Кафедра соціальної 

педагогіки та соціальної 

роботи (Спіріна Т.П., 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тимошенко Н.Є.) 

Психорелаксація та інтенсивні 

методи навчання 

Гімназія №136 

Дніпровський район 

м. Київ 

04 листопада Інститут людини, 

Кафедра загальної, вікової 

та педагогічної психології 

(Васильєв О.О.,Москальов 

М.В.,Ткачишина О.Р.) 

Коучингові технології як 

складова професійної компетенції 

Загальноосвітня школа 

№5 

Печерський район 

м. Київ 

16 листопада Інститут людини, 

Кафедра загальної, вікової 

та педагогічної психології 

Модератор 

Москальов М.В. 

Навчально-

розважальне 

заняття з учнями 

початкових 

класів 

«Маленьким українцям про 

державні символи» 

Середня загальноосвітня 

школа №66 м.Києва 

15 жовтня Інститут людини, 

Кафедра соціальної 

педагогіки та соціальної 

роботи (Журавель Т.В., 

Снітко М.А.) 

Корекційно-

розвивальні 

заняття 

Занття у дитячому 

логопедичному центрі 

«Логотренажер» 

 (ЗА ОКРЕМИМ ПЛАНОМ) 

Інститут людини, 

 пр-т П. Тичини, 17,  

ауд.№ 331 

22 жовтня, 

05 листопада, 

19 листопада, 

03 грудня 

Кафедра спеціальної 

психології, корекційної та 

інклюзивної освіти  

(Бабич Н.М., Супрун Г.В., 

Кібальна К.О., Луцько К.В., 

Мельніченко Т.В.,  

Таран О.П.) 

“Цікава психологія для киян” Дитячий майданчик 

поблизу о. Тельбин  

(Пр-т П.Тичини), 

 

12 листопада 

11.00 

Інститут людини, 
Кафедра практичної 

психології (Старинська Н.В., 

Клібайс Т.В.) 

Культурно-

дозвіллєвий 

 

 

 

 

 

Концертні 

програми 

 

 

 

 

 

Відкриття Соціального проекту 

«З Києвом і для Києва» 

Інститут мистецтв 

(бул-р.І.Шамо,18/2), 

концертна зала 

07 жовтня 

Кондратенко Г.Г., заступник 

директора Інституту 

мистецтв, 

Мережко Ю.В., зав.каф., 

Плохотнюк О.С., зав. каф., 

Медвідь Т.А., зав. каф. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вітання Національної Гвардії 

України з Днем захисника 

України 

Військова частина 

 

12 жовтня Інститут мистецтв, 

Завідувачі кафедрами 

Мережко Ю.В., 

Плохотнюк О.С., 

Медвідь Т.А. 

Відзначення 50-річчя заснування 

гімназії №136 Дніпровського 

району 

Інститут мистецтв 

(бул-р.І.Шамо,18/2) 

 

21 жовтня 

15:00 

Кондратенко Г.Г., заступник 

директора Інституту 

мистецтв 

Новорічний ранок для дітей Інститут мистецтв 

(бул-р.І.Шамо,18/2), 

концертна зала 

 

24 грудня 

11:00 

Лєвіт Д.А., доц. кафедри 

академічного та естрадного 

вокалу 

 

Мала філармонія  «Й.С. Бах» Інститут мистецтв 

(бул-р.І.Шамо,18/2), 

концертна зала 

 

27 жовтня 

14:30 

Економова О.С., ст. викл. 

кафедри інструментально-

виконавської майстерності 

Класична вокальна музика 

«Серце, сповнене натхненням» 

Інститут мистецтв 

(бул-р.І.Шамо,18/2), 

концертна зала 

 

30 листопада 

14:30 

 

ст. викл. кафедри 

академічного та естрадного 

вокалу Леонтієва С.Л. 

Фортепіанні мініатюри Інститут мистецтв 

(бул-р.І.Шамо,18/2), 

концертна зала 

15 грудня 

14:30 

Ст. викл. Економова О.С. 

Благодійні 

програми 

Виступи в дитячих будинках Притулок для дітей 

Дніпровської районної 

адміністрації; 

Дитячий будинок 

19 грудня Інститут мистецтв, 

Медвідь Т.А., завідувач 

кафедри хореографії, канд.. 

пед.. наук; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Малятко» викладачі кафедри 

хореографії 

Балет-буфонада «Чиполіно» вул. М.Тимошенка, 13б, 

концертна зала 

Грудень 2016 Інститут мистецтв, 

Медвідь Т.А., завідувач 

кафедри хореографії, канд. 

пед. наук; 

викладачі кафедри 

хореографії 

Фестиваль Фестиваль для старшокласників 

шкіл Оболонського району 

«Такий близький Далекий 

Схід…»  

Інститут філології  

(вул. М.Тимошенка, 13б) 

  12 листопада Кафедра східних мов і 

перекладу (І. В. Семеніст) 

Театральна студія  Театралізовано-ігрова студія  

«Фантазери-мрійники» 

Ігровий майданчик на 

Русанівському бульварі 

(біля пам’ятника 

М. Гоголю) 

11:00 – 13:00 

08 жовтня,  

10 грудня 

Педагогічний інститут, 

Кафедра дошкільної освіти 

  Студентський історичний театр 

«Борисфен» 

Історико-філософський 

факультет 

(вул.М.Тимошенка,13-б) 

 Саган Г.В. 

Виставки  Роботи абітурієнтів напряму     

 підготовки «Дизайн» 

Інститут мистецтв 

(бул-р.І.Шамо,18/2) 

10:00 – 12:00 

22 жовтня Кафедра дизайну 

Вистави «Святий Миколай на порозі» Ігровий майданчик на 

Русанівському бульварі 

(біля пам’ятника 

М. Гоголю) 

11:00 – 13:00 

17 грудня Педагогічний інститут, 

Рада студентського 

самоврядування  

Мистецький 

просвітницький 

проект 

Лекція на тему: «Казка в музиці. 

Жанрове розмаїття» 

Університетський 

коледж 

 Інститут мистецтв, 

Ходоровська І.М., викладач 

кафедри теорії та методики 

музичного мистецтва 

Флешмоб Флешмоб «Вітаємо переможців 

Паралімпійських ігор 2016» 

Інститут філології  

(вул. М.Тимошенка, 13б) 

15 жовтня Кафедра романської філології 

та порівняльно-типологічного 



мовознавства (Л. В. Ананьєва) 

Подорож  Екскурсія до Національного 

історико-етнографічного 

заповідника «Переяслав» 

м. Переяслав-

Хмельницький 

01 жовтня Інститут філології, 

Кафедра світової літератури 

 (Т. І. Тверітінова) 

Спортивно-

розвивальни

й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа здоров’я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степ-аеробіка,  

фітбол-аеробіка 

Спортивна зала  

(вул. М.Тимошенка 13б) 

час 15:15 -16:15 

 

8 жовтня, 

5 листопада, 

10 грудня 

 

Факультет здоров’я, 

фізичного виховання і 

спорту, 

Кафедра фітнесу та рекреації 

Спортивні ігри Спортивна зала  

(вул. М.Тимошенка 13б) 

час 15:15 -16:15 

03 грудня Факультет здоров’я, 

фізичного виховання і 

спорту, 

Кафедра спортивної 

підготовки 

Спортивна зала в корпусі 

на пр. Тичини 17 

10.00- 11.00 

22 жовтня Факультет здоров’я, 

фізичного виховання і 

спорту, 

Кафедра спортивної 

підготовки 

Спортивна зала в корпусі 

на бул. Шамо 18/2 

12.00- 13.00 

12 листопада Факультет здоров’я, 

фізичного виховання і 

спорту, 

Кафедра спортивної 

підготовки 

Урок лікувальної фізичної 

культури (ЛФК) для 

профілактики викривлення 

хребта 

Спортивна зала  

(вул. М.Тимошенка 13б) 

час 15:15 -16:15 

29 жовтня Факультет здоров’я, 

фізичного виховання і 

спорту, Кафедра фізичної 

реабілітації та біокінезіології 

Круглий стіл «Основи здорового 

способу життя» 

вул. Старосільська, 2 26 листопада Факультет здоров’я, 

фізичного виховання і 

спорту, 

Кафедра фізичної 

реабілітації та біокінезіології 

Волейбол Університетський 

коледж 

Щосуботи 

14:20 – 15:30 

Нос Н.М. – заступник 

директора з соціально-



(просп.Ю.Гагаріна,16) 

Спортивна зала, 

гуманітарної роботи 

Секція футболу Спортивна зала  

(вул. М.Тимошенка 13б) 

час 15:15 -16:15 

19 листопада, 

17 грудня 

Факультет здоров’я, 

фізичного виховання і 

спорту, 

Кафедра фізичного 

виховання та педагогіки 

спорту 

Розвиваючі ігри з 

дітьми 

«Осінній калейдоскоп» Ігровий майданчик на 

Русанівському бульварі 

(біля пам’ятника 

М. Гоголю) 

11:00 – 13:00 

22 жовтня Педагогічний інститут, 

Кафедра педагогіки та 

психології 

Танцювальний вернісаж 29 жовтня, 

 03 грудня 

Педагогічний інститут, 

Кафедра початкової освіти 

«Країна дитячих мрій» (рухливі 

ігри та конкурс малюнків на 

асфальті) 

05 листопада Педагогічний інститут, 

Кафедра іноземних мов і 

методик їх навчання 

 «Осінні барви» 12 листопада Педагогічний інститут, 

Кафедра педагогіки та 

психології 

  «Тролейбус     

   щастя» 

 

  Рухливі ігри та міні-вікторини     

  про правила безпеки на дорозі 

Ігровий майданчик на 

Русанівському бульварі 

(біля пам’ятника 

М. Гоголю) 

11:00 – 13:00 

26 листопада Педагогічний інститут, 

Кафедра іноземних мов і 

методик їх навчання 

 


