
Київський університет імені Бориса Грінченка

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ-2017

№ Назва заходу
Цільова аудиторія
Місце проведення

Дата / час Відповідальні за організацію і
проведення:

структурний підрозділ + ПІБ

Заходи з міжнародною участю

1. Гостьова лекція Аташе з університетського і наукового співробітництва 
Посольства Франції в Україні Сільвена Ріголе на тему “Виклики сучасності для 
молоді Франції”, присвячена святкуванню Дня Європи в Україні.
Цільова аудиторія: студенти, аспіранти, молоді науковці та всі бажаючі.
Місце проведення: вул. М. Тимошенка, 13-Б, ауд.227 (зала Вченої ради).

Коротка анотація: Захід присвячений святкуванню Дня Європи в Україні, що 
відзначається в країнах Європейського Союзу 9 травня, а також офіційно в 
Україні щорічно у третю суботу травня з 2003 р., враховуючи стратегічний курс 
України на європейську інтеграцію. У День Європи жителі України відзначають 
день спільних цінностей, спільної історії всіх націй континенту.

15 травня НДЛ ІВО
Виговська О.С.
ІФ
Доценко О.Л.

2. Міжкафедральний методологічний семінар: “Сучасне молоде покоління: 
методологія, діагностика, результати” за участі науковців із Сілезького 
університету в Катовіцах (Республіка Польща)
Цільова аудиторія: викладачі, аспіранти, студенти Педагогічного інституту. 
Місце проведення: бульвар Ігоря Шамо, 18/2.

16 травня
14.25

ПІ
Хоружа Л.Л.
кафедра педагогіки та психології
Іванюк Г.І.,
Паламар С.П., 
кафедра початкової освіти 
Мартиненко С.М.

3. Презентація спільного проекту вивчення україномовної ідентичності діаспори 
Парагваю (проект кафедри романської філології та порівняльно-типолоічного 
мовознавства Інституту філології Університету Грінченка та Славістичного 
центру Університету Дель Норте (м. Асунсьйон, Парагвай)
Скайп-конференція з Університетом Дель Норте (м.Асунсьйон, Парагвай) 
“Літературна майстерня: студентський переклад з іспанської мови”.

16 травня
16.00

ІФ
Доценко О.Л.
кафедра романської філології та 
прорівняльно-типологічного 
мовознавства 
Махачашвілі Р.К., 



Онлайн-презентація україномовних студентських перекладів поезій 
Х.М.Маркоса студентами Університету Грінченка та читання віршів студентами 
Університету Дель Норте (м.Асунсьйон, Парагвай).
Цільова аудиторія: студенти та викладачі Інституту філології. 
Місце проведення: вул. Тимошенка, 13-Б, ауд. 303

Коротка анотація: скайп-обговорення ідей, методики та матеріалів  вивчення 
ідентичності української діаспори у Парагваї. Презентація дослідження 
парагваїзмів к.філ.наук Ігоря Проценка, директора Парагвайського центру 
Слов’янських студій.

Шталтовна Ю.А., 
Боса В.П.

4. Гостьова лекція  “Освіта у сфері прав людини” (Лектор: Едіта Видавська, PhD, 
доцент кафедри загальної педагогіки Сілезького університету в Катовіцах, 
Республіка Польща).
Цільова аудиторія: викладачі, аспіранти, студенти Педагогічного інституту.
Місце проведення: бульвар Ігоря Шамо, 18/2.

17 травня
11.35

ПІ
кафедра теорії та історії педагогіки 
Хоружа Л.Л. 

5. Круглий стіл “Російсько-український конфлікт як прояв гібридної війни” за 
участі Франческо Альберті, професора Трентського університету (м.Тренто, 
Італія).
Цільова аудиторія: науковці, політики, науково-педагогічні працівники, 
аспіранти, магістри, студенти, Університету та інших навчальних закладів,. 
Місце проведення: вул. Тимошенка, 13-Б, ауд. 227. 

Коротка анотація: Круглий стіл за участі Франческо Альберті, відомого 
італійського правника, політолога, маршала Фінансової гвардії м. Тренто, який 
спеціалізується на питаннях “холодної війни” та Східній Європі, викладає на 
факультеті політології Університету Терамо (м. Рим), автор книг з історії 
міжнародних відносин.

18 травня
10.00

ІФ
ФПМВ
Слюсаренко І.Ю.
Вдовиченко В.А.
Брайчевська О.А.
НДЛ ІВО
НМЦ ДНПП
Виговська О.С.
Кузьменко О.М.

6. Гостьова лекція “Методологія педагогічної діагностики”  (Лектор: Єва Висоцька,
професор, завідувач кафедри загальної педагогіки Сілезького університету в 
Катовіцах, Республіка Польща).
Цільова аудиторія: викладачі, аспіранти, магістранти Педагогічного інституту.
Місце проведення: бульвар Ігоря Шамо, 18/2.

18 травня
14.25

ПІ
кафедра теорії та історії педагогіки 
Хоружа Л.Л. 

7. Міжнародний круглий стіл “Європейський освітній простір: спільні наукові 
дослідження та проекти”.
Цільова аудиторія: викладачі, аспіранти, студенти Університету.

19 травня ПІ
кафедра теорії та історії педагогіки 
Хоружа Л.Л.



Місце проведення: вул. Маршала Тимошенка, 13-Б. НДЛ освітології 
Батечко Н.Г.
Сілезький університет в Катовіцах 
(Польща)
кафедра загальної педагогіки 

8. Українсько-німецька молодіжна конференція “Історична пам’ять про Другу 
світову війну”.
Цільова аудиторія: студенти, аспіранти і молоді науковці, викладачі Університету.
Місце проведення: вул. Маршала Тимошенка, 13-Б.

22 травня НМЦ ДНПП
НДЛ ІВО
Кузьменко О.М.
Виговська О.С.
ІППО
КМСГОВ
Левітас Ф.Л.

9. Відкрита лекція викладача Колумбійського та Єльського університетів (США), 
мовознавця Юрія Шевчука
Цільова аудиторія: студенти, аспіранти і молоді науковці, викладачі Університету.
Місце проведення: вул. Маршала Тимошенка, 13-Б ауд.227 (зала Вченої ради).

23 травня
13.30

НМЦ ДНПП
Кузьменко О.М.
ІФ
Доценко О.Л.

10. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Університет і лідерство”.
Цільова аудиторія: всі бажаючі. 
Місце проведення: вул. М. Тимошенка, 13-Б, ауд.227 (зала Вченої ради).

Коротка анотація: Конференція проходить у рамках Проекту Програми 
TEMPUS «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту» (ELITE – 
Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging). Спрямована на 
розкриття ролі університетів у розвитку лідерського потенціалу суспільства 
(university leadership), розвиток лідерства для сфери освіти (education leadership), 
лідерства для сфери державного управління (public leadership) та лідерства для 
сфери бізнесу (business leadership)

24 травня
10.00

НДЛ культури лідерства
Міляєва В.Р.
НМЦ ДНПП
НДЛ ІВО
Кузьменко О.М.
Виговська О.С.

11. Презентація стипендіальних програм в Китаї та Японії. 
Цільова аудиторія: науково-педагогічні працівники Університету та інших 
навчальних закладів, аспіранти, магістри, студенти, дослідники-сходознавці. 
Місце проведення: вул. Тимошенка, 13-Б, ауд.205. 

Коротка анотація: Представники культурних центрів і посольств Китаю та 
Японії презентуватимуть стипендіальні програми, актуальні для студентів і 
молодих науковців Університету.

24 травня
10.00

ІФ
кафедра східних мов та перекладу 
Семеніст І.В.



12. Гостьова лекція представника Посольства Бельгії в Україні. 
Цільова аудиторія: науково-педагогічні працівники Університету та інших 
навчальних закладів, аспіранти, магістри. 
Місце проведення: вул. Тимошенка, 13-Б, ауд.503. 

25 травня ІФ 
Доценко О.Л.
кафедра романської філології та 
прорівняльно-типологічного 
мовознавства 
Василенко М.І.
НДЛ ІВО
Виговська О.С.

Всеукраїнські заходи

1. ІІ Всеукраїнський науковий колоквіум “Феномен міста: національна 
ідентичність у мультикультурному просторі сучасного міста”.
Цільова аудиторія: науковці,  аспіранти та  студенти Університету Грінченка та
інших вишів.
Місце проведення: вул. М. Тимошенка, 13-Б, Бібліотека університету (V поверх).

Коротка анотація: Тематика доповідей стосуватиметься різноманітних аспектів 
феномена міста: філософії, історії, культурології, політології, літератури, 
компаративістики тощо. Особлива увага приділятиметься соціокультурним 
аспектам життя сучасного міста, а саме: міська культура як середовище розвитку 
етнокультурних процесів; специфіка формування субкультур у 
мультикультурному місті; етнічність як фактор ідентичності в контексті її впливу 
на мультикультурний простір мегаполісу; особливості національної ідентичності 
як детермінанти розвитку мультикультурного міста; форми національної 
ідентичності в сучасній урбаністичній культурі.

17 травня ІФФ
кафедра історії України
Салата О.О.

2. V Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “Актуальні 
проблеми мистецької освіти”.
Цільова аудиторія: студенти, магістранти, аспіранти мистецьких вищів Києва і 
України
Місце проведення: бульвар Ігоря Шамо, 18/2. 

Коротка анотація: Метою конференції є активізація наукового мислення 
мистецької молоді задля продукування перспективних ідей, обговорення 
проблемних питань сучасної мистецької освіти  і мистецтвознавства в цілому  у 
руслі динамічних змін українського соціокультурного простору. До участі 
запрошуються студенти, магістранти та аспіранти вищих мистецьких навчальних 
закладів. Учасники можуть представити свої матеріали у формі доповіді з 

17 травня
14.30

НТ САДМВ ІМ 
Ягодзинська І.О.
Соболь Н.В.



мультимедійною презентацією (галерея слайдів, відео-роликів, анімація тощо).  

3. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців 
“Інформаційні технології-2017 (ІТ-2017)”.
 Цільова аудиторія: студенти, аспіранти, докторанти, молоді науковці, викладачі 
ВНЗ і наукових установ Києва і України.
 Місце проведення: вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, ауд.521.
 
Коротка анотація: Метою конференції є обговорення актуальних проблем 
використання інформаційних технологій в освіті, апаратного та програмного 
забезпечення інформаційних технологій, математичного моделювання та 
обчислювальних методів.

18 травня
10.00

ФІТУ
кафедра інформаційних технологій та 
математичних дисциплін
Литвин О.С.
Прошкін В.В. 
Глушак О.М.

4. І Всеукраїнська інтернет-конференція “Теоретико-практичні проблеми 
використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в 
освіті та науці”.
 Цільова аудиторія: студенти, аспіранти, докторанти, молоді науковці, викладачі 
ВНЗ і наукових установ Києва і України.
Місце проведення: вул. Маршала Тимошенка, 13-Б.
 
Коротка анотація: Метою конференції є обговорення актуальних проблем 
комп’ютерно-орієнтованих технології в освіті та науці, застосування 
інформаційні технології у фундаментальних та прикладних дослідженнях 
сучасної науки, математичного моделювання та обчислювальних методи в освіті 
та науці.

19 травня
10.00

ФІТУ
кафедра інформаційних технологій та 
математичних дисциплін
Литвин О.С.
Бодненко Д.М.
Прошкін В.В.
Глушак О.М.

5. Всеукраїнська науково-практична конференція “Євроінтеграційні та глобальні
аспекти економічного розвитку України”.
 Цільова аудиторія: викладачі, докторанти, аспіранти Університету Грінченка та 
інших вишів, представники бізнес-структур.
 Місце проведення: вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, ауд.504.

Коротка анотація: Метою конференції є обговорення проблемних питань 
економічних інтеграційних відносин та перспектив їх розвитку в сучасному 
вимірі, проблем розвитку фінансово-кредитної системи, теорії і практики 
бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах економічної інтеграції, а також
продукування перспективних ідей щодо побудови систем менеджменту і 
маркетингу в умовах глобалізації та економіко-екологічних засад сталого 
розвитку сучасного суспільства.

23 травня
10.00

ФІТУ
кафедра фінансів та економіки
Рамський А.Ю.
Зеліско І.М.



6. VІI Всеукраїнська науково-практична конференція “Київ і кияни у 
соціокультурному просторі України: історія міських спільнот”
Цільова аудиторія: науковці, аспіранти, студенти Університету Грінченка та 
інших вишів, представники бізнес-структур.
Місце проведення: вул. М. Тимошенка, 13-Б, Бібліотека університету (V поверх).

Коротка анотація: Тематика конференції присвячена історії міських спільнот 
міста Києва та інших міст України. Під час конференції будуть розглядатися 
питання соціокультурних розвідок в історичній урбаністиці; взаємини міських і 
сільських спільнот; роль міських спільнот у культурних процесах; міські 
спільноти в історичній пам’яті, політиці пам’яті і коммеморативних практиках.

24 травня ІФФ
кафедра історії України
Салата О.О

7. ІІ соціально-педагогічні читання пам’яті І.Д. Звєрєвої.
Місце проведення: вул. Січових Стрільців, 52-А.

30 травня ІЛ
кафедра соціальної педагогіки та 
соціальної роботи
НАПН України
Інститут проблем виховання

Заходи для м. Києва

1. Виховуємо киянина: презентація досвіду роботи експериментальних 
майданчиків. 
Цільова аудиторія: учасники дослідно-експериментальної роботи. 
Місце проведення: пр. П.Тичини, 17, актова зала.

11 травня ІППО
Гончаренко А.М.

2. Семінар-практикум “Лялька як персона: педагогічний підхід для соціального 
розвитку дитини”. 
Цільова аудиторія: методисти ДНЗ. 
Місце проведення: пр. П.Тичини, 17, актова зала.

12 травня ІППО
Дятленко Н.М.
Таран О.В.

3. Workshop “Проблеми наступності в умовах реформування дошкільної і 
початкової освіти: новий погляд”.
 Цільова аудиторія: методисти, завідуючі, вихователі ДНЗ, вчителі початкових 
класів. 
Місце проведення: пр. П.Тичини, 17, актова зала.

13 травня ІППО
Щекатунова Г.Д.

4. Науково-методичний семінар “Сучасні підходи до формування компетентності 
учителів іноземних мов”. 
Цільова аудиторія: викладачі кафедри методики мов та літератури ІППО, 

15 травня ІППО
Дика Н.М.
Буренко В.М.



методисти РНМЦ.
Місце проведення: пр. П.Тичини, 17, актова зала.

Жарікова Л.М.
Сафарян С.І.

5. Майстер-клас “Формування навичок безпечної поведінки дітей: теорія та 
практика”.
Цільова аудиторія: студенти, психологи, вчителі, соціальні працівники, батьки, 
представники громадських організацій (в межах Наукової цукерні Інституту 
людини).
 Місце проведення: пр. П. Тичини, 17, ауд.304.

15 травня
11.35-12.55

ІЛ
кафедра загальної, вікової та 
педагогічної психології
Цюман Т.П.

6. Майстер-клас “Азбука творчості” як засіб розвитку творчих здібностей у дітей з 
особливими освітніми потребами”. 
Цільова аудиторія: студенти, психологи, вчителі, соціальні працівники, батьки, 
представники громадських організацій (в межах Наукової цукерні Інституту 
людини). 
Місце проведення: пр. П. Тичини, 17, ауд.317.

15 травня
11.35 - 12.55

ІЛ
кафедра спеціальної психології, 
корекційної та інклюзивної освіти 
Мельніченко Т.В.
Інституту спеціальної педагогіки НАПН 
України,
лабораторія олігофренопедагогіки
Чеботарьова О.В. 
Брусенська І. 

7. Семінар “Від брендингу особистості до брендингу міста”. 
Цільова аудиторія: усі охочі студенти, співробітники Університету та кияни. 
Місце проведення: вул. Тимошенка, 13-Б.

Коротка анотація: дослідження та врахування цілей, симпатій та антипатій 
громади як основа для створення бренду міста. Задоволеність, успішність, 
маркетингова грамотність активних місцевих жителів та їхня участь у брендингу 
міста – вирішальний чинник залучення інвесторів, поєднання соціальної 
відповідальності з економічною ефективністю.

17 травня
15.00

ІЖ
кафедра реклами та зв’язків з 
громадськістю
Афанасьєв І.Ю.

8. Круглий стіл “Актуальні проблеми муніципального права” спільно з 
Координаційною радою молодих юристів м. Києва. 
Цільова аудиторія: викладачі, студенти, молоді фахівці-юристи. 
Місце проведення: вул. Тимошенка, 13-б, ауд.227. 

Коротка анотація: обговорення важливих проблем муніципального права.

17 травня
10.00

ФПМВ 
кафедра публічного та приватного права
Нашинець-Наумова А.Ю.

9. Науково-педагогічна студія “Інтерактивність як позитивно-новаторський рух в 
системі неперервної освіти працівників ДНЗ”.

19 травня ІППО
Меленець Л.І.



Цільова аудиторія: методисти з дошкільного виховання районних НМЦ. 
Місце проведення: пр. П.Тичини, 17, актова зала.

10. Майстер-клас з елементами тренінгу для дітей та підлітків “Наука – Творчість – 
Добро”.
Цільова аудиторія: діти та підлітки Дніпровського району (основна школа).
Місце проведення: бульвар Ігоря Шамо, 18/2.

Коротка анотація: Яким чином творчість здатна єднати людей і приносити 
емоційне та інтелектуальне задоволення? Чому і коли виникає зв’язок між нашим 
бажанням і вмінням щось робити своїми руками та здатністю моделювати власне 
життя та/або втілювати в життя найсміливіші ідеї? І як в усьому цьому може 
допомогти розібратися давнє мистецтво квілінгу? Про ці на інші часом, здавалося
б, неочевидні паралелі наукового та творчого, розкажуть студенти кафедри 
образотворчого мистецтва під час майстер-класу з елементами методичного 
тренінгу.  

19 травня
14.30

ІМ
кафедра образотворчого мистецтва 
Братусь І.В.

11. Музично-ігровий майстер-клас “Музичний інструмент своїми руками”.
Цільова аудиторія: діти віком від 6 до 9 років та їх батьки.
Місце проведення: бульвар Ігоря Шамо, 18/2.

19 травня
16.00

ІМ 
кафедра інструментально-виконавської 
майстерності

12. Конкурс науково-практичних проектів в освіті.
Цільова аудиторія: студенти, аспіранти, докторанти і молоді науковці, 
представники бізнес-структур.
Місце проведення: вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, ауд.504.

Коротка анотація: Конкурс передбачає здійснення проектної діяльності в різних 
галузях в межах освітнього процесу. В конкурсі беруть участь студенти різних 
спеціальностей, що створювали і реалізовували проект в останні три роки під час 
опанування дисципліни “Проектний менеджмент” та проведення проектних 
досліджень під керівництвом викладацького складу кафедри. Напрями проектної 
діяльності: соціально-орієнтований проект; освітній проект; проекти у сфері 
бізнесу. Пріоритети віддаються проектним роботам, орієнтованим на громаду.

19 травня
13.40

ФІТУ
кафедра управління
Федотов О.О. 
Павлюк В.В.

13. Презентація нової панелі віртуального музею київської освіти. 
Цільова аудиторія: педагогічна спільнота міста.

20 травня ІППО 
КМСГОВ 
Петрощук Н.Р.

14. Лінгвістична вікторина “Around Europe” (до Дня Європи). 20 травня УК 



Цільова аудиторія: студенти.
Місце проведення: пр. Гагаріна, 16, актова зала.

Коротка анотація: Три збірні команди студентів коледжу змагатимуться в 
інтелектуальному турнірі на знання англійської мови, культури та традицій 
Європейських країн. Гра сприятиме поглибленню знань студентів про культуру 
країн, мова яких вивчається; розвитку мислення, пам'яті, уваги та уяви; 
вихованню позитивного ставлення до вивчення англійської мови; розвитку уміння
працювати в команді.

12.00 ЦК іноземних мов 
Руснак Л.Ю.

15. Науково-пізнавальний проект для дітей та підлітків Дарницького та 
Дніпровського районів м. Києва “Розмова про шкідливі звички”.
Цільова аудиторія: діти та підлітки Дарниького та Дніпровського району 
м. Києва. 
Місце проведення: вул. Алма-Атинська, 113,ЗОШ № 11; бул. Перова 14 А, ЗОШ №
201. 

Коротка анотація: студенти-магістри ФЗФВС під час зустрічей з учнями 
Дарницького та Дніпровського районів м. Києва  на наукових фактах обгрунтують
вплив шкідливих звичок на організм дітей та підлітків. Студенти проведуть 
тестування стану здоров’я учнів за функціональними показниками; тест “Вплив 
звичок на здоров’я”, “Що я знаю про шкідливі звички? ”, які допоможуть довести
до свідомості учнів, що шкідливі звички є основною причиною порушення 
здоров'я; формувати в учнів негативне ставлення до шкідливих звичок (паління, 
вживання алкогольних напоїв, наркотиків); виховувати дбайливе ставлення до 
власного здоров'я.

20 травня
25 травня

ФЗФВС
Поляничко О.М.
Ясько Л.В.

16. Науковий семінар “Сучасні проблеми акмеології”.
Цільова аудиторія: педагогічні працівники загальноосвітньої школи.
Місце проведення: Спеціалізована школа №130 ім. Данте Аліг’єрі, 
вул.Красноармійська, 128.

Коротка анотація:  ознайомити педагогічний колектив школи з тенденціями 
розвитку акмеології як науки та діяльністю Української Академії Акмеології.

23 травня
13.00

НДЛ освітології
Батечко Н.Г.
Козак Л.В.

17. Семінар-презентація наукових досліджень студентів і магістрантів ІФ для 
старшокласників київських шкіл (міський профорієнтаційний захід) у рамках 
проекту “Наука – школі”. Тема семінару “Сучасне літературознавство: 

24 травня
15.20

ІФ
кафедра світової літератури
Ковбасенко Ю.І.



множинність вимірів і рецепцій”. 
Цільова аудиторія: старшокласники, зокрема члени Малої академії наук України,
вчителі та всі охочі. 
Місце проведення: вул. Тимошенка, 13-Б, ауд.504. 

Коротка анотація:  На семінарі будуть репрезентовані літературознавчі розвідки 
студентів – членів наукових гуртків кафедри світової літератури, бакалаврів і 
магістрантів Інституту філології. Із ключовою доповіддю виступить триразова 
переможниця Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт Олеся 
Новик.

Загальноуніверситетські заходи

1. Наукова цукерня. 
Цільова аудиторія: студенти, викладачі, фахівці, усі, кому цікаві наукові 
«смаколики» Інституту людини.
Місце проведення: пр. П. Тичини, 17, 3 поверх.

15 травня
9.55-12.55

ІЛ
НТ САДМ ІЛ
Безпалько О.В.
Лях Т.Л.
Павлюк Р.О.
Клішевич Н.А.
Попова А.О.
Спіріна Т.П.

1 хвиля: 9.55-11.15

Майстер-клас “Як знайти натхнення і баланс у житті й на  роботі? Робота з метафоричними 
зображеннями”.
Місце проведення: пр. П. Тичини, 17, ауд.220.

ІЛ 
Муромець В.Г. 
Рафіков О.Р.

Майстер-клас “Особистість тренера: аналіз якостей і їх розвиток”.
Місце проведення: проспект Павла Тичини, 17, ауд.321.

ІЛ
кафедра практичної психології 
Ніколаєв Л.О.
Стефаненко Н.І. 

Жива бібліотека “Секрети професійної діяльності соціального працівника”.
Місце проведення: пр. П. Тичини, 17, ауд.316.

ІЛ
кафедра соціальної педагогіки та 
соціальної роботи 
Фірсова І.М.
Веретенко Т.Г.



Семінар-практикум “Кінотренінг в практиках медіації”
Місце проведення: пр. П. Тичини, 17, ауд.327.

ІЛ
кафедра загальної, вікової та 
педагогічної психології 
Власенко І.А.

Наукова майстерня “Інноваційна професійна практика розвитку абстрактного домовленнєвого мислення 
дітей із затримкою мовлення”.
Місце проведення: пр. П. Тичини, 17, ауд.304.

ІЛ 
кафедра спеціальної психології, 
корекційної та інклюзивної освіти
Луцько К.В.

Майстер-клас “Арт-терапевтичні техніки в роботі психолога: інтуїтивне малювання”.
Місце проведення: пр. П. Тичини, 17, ауд.303.

ІЛ
кафедра загальної, вікової та 
педагогічної психології 
Фурман В.І.

Презентаційний тренінг “Формування емоційного інтелекту дитини у процесі використання педагогічної
технології “Лялька як персона”.
Місце проведення: проспект Павла Тичини, 17, ауд.319.

ІЛ
кафедра спеціальної психології, 
корекційної та інклюзивної освіти 
Мартинчук О.В.

Майстер-клас “Множинний інтелект: інструмент для дослідження і розвитку особистості”. 
Місце проведення: пр. П. Тичини, 17, ауд.314.

ІЛ
кафедра спеціальної психології, 
корекційної та інклюзивної освіти 
Найда Ю.М.

Майстер-клас “Розвиток почуття ритму у дітей з особливими освітніми потребами”.
Місце проведення: пр. П. Тичини, 17, ауд.312.

ІЛ
кафедра спеціальної психології, 
корекційної та інклюзивної освіти
Кібальна К.О.
Гладченко І.В.
Василевська Л.

Презентація тренінгової Програми попередження конфліктів та злочинів серед підлітків та молоді 
“Будуємо майбутнє разом”. 
Місце проведення: пр. П. Тичини, 17, ауд.329.

ІЛ
кафедра соціальної педагогіки та 
соціальної роботи 
НТ САДМВ ІЛ
Журавель Т.В. 
Снітко М.А. 
Спіріна Т.П.



2 хвиля: 11.35-12.55 

Жива бібліотека “Історії успіху молодих науковців”.
Місце проведення: пр. П. Тичини, 17, ауд.319.

ІЛ
кафедра соціальної педагогіки та 
соціальної роботи 
Денисюк О.М. 
Тимошенко Н.Є.

Майстер-клас “Проект: як і для чого”. 
Місце проведення: пр. П. Тичини, 17, ауд.303.

ІЛ
кафедра практичної психології 
Семенова К.І. 
Стефаненко Н.І. 

Презентація лідерського простору для підлітків “Студії Розвитку”.
Місце проведення: пр. П. Тичини, 17, ауд.329.

ІЛ
НТ САДМВ ІЛ 
кафедра соціальної педагогіки та 
соціальної роботи, 
Журавель Т.В. 
Рогозна Ю.М. 
Качуровська В.Ю. 

Круглий стіл “Здоровим бути модно? ”.
Місце проведення: пр. П. Тичини, 17, ауд.220.

ІЛ
кафедра соціальної педагогіки та 
соціальної роботи 
Фірсова І.М.

Майстер-клас “SMART-цілі як чинник успіху команди супроводу дитини з аутизмом” для вчителів, 
асистентів вчителів м. Києва, які надають освітні послуги дітям з аутизмом.
Місце проведення: пр. П. Тичини, 17, ауд.327.

ІЛ
кафедра спеціальної психології, 
корекційної та інклюзивної освіти 
Скрипник Т.В.

Майстер-клас “Формування навичок безпечної поведінки дітей: теорія та практика”.
Місце проведення: пр. П. Тичини, 17, ауд.304.

ІЛ 
кафедра загальної, вікової та 
педагогічної психології
Цюман Т.П.

Майстер-клас “Азбука творчості” як засіб розвитку творчих здібностей у дітей з особливими освітніми 
потребами”. 
Місце проведення: пр. П. Тичини, 17, ауд.317.

ІЛ
кафедра спеціальної психології, 
корекційної та інклюзивної освіти 



Мельніченко Т.В.

Психологічна майстерня “Дитина з особливими освітніми потребами очима батьків”
Місце проведення: пр. П. Тичини, 17, ауд.328.

ІЛ
кафедра спеціальної психології, 
корекційної та інклюзивної освіти 
Таран О.П.

Дискусія “Потенціал методу СASE-STUDY для розвитку професійної компетентності фахівців спеціальної 
освіти: результати дослідження”. 
Місце проведення: пр. П. Тичини, 17, ауд.321.

ІЛ
кафедра спеціальної психології, 
корекційної та інклюзивної освіти 
Супрун Г.В.

Логопедичний турнір “Тьютер-технологія у формуванні логокорекційної компетентності “Міогімнастика””
Місце проведення: пр. П. Тичини, 17, ауд.331.

ІЛ
кафедра спеціальної психології, 
корекційної та інклюзивної освіти 
Бабич Н.М.

Ворк-шоп “Ефективна презентація, або що потрібно знати, щоб Ваш виступ був переконливим і незабутнім”
Місце проведення: пр. П. Тичини, 17, ауд.223.

ІЛ
НТ САДМВ ІЛ 
кафедра соціальної педагогіки та 
соціальної роботи 
Снітко М.А.

Заходи на рівні структурних підрозділів

1. Науковий тренінговий марафон “Професія. Наука. Успіх”. 
Цільова аудиторія: студенти Університетського коледжу.
Місце проведення: пр. П. Тичини, 17, 3 поверх.

15 травня
9.55-12.55

ІЛ, УК 
кафедра соціальної педагогіки та 
соціальної роботи 
Спіріна Т.П.

2. Лекція “Актуальні проблеми фізичної реабілітації студентів спеціальної 
медичної групи при захворюваннях дихальної системи”. 
Цільова аудиторія: студенти Університетського коледжу. 
Місце проведення: пр. Гагаріна, 16.

15 травня
15.00

ФЗФВС, УК
кафедра фізичної реабілітації та 
біокінезіології 
Бісмак О.В.

3. Гостьова лекція “Актуальні проблеми фізичної реабілітації студентів 
спеціальної медичної групи при захворюваннях дихальної системи” (Лектор: 
О.В. Бісмак, кандидата наук з фізичного виховання і спорту, доцент, завідувач 
кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології факультету здоров’я, фізичного 
виховання і спорту Київського університету імені Бориса Грінченка).

15 травня
15.00

УК 
ЦК фізичного виховання
Колоскова Н.О.
Бісмак О.В.



Цільова аудиторія: викладачі, студенти УК.
Місце проведення: пр. Гагаріна, 16, актова зала.

4. Презентація методичного посібника Зайкіної О., Потоцької Ю. “Соціальний 
педагог у школі. Рекомендації для початківця” (К.: Видавнича група “Шкільний 
світ”, 2017. – 112 с.).
Цільова аудиторія: викладачі, студенти спеціальності “Соціальна педагогіка” .
Місце проведення: пр. Гагаріна, 16, ауд.24. 

Коротка анотація: На презентації буде представлено методичний посібник, 
призначенням якого є надання необхідної методичної допомоги соціальним 
педагогам у школі та студентам ВНЗ спеціальності “Соціальна педагогіка” під час
практики.

15 травня
13.00

УК
ЦК педагогічної освіти 
Потоцька Ю.В.

5. Тренінг для студентів “Наукові обрії грінченкознавства”. 
Цільова аудиторія: аспіранти, магістри, студенти Інституту філології. 
Місце проведення: вул. Тимошенка, 13-Б, ауд. 504. 

Коротка анотація: Перспективи грінченкознавчих досліджень молодих 
науковців.

15 травня
11.50

ІФ 
НДЛ грінченкознавства 
Мовчун А.І.

6. Презентація студентського наукового гуртка музичної критики і журналістики 
“Грінченко МузІнформ”.
Цільова аудиторія: студенти, Наукове товариство, викладачі Інституту мистецтва.
Місце проведення: бульвар Ігоря Шамо, 18/2.

Коротка анотація: презнетація діяльності та здобутків наукового гуртка, що діє з
лютого 2017.

16 травня
13.00

ІМ
Сподаренко В.М.
Соболь Н.В.

7. Круглий стіл “Подолання тоталітарного минулого після Другої світової війни 
крізь призму європейського досвіду: політика пам’яті і примирення”. 
Цільова аудиторія: студенти та аспіранти ІФФ.
Місце проведення: бульвар Ігоря Шамо, 18/2.

16 травня ІФФ
кафедра всесвітньої історії 
Драч О.О.

8. Гостьова лекція “Принципи вальдорфської педагогіки у зарубіжній та 
вітчизняній педагогічній практиці” (Лектор: М.М. Ткач, кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри теорії і методики музичного мистецтва Інституту мистецтв).
Цільова аудиторія: викладачі, аспіранти, студенти спеціальності “Музичне 
мистецтво”, “Хореографія”.

16 травня
13.00

УК
ЦК музики та хореографії
Романова Т.В. 
Рахманова О.К.



Місце проведення: пр. Гагаріна, 16, актова зала.

Коротка анотація:  Лекція присвячена розкриттю особливостей організації 
освітнього процесу та методики навчання у вальдорфських школах. Формат 
лекції-дискусії передбачає обговорення дискусійного питання щодо переваг і 
ризиків під час реалізації принципів вальдорфської педагогіки в сучасній системі 
освіти та виховання.

9. Майстер-клас “Як підготувати і виголосити промову з метою переконання” (за 
участі Г.Л. Бондаренка, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри початкової
освіти Педагогічного інституту).
Цільова аудиторія: викладачі, студенти спеціальності “Початкова освіта”
Місце проведення: пр. Гагаріна, 16, ауд.28.

Коротка анотація: Ознайомлення з формами ефективної переконуючої 
комунікації за нестандартних ситуацій життєвого і професійного спілкування, 
технікою виголошення промови: інтонування промови, тональне забарвленням 
слів, темп мовлення, ритм промови, логічні і психологічні паузи, міміка, жести.

16 травня
13.00

УК
ЦК з видавничої справи, культури та 
української філології
Груздьова О.В.

10. Презентація магістерських проектів спеціальності «Педагогіка вищої школи» 
(освітня програма 0111.00.01 Педагогіка вищої школи).
Цільова аудиторія: професорсько-викладацький склад кафедри теорії та історії 
педагогіки, студенти групи ПВШм-1-15-2.0д.
Місце проведення: бульвар Ігоря Шамо, 18/2.

16 травня
15.45

ПІ
кафедра теорії та історії педагогіки 
Хоружа Л.Л.
Желанова В.В. 

11. Кафедральний семінар “Language change as a key problem in historical 
linguistics”. 
Цільова аудиторія: науково-педагогічні працівники Університету та інших 
навчальних закладів, аспіранти кафедри, магістри, студенти IV курсу. 
Місце проведення: вул. Тимошенка, 13-Б, ауд.311. 

Коротка анотація:  З основною доповіддю виступає доктор філологічних наук, 
професор Буніятова І.Р. Планується обговорення у формі дискусії із доповідями 
колег на зазначену тему.

17 травня
11.50

ІФ
кафедра германської філології
Буніятова І.Р.

12. Круглий стіл “Країни Європи та Америки: минуле та сучасність”. 
Цільова аудиторія: студенти. 
Місце проведення: Тимошенка, 13-Б, ауд.617. 

17 травня
11.50

ФПМВ
кафедра міжнародних відносин та 
міжнародного права Мельник Г.М.



Коротка анотація: розглядатимуться проблеми країнознавчих досліджень 
студентів.

13. Науково-практичний семінар “Зміни в загальній середній освіті в 
компетентнісному вимірі” (Лектор: Т.М. Засєкіна, заступник директора з науково-
експериментальної роботи Інституту педагогіки НАПН України, канд. пед. наук, 
старший науковий співробітник).
Цільова аудиторія: викладачі.
Місце проведення: пр. Гагаріна, 16,  ауд.28.

Коротка анотація:  ознайомлення викладачів  з реалізацією вимог 
компетентнісного підходу в навчанні, спрямованого  на формування і розвиток 
ключових компетенцій особистості, окреслених Державним стандартом, 
конкретизація нових навчальних програм 10-11кл.

17 травня
13.00

УК
ЦК природничих дисциплін
Карлінська Я.В.

14. Математичний брейн-ринг “Математика – базис всіх наук”.
Цільова аудиторія: студенти І курсу всіх спеціальностей.
Місце проведення: пр. Гагаріна, 16, актова зала.

Коротка анотація: Популяризація математики засобом інтерактивної гри, яка 
демонстує  не лише ерудицію, пам’ять, але й вимагає концентрації думок, вміння 
логічно мислити, працювати у команді та знаходити обгрунтовану відповідь на 
питання за дуже короткий проміжок часу у стані напруженості, оскільки поруч 
“конкуренти”.

17 травня
13.00

УК 
ЦК економіко-математичних 
дисциплін та менеджменту дисциплін
Руденко Н.М.

15. Творча майстерня Галини Дацюк “Секрети журналістської роботи”
Цільова аудиторія: викладачі, студенти спеціальності “Видавнича справа”
Місце проведення: пр. Гагаріна, 16, ауд.21.

Коротка анотація: Г. Дацюк, головний редактор радіоканалу “Культура” 
Національної радіокомпанії України, співавторка книги «Історія одного 
журналістського курсу», ознайомить викладачів, студентів із особливостями 
роботи  сучасного радіожурналіста, окреслить напрями роботи журналістики 
майбутнього.

17 травня
13.00

УК 
ЦК з видавничої справи, культури та 
української філології
Груздьова О.В.

16. “Майстер-клас від Ділентанта: теорія та практика перекладу з романських мов”: 
творча зустріч із перекладачем з італійської та французької мови Віктором 
Чепурою.
Місце проведення: вул. М.Тимошенка, 13-Б, ауд.303.

17 травня
13.40

ІФ
кафедра романської філології та птм 
мовознавства
Махачашвілі Р.К.



17. VI щорічна студентська науково-практична конференція “Cучасна іншомовна
освіта очима студентів”.
Цільова аудиторія: викладачі, аспіранти, студенти Педагогічного інституту.
Місце проведення: бульвар Ігоря Шамо, 18/2.

17 травня ПІ
кафедра іноземних мов і методик їх 
викладання
Котенко О.В. 

18. Майстер-клас “Основи роботи з метафоричними асоціативними зображеннями в
роботі психолога”.
Цільова аудиторія: психологи.
Місце проведення: вул. М.Тимошенка, 13б, ауд.99.

17 травня
12.00

НДЛ культури лідерства
Бреус Ю.В.
Інституту вищої освіти НАПН 
України
відділу інтеграції  науки і освіти
Муромець В.Г. 

19. Інтернет-конференція «Дошкільна і початкова освіта: сьогодення і перспективи 
розвитку».
Цільова аудиторія: викладачі ВНЗ, інститутів післядипломної педагогічної 
освіти, методисти РНМЦ, вихователі ДНЗ, вчителі початкових класів.
http://conf.kubg.edu.ua/

17-18 травня ІППО
Щекатунова Г.Д.
Базиль Л.І.
Дятленко Н.М.
Меленець Л.І.

20. Наукова конференція “Освітологія – 2017” 
Цільова аудиторія: студенти-магістранти, аспіранти, викладачі Університету 
Грінченка.
Місце проведення: вул. Маршала Тимошенка, 13-б, ауд. 407.

Коротка анотація:  захід присвячено актуальним питанням освітології та її 
сприяння у вивченні нагальних проблем вищої освіти України. 

18 травня
15.00

НДЛ освітології
Батечко Н.Г.
Козак Л.В.

21. Круглий стіл “Мовна особистість майбутнього вчителя у проекції сучасної 
лінгводидактики”.
Цільова аудиторія: магістранти 5-6 курсів (спеціальність «Українська мова та 
література»), викладачі кафедри методики мов та літератури ІППО, викладачі ІФ. 

18 травня ІППО
Дика Н.М.

22. Науковий сет “Мистецтво 2.0.”.
Цільова аудиторія: студенти, аспіранти, докторанти і молоді вчені Університету 
Грінченка.
Місце проведення: бульвар Ігоря Шамо, 18/2.

18 травня
11.30

23 травня
11.30

ІМ 
Ягодзинська І.О.
Вишинський В.В.

http://conf.kubg.edu.ua/


Коротка анотація: Серія гостьових лекцій-диспутів, які замикатиме дискусивна 
платформа. Запрошені спікери – українські філософи, соціологи, релігієзнавці, 
серед яких Вахтанг Кебуладзе, Сергій Головащенко, Тетяна Марценюк, порушать 
низку актуальних питань про саморефлексію сучасного мистецтва у соціо-
культурному вимірі глобалізованого суспільства. Мистецво і гендер, мистецтво і 
тоталітаризм, мистецтво і війна, мистецтво як релігія – ось кілька сюжетів, що їх 
пропонують лектори під час відкритих лекцій-дискусій для молодих науковців.  

23. Наукова студентська конференція “Роль та місце фахівця з фізичної 
реабілітації в системі охорони здоров’я населення.” 
Цільова аудиторія: студенти та викладачі. 
Місце проведення: вул. Старосільська 2, ауд.107.

Коротка анотація: Розглядатимуться актуальні питання сучасної системи 
підготовки конкурентноспроможного фахівця з фізичної реабілітації в Україні та 
за її межами.

18 травня
13.40

ФЗФВС 
кафедра фізичної реабілітації та 
біокінезіології
Кобеньок Г.В.

24. Міждисциплінарний науковий  колоквіум “Українська культура 60-70-х рр. ХХ
століття: таємниці музеїв України”.
Цільова аудиторія: студенти напряму “Філологія (Українська мова і література)”, 
абітурієнти магістерських освітніх програм, науково-педагогічні працівники 
Університету та інших навчальних закладів.
Місце проведення: вул. Тимошенка, 13-Б, ауд. 207.

Коротка анотація: Семінар буде цікавим усім, кому небайдужі історія 
української культури.

19 травня
13.40

ІФ
кафедра української літератури і 
компаративістики 
Бровко О.О.
НМЦ тележурналістики

25. Брейн-ринг “Від теорії до практики (шляхи популяризації науки в студентському
середовищі)”.
Цільова аудиторія: члени наукових гуртків, викладачі, студенти.
Місце проведення: пр. Гагаріна, 16, актова зала.

Мета: популяризація наукової роботи, презентація основних напрямів 
досліджень наукових гуртків Коледжу, ознайомлення з цікавими фактами з історії
науки та сучасними тенденціями розвитку наукових досліджень.
Коротка анотація:  Брейн-ринг включатиме два блоки завдань: теоретичний та 
практичний. Тeорeтичний блок охоплює тeми, пов’язані з напрямами роботи 
гуртків і містить три блоки запитань: 1) запитання про визначних дослідників; 2) 

19 травня
13.00

УК
НТ САДМВ УК 
Мусіяченко О.С.



про методи наукових досліджень 3) про останні наукові досягнення або цікаві 
винаходи. Практичний блок включає підготовку та прeзeнтування студeнтами 
одного з напрямів роботи гуртка та конкурс ораторського мистeцтва (промова на 
тему “Наука – запорука успіху людини та держави”).

26. Науковий семінар “Можливості програми “Креативна Європа” для наукової 
спільноти України”. Проводить: Юлія Федів, керівник Національного бюро 
“Креативна Європа в Україні”.
Місце проведення: вул. Тимошенка, 13-Б, ауд. 206.

22 травня
11.50

ІФ
кафедра української літератури і 
компаративістики 
Івасюк О.М.

27. Студентська науково-практична конференція “Перші кроки в науку”.
Місце проведення: проспект Павла Тичини, 17, ауд. 229, 303, 316, 327, 329.
Секція 1 “Сучасний простір наукових досліджень у галузі спеціальної освіти”
Секція 2 “Актуальні проблеми соціальної педагогіки”
Секція3 “Актуальні проблеми соціальної роботи”
Секція 4 “Актуальні проблеми практичної психології”
Секція 5 “Актуальні проблеми психології” (пленарне засідання) 

22 травня
13.00-14.20 
14.25-16.00

ІЛ
кафедра спеціальної психології, 
корекційної та інклюзивної освіти 
Таран О.П. 
Лях Т.Л. 
Попова А.О.
кафедра соціальної педагогіки та 
соціальної роботи
Снітко М.А.
кафедра соціальної педагогіки та 
соціальної роботи
Тимошенко Н.Є.
кафедра практичної психології
Маланьїна Т.М.
кафедра загальної, вікової та 
педагогічної психології
Сорокіна О.А.

28. Ділова гра “Організація та проведення референдуму”.
Цільова аудиторія: викладачі, студенти спеціальності “Правознавство”.
Місце проведення: пр. Гагаріна, 16, ауд.27.

Коротка анотація:  Ділова гра спрямована на формування професійних 
компетенцій майбутніх юристів, зокрема: вміння працювати із законодавчою 
базою України; здатність організовувати роботу виборчої комісії; готовність 
попереджувати правопорушення виборчого законодавства. Під час  проведення 
заходу студенти практично у відповідності до законодавства формують виборчу 
комісію, документацію, організовують і проводять процедуру голосування, 

22 травня
13.00

УК 
ЦК суспільних дисциплін
Бурдіна Н.К.



підрахунку голосів та оприлюднення результатів.

29. Круглий стіл “Сходознавчі студії в Україні”. 
Цільова аудиторія: студенти, що вивчають східні мови, а також спеціалісти зі 
східних мов та літератур, світової культури та дослідники країн сходу. 
Місце проведення: вул. Тимошенка, 13-Б, ауд.205. 

Коротка анотація:  Розглядатимуться актуальні питання сходознавства, вивчення
східних мов і літератур  в Україні.

22 травня
10.00

ІФ
кафедра східних мов та перекладу
Щербаков Я.І.

30. Гостьова лекція: “Соціальне відторгнення молоді на ринку праці: міф чи 
реальність?” (Лектор: Л.М. Ільїч, кандидат економічних наук, доцент, старший 
науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені 
М.В. Птухи НАН України).
Цільова аудиторія: студенти, аспіранти, докторанти і молоді науковці 
Університету, а також всі небайдужі до проблем молодіжної зайнятості. 
Місце проведення: вул. Маршала Тимошенка, 13-б, ауд.504.

Коротка анотація: У ході лекції розглядатимуться проблеми молодіжної 
зайнятості у глобальному та національному вимірах. Відвідавши лекцію, ви 
зрозумієте, які ціннісні настанови сучасної молоді, чи насправді існує ризик 
соціального відторгнення у сфері праці для молодих українців, а також зможете 
відповісти на питання: чому молоді українці віддають перевагу вищій освіті як 
вони її оцінюють, які країни обирають для навчання, що чекає на них після 
виходу на ринок праці та на скільки набуті компетенції відповідають потребам 
сучасних робочих місць? 

22 травня
13.40

ФІТУ
Акіліна О.В.

31. Круглий стіл “Педагогічна персоналістика в галузі дошкільної освіти: історія, 
теорія, практика”.
Цільова аудиторія: студенти напряму підготовки “Дошкільна освіта”, викладачі 
кафедри дошкільної освіти.
Місце проведення: бульвар Ігоря Шамо, 18/2.

22 травня
13.00

ПІ
кафедра дошкільної освіти 
Волинець Ю.О. Гаращенко Л.В. 
Стаднік Н.В. 

32. Презентація наукових досліджень студентів “Stand up! Наука”.
Цільова аудиторія: студенти ФПМВ. 
Місце проведення: Тимошенка, 13-Б, ауд.617. 
 

23 травня
11.50

ФПМВ 
кафедра міжнародних відносин та 
міжнародного права кафедра 
англійської мови 
Слюсаренко І.Ю., Лісовська М.М., 



Громова Н.М.

33. Міжкафедральний семінар “Слово, речення, текст: новітні підходи та 
напрацювання”.
Цільова аудиторія: науково-педагогічні працівники Університету та інших 
навчальних закладів, аспіранти кафедри, магістри. 
Місце проведення: вул. Тимошенка, 13-Б, ауд.311. 

Коротка анотація:  до участі запрошені колеги суміжних кафедр з доповідями 
щодо сучасних наукових розвідок лінгвістичного напрямку.

24 травня
13.40

ІФ
кафедри германської філології, 
англійської філології та перекладу 
Чернігівська Н.С. 

34. Лекція “Як написати наукову статтю? ” (Лектор: О.А. Брайчевська, кандидат 
історичних наук, доцент).
Цільова аудиторія: студенти ФПМВ. 
Місце проведення: Тимошенка, 13-Б, ауд.617. 

Коротка анотація: інформація для тих, хто прагне наукового вдосконалення 

24 травня
11.50

ФПМВ 
кафедра міжнародних відносин та 
міжнародного права О.А. Брайчевська

35. Відрита лекція “Подорож світом великих і ДУЖЕ ВЕЛИКИХ чисел” (Лектор 
Т.І. Іолтухівська, викладач Університетського коледжу).
Цільова аудиторія: студенти, слухачі курсів довузівської підготовки.
Місце проведення: пр. Гагаріна, 16, ауд.28.

Коротка анотація: Лекція сприятиме популяризації серед молоді математики як 
науки; передбачає демонстрацію можливостей сучасної математики та заохочення
студентів до самостійного пізнання та формування інтересу до науки в цілому.

24 травня
13.00

УК 
ЦК економіко-математичних 
дисциплін та менеджменту дисциплін 
Іолтухівська Т.І.

36. Круглий стіл “Перспективні напрями розвитку сучасної освіти: наукові розвідки 
студентів-переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 
робіт”.
Цільова аудиторія: викладачі, аспіранти, студенти ПІ.
Місце проведення: бульвар Ігоря Шамо, 18/2.

24 травня ПІ
кафедра початкової освіти 
Мартиненко С.М. Бондаренко Г.Л. 
Романенко Л.В. Ващенко О.М.

37. Круглий стіл “Інформаційно-комунікаційні технології  в дошкільних навчальних 
закладах: виклик часу чи данина моді?”.
Цільова аудиторія: викладачі, студенти спеціальності “Дошкільна освіта”
Місце проведення: пр. Гагаріна, 16, ауд.28. 

25 травня
13.00

УК
ЦК економіко-математичних 
дисциплін та менеджменту дисциплін
Марченко Т.І.



Коротка анотація: Захід передбачає презентацію студентського портфоліо щодо 
використання  сучасних ІК технологій  та ТЗН  з метою підвищення ефективності
освітнього  процесу в ДНЗ. Під час обговорення студенти спробують дати 
аргументовану відповідь на проблемне питання: «Інформаційно-комунікаційні 
технології  в дошкільних навчальних закладах: виклик часу чи данина моді, 
необхідний і важливий інструмент розвитку дітей чи марнотратство?»

38. Секційне засідання ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції 
“Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах 
євроінтеграції”.
Місце проведення: вул. М. Тимошенка, 13-Б.

26 травня ІЖ
кафедри бібліотекознавства та 
інформології
Сошинська В.Є.

39. Щорічний науковий семінар “Від класичної до постнекласичної мистецької 
освіти”.
Цільова аудиторія: студенти та аспіранти Інститут мистецтв, студенти 
Університетського коледжу, викладачі кафедри теорії та методики музичного 
мистецтва.
Місце проведення: бульвар Ігоря Шамо, 18/2.

26 травня
14.30

ІМ
кафедра теорії та методики музичного 
мистецтва
Олексюк О.М.

40. Студентська конференція “Концепція “Нова українська школа”: сутнісні риси 
реформ”.
Цільова аудиторія: викладачі, студенти випускних групп.
Місце проведення: пр. Гагаріна, 16, актова зала.

Коротка анотація:  На конференції розглядатимуться основні положення 
Концепції “Нова українська школа”, обговорюватимуться актуальні проблеми 
реформування освіти, а також шляхи впровадження інноваційних форм 
організації навчальної діяльності під час проведення занять в ДНЗ, на уроках  
музики, фізичного виховання, образотворчого мистецтва в початковій школі. 
Основною метою є популяризація наукової  діяльності серед студентів коледжу.

26 травня
13.00

УК
ЦК педагогічної освіти 
Артюх Л.Л.


