
 
Основні напрями та форми роботи  

на І семестр 2013/2014 н.р. 
 
Напрям роботи Форма роботи Вид роботи Місце проведення заходу Дата 

проведення заходу 
Відповідальний 

Особистісно-
розвивальний 
 
 
 
 

 

Мовні  школи 
(англійська) 
 

Заняття з англійської мови Гуманітарний інститут  
(вул.М.Тимошенка, 13-б) 

щосуботи 
11.00–13.00 

Кафедра англійської філології 

«Let’s speak English»  
(ігрові заняття для дітей 4-9 років) 
 

Педагогічний інститут 
(б-р.О.Давидова, 18/2) 

щосуботи 
з 10:30-11:30 

Котенко О.В.-завідувач кафедри 
іноземної мови та методик їх 
викладання 
Коваленко Л.В.-асистент 
кафедри 

Англійскька мова для молодших 
школярів 

Університетський коледж 
(пр.-т.Ю.Гагаріна, 16) 

Щосуботи Калашник О.С. – Голова 
циклової комісії викладачів 
іноземної мови 

Бесіда-презентація   
«Родинне святкування Різдва» 

Гуманітарний інститут  
(вул.М.Тимошенка, 13-б) 

28.12.13 
11.00–13.00 

Кафедра англійської філології 

Лекційно -тренінгове заняття 
«Учнівська автономія – ефективна 
концепція теорії і практики навчання 
англійської мови» 

Гуманітарний інститут  
(вул.М.Тимошенка, 13-б) 

23.11.13 
11.00–13.00 

Кафедра англійської мови 

Мовна школа 
(українська) 
 

Заняття з української мови Гуманітарний інститут  
(вул.М.Тимошенка, 13-б) 

Щосуботи 
11.00–13.00 

Кафедра української мови 

Заняття з світової літератури Гуманітарний інститут  
(вул.М.Тимошенка, 13-б) 

Щосуботи 
11.00–13.00 

Кафедра світової літератури 

Підготовки дитини до 
школи 

 «Граючись, навчаємось» 
(заняття для дітей 4-6 років) 

Педагогічний інститут 
 (б-р.О.Давидова, 18/2) 

щосуботи 
з 10:30-11:30 

 

Волинець Ю.О., 
Пасічник А.В., 
Товкач І.Є.-ст.викладачі кафедри 
дошкільної освіти  

Школа батьківства Консультативно-діагностичний центр 
для батьків та дітей дошкільного та 
молодшого шкільного віку 

Педагогічний інститут   
(б-р О.Давидова, 18/2) 

щосуботи 
з 10:00-11:00 

 

ПетрунькоО.В.-завідувач 
кафедри психології, Метелюк 
В.І.-викладач кафедри 
психології Дем'яненкоВ.І-
викладач кафедри педагогіки 



Школа розвитку 
особистості 
«Освітній трикутник: 
школа-родина-
дитина» 

Тренінгові заняття для вчителів, 
батьків, учнів старших класів 

Інститут суспільства 
(вул.М.Тимошенка, 13-б) 

Щосуботи 
11.00–13.00 

 

Гонюкова Л.В. – завідува 
кафедри державного управління 
та управління освітою 

Психологічна школа Консультація, 
тренінг 

Гімназія №136 м. Київ 
вул.Ентузіастів, 29/3 

 

26.10.2013р. 
02.11.2013р. 
23.11.2013р. 
30.11.2013р. 
21.12.2013р. 

10.00 

Кафедра загальної, вікової та 
педагогічної психології, 
 

Тренінг 
«Аналіз сновидінь» 

Інститут людини 
пр-т П. Тичини, 17 

 

16.11.2013р. 
10.00 

Кафедра спеціальної психології, 
корекційної та інклюзивної 
освіти, 
Таран О.П. 

Профорієнтаційний 
центр 

Профдіагностика та консультації для 
старшокласників 

Інститут людини 
пр-т П.Тичини,17 

19.10.2013р. 
16.11.2013р. 
07.12.2013р. 

11.00 

Кафедра практичної психології 
Тохтамиш О.М. 

Школа майбутнього 
першокласника 
 
 
 
 
 

Заняття з математики та української 
мови 

Університетський коледж 
(пр.-т.Ю.Гагаріна, 16) 

Щосуботи Соловець Л.О. – Голова 
циклової комісії викладачів 
української мови, літератури та 
культури; 
Головчанська О.В. – Голова 
циклової комісії викладачів 
математичних дисциплін 

Заняття для 
молодших школярів 
«Вчимо школяриків» 
 

Заняття з розвитку зв’язного мовлення, 
навичок виразного читання, 
каліграфічного письма, ознайомлення 
з приподою та навколишнім світом 

Педагогічний інститут 
(б-р.О.Давидова, 18/2) 

Щосуботи Вишнівська Н.В.,Набільська 
О.В.–викладачі кафедри 
початкової освіти і природничо-
математичних дисплін; Шкарбан 
Л.В.-ст.викладач кафедри 
початкової освіти і гуманітарних 
дисциплін 

Клуби за інтересами «З комп’ютером на ТИ» 
Лекції та практичні заняття з основ 
комп’ютерної грамотності 

Інститут суспільства 
(вул.М.Тимошенка, 13-б) 

19.10- відкриття 
26.10; 2.11; 9.11; 

16.11; 23.11; 30.11; 
7.12; 14.12; 21.12 

Соколовська С.В – заступник 
директора з навчальної та 
науково-методичної роботи 

Майстер-класи з інформатики для 
учнів старших класів 

Університетський коледж 
(пр.-т.Ю.Гагаріна, 16) 

Щосуботи Головчанська О.В. – Голова 
циклової комісії викладачів 
математичних дисциплін 

Заняття з інформаційних технологій Інститут післядипломної 
педагогічної освіти 
(пр.-т.П.Тичини, 17) 

Щотижня, (залежно 
від запису) 

Бойченко В.В. - завідувач НМЦ 
інформаційних технологій 

Соціонічний гурток  
Заняття «Соціоніка для самопізнання» 

Інститут людини 
пр-т П. Тичини, 17 

 

23.11.2013р. 
10.00 

Кафедра соціальної педагогіки 
та соціальної роботи  
Попова А. О. 



Засідання клубу для людей старшого 
віку  
«Екранізація п’єси М.Гоголя «Ревізор» 

Гуманітарний інститут  
(вул.М.Тимошенка, 13-б) 

30.11.13 
11.00–13.00 

Кафедра світової літератури 

Клуб «Грайлик» 
Ігротека 

Інститут людини 
(пр-т П. Тичини, 17) 

26.10.2013р. 
07.12.2013р. 

11.00 

Відділ виховних технологій, 
Васюра Н.О. 

Заняття 
«Соціоніка для саморозвитку» 

Інститут людини 
пр-т П. Тичини, 17 

 

21.12.2013р. 
10.00 

Кафедра соціальної педагогіки 
та соціальної роботи Гевчук Н.С. 

Консультаційний 
пункт 

Для вихованців центру «Наші діти» з 
навчальних предметів: математика, 
англійська,  німецька мови 

Інститут післядипломної 
педагогічної освіти 
(пр.-т.П.Тичини, 17) 

Щотижня 
з 15.00 

(середа, четвер, 
п’ятниця ) 

Герасимович О.М.  - методист НМЦ  
природничо-математичної освіти 
Бигич Ю.В. - викладач  кафедри 
методики мов та літератури 
Жарікова Л.М. - викладач  
кафедри методики мов та 
літератури 

Для батьків дітей з особливими 
потребами 

Інститут післядипломної 
педагогічної освіти 
(пр.-т.П.Тичини, 17) 

25.10.2013 
15.11.2013 

Шорохова В.В. - методист НМЦ 
інклюзивної освіти 

Практичних психологів для дітей 
сиріт, дітей багатодітних сімей, дітей з 
особливими потребами 

Інститут післядипломної 
педагогічної освіти 
(пр.-т.П.Тичини, 17) 

01.11.2013 
29.11.2013 

Кепканова О.І. - завідувач НМЦ 
практичної психології і 
соціальної роботи 

Круглі столи Зустріч з виконавчим директором 
міжнародного благодійного фонду 
«Нове покоління» Ю.В.Василюк 

Гуманітарний інститут  
(вул.М.Тимошенка, 13-б) 

07.12.13 
11.00–13.00 

Кафедра перекладу 

Тренінги «Лідерство на всі часи» Гуманітарний інститут  
(вул.М.Тимошенка, 13-б) 

16.11.13 
11.00–13.00 

Кафедра теорії та історії 
педагогіки, Навчально-
методичний центр розвитку 
культури лідерства 

Бесіда «Ласкаво просимо у світ японської 
анімації» 

Гуманітарний інститут  
(вул.М.Тимошенка, 13-б) 

02.11.13 
11.00–13.00 

Кафедра романо-германських і 
східних мов 

Музичні студії 
 

Навчання дітей та дорослих: 
- грі на музичному інструменті 
(фортепіано, баян, гітара, скрипка); 
- вокал 

Інститут мистецтв 
(б-р.О.Давидова, 18/2) 

Щотижнево 
(субота) за 

індивідуальним 
графіком 

Пляченко Т.М., 
Зінська Т.В. 
 

Гра на фортепіано Університетський коледж 
(пр.-т.Ю.Гагаріна, 16) 

Щосуботи Романова Т.В. – Голова циклової 
комісії викладачів музичного 
мистецтва 

Хореографічна студія Заняття з хореографії для дітей Інститут мистецтв 
(б-р.О.Давидова, 18/2) 

Щотижнево 
(субота) за 

індивідуальним 
графіком 

Бернадська Д.П. 

Художня студія Навчання дітей: 
- «Чарівна палітра» (малювання); 
- «Пластилінова ворона» (ліплення); 
- «Жар-птиця» (робота з папером) 

Інститут мистецтв 
(б-р.О.Давидова, 18/2) 

Щотижнево 
(субота) за 

індивідуальним 
графіком 

Галіна В.І. 



Студії образотворчого 
мистецтва 

 «Палітра» Університетський коледж 
(пр.-т.Ю.Гагаріна, 16) 

Щосуботи Ладоненко М.І. – Голова 
циклової комісії викладачів 
образотворчого мистецтва 

Майстер-клас з виготовлення ляльки-
мотанки «Барбі, до побачення» 

Інститут людини 
(пр-т П. Тичини, 17) 

 

19.10.2013 р. 
11.00 

Відділ виховних технологій, 
Васюра Н.О. 

Консультація-тренінг «Технологія 
виготовлення прикрас та іграшок» 

Інститут післядипломної 
педагогічної освіти 
(пр.-т.П.Тичини, 17) 

14.12.2013 
28.12.2013 

Боринець Н.І. - доцент кафедри 
природничо-математичної 
освіти і технології 

Творча майстерня «Умілі рученята» Педагогічний інститут 
(б-р.О.Давидова, 18/2) 

26.10.13, 09.11.13, 
16.11.13, 07.12.13, 

21.12 

Кошман П.Я., викладач кафедри 
початкової освіти та методик 
викладання природничо-
математичних дисциплін 

Арт-терапія Тренінг Інститут людини 
пр-т П.Тичини,17 

19.10.2013р. 
09.11.2013р. 
30.11.2013р. 
14.12.2013р. 

11.30 

Відділ виховних технологій, 
Рубан П.Г. 

Літературна вітальня Лінгвістичні читання «Українська 
мова – інтелектуальний портрет 
народу. Звучи, рідна мово!» 

Гуманітарний інститут  
(вул.М.Тимошенка, 13-б) 

09.11.13 
11.00–13.00 

Кафедра української мови 

Конкурс читців  «Із Янголом на плечі» Гуманітарний інститут 
(вул.М.Тимошенка, 13-б) 

21.12.13 
11.00–13.00 

Кафедра української літератури, 
компаративістики та соціальних 
комунікацій 

ІІ-ий Київський 
конкурс «Перший раз 
в PR клас» 

«Небайдужість до навколишнього 
середовища» 

Гуманітарний інститут 
(вул.М.Тимошенка, 13-б) 

14.12.13 
11.00–13.00 

Кафедра реклами та зв’язків з 
громадськістю 

Студентсько-
учнівський 
спортивно-правовий 
квест  

«Крок до успіху» Університетський коледж 
(пр.-т.Ю.Гагаріна, 16) 

Один раз на місяць Гаєвська Н.С. – заступник 
директора із навчально-виховної 
роботи, 
Маляр С. – голова ради 
студентського самоврядування 

Культурно-
дозвіллєвий 

Концертно-
інформаційна 
програма 

Урочисте  відкриття IV  етапу 
Соціального проекту   «З Києвом і для 
Києва» та святковий концерт  

Інститут мистецтв,  
Педагогічний інститут 
(б-р.О.Давидова, 18/2) 

19.10.2013 
10.00 

Кондратенко Г.Г., 
Савченко Ю.Ю. 

Інститут людини,  
Інститут післядипломної 

педагогічної освіти 
пр-т П.Тичини 17 

19.10.2013р. 
10.00 

Відділ виховних технологій, 
Волківська Д.А. 

Гуманітарний інститут,  
Інститут суспільства 

(вул.М.Тимошенка, 13-б) 

19.10.2013р. 
11.00 

Завідувачі Відділів виховних 
технологій Головчук С.Ю., 
Баранова Н.В. 

Університетський коледж 
(пр.-т.Ю.Гагаріна, 16) 

19.10.2013р. 
13.00 

Гаєвська Н.С. -  заступник 
директора із навчально-виховної 
роботи, 



Керівники гуртків 
Тематичні концертні 
програми 
 

Для ветеранів та учасників бойових дій  
- до Дня визволення м. Києва; 

Інститут мистецтв 
(б-р.О.Давидова, 18/2) 

Листопад 2013 
 

Кондратенко Г.Г. 

Новорічна концертна програма Інститут мистецтв 
(б-р.О.Давидова, 18/2) 

Грудень 2013 Кондратенко Г.Г. 

Університетський коледж 
(пр.-т.Ю.Гагаріна, 16) 

Гаєвська Н.С. -  заступник 
директора із навчально-виховної 
роботи, 
Керівники гуртків 

Вистави Інсценізація за українськими 
народними казками 

Педагогічний інститут 
(б-р.О.Давидова, 18/2) 

26.10.13 
Л.Я.Шипіло.викладач кафедри 
дошкільної освіти 

Лялькова вистава за творами 
українських письменників, ігри, 
розваги 

Педагогічний інститут 
(б-р.О.Давидова, 18/2) 02.11.13 

Н.І.Богданець-Білоскаленко, 
С.В.Чередніченко 

Інсценізації за українськими 
народними казками 

Педагогічний інститут 
(б-р.О.Давидова, 18/2) 

23.11.13 
Л.Я.Шипіло, викладач кафедри 
дошкільної освіти 

Лялькова вистава за творями 
укр..письменників, ігри, розваги 

Педагогічний інститут 
(б-р.О.Давидова, 18/2) 07.12.13 

Н.І.Богданець-Білоскаленко, 
С.В.Чередніченко - викладачі 
кафедри дошкільної освіти 

Інсценізації за українськими 
народними казками «Новорічна казка» 

Педагогічний інститут 
(б-р.О.Давидова, 18/2) 

21.12.13 
Л.Я.Шипіло, викладач кафедри 
дошкільної освіти 

Спортивно-
оздоровчий 

Спортивна секція Волейбол Університетський коледж 
(пр.-т.Ю.Гагаріна, 16) 

Щосуботи Колоскова Н.О. – Голова 
циклової комісії викладачів 
фізичного виховання 

Ритмічно-оздоровчий 
клуб «Здоров’ятко» 
(для дітей 4-9 років) 

Заняття з теми: «Діагностування 
хореографічних навичок у дітей 
дошкільного та молодшого шкільного 
віку» 

Педагогічний інститут 
(б-р.О.Давидова, 18/2 

 
19.10.13 

 

Толубко І.Г.,викладач кафедри 
початкової освіти та методик 
гуманітарних дисциплін 

 «Здоров’я дитини – багатство родини» Педагогічний інститут 
(б-р.О.Давидова, 18/2 

26.10.13 Ващенко О.М., канд..пед.наук, 
доцент кафедри  

Фізкультурні розваги, рухливі й 
народні ігри 

Педагогічний інститут 
(б-р.О.Давидова, 18/2 

02.11.13 
Л.В.Гаращенко викладач 
кафедри дошкільної освіти 

Заняття з теми: «Навчання дітей  
дошкільного та молодшого шкільного 
віку  українським танцям» 

Педагогічний інститут 
(б-р.О.Давидова, 18/2 

 
09.11.13 

 

Толубко І.Г. викладач кафедри 
початкової освіти та методик 
гуманітарних дисциплін  

 «Здоров’я дитини –багатство родини» Педагогічний інститут 
(б-р.О.Давидова, 18/2 

16.11.13 Ващенко О.М. 

Заняття з теми: «Навчання дітей 
дошкільного та молодшого шкільного 
віку сучасному танцю» 

Педагогічний інститут 
(б-р.О.Давидова, 18/2 23.11.13 

Толубко І.Г. викладач кафедри 
початкової освіти та методик 
гуманітарних дисциплін 

Фізкультурні розваги, рухливі й 
народні ігри 

Педагогічний інститут 
(б-р.О.Давидова, 18/2 

30.11.13 
Л.В. Гаращенко викладач 
кафедри дошкільної освіти 

 «Здоров’я дитини –багатство родини» Педагогічний інститут 
(б-р.О.Давидова, 18/2 

07.12.13 Ващенко О.М. 

Фізкультурні розваги, рухливі й Педагогічний інститут 14.12.13 Л.В.Гаращенко викладач 



народні ігри (б-р.О.Давидова, 18/2 кафедри дошкільної освіти 
Заняття з теми: «Навчання дітей 
дошкільного і молодшого шкільного 
віку бальної хореографії» 

Педагогічний інститут 
(б-р.О.Давидова, 18/2 21.12.13 

Толубко І.Г., викладач кафедри 
початкової освіти та методик 
гуманітарних дисциплін 

Заняття з фізичного 
виховання 

Практичні заняття Гуманітарний інститут 
(вул.М.Тимошенка, 13-б) 

щосуботи 
11.00–13.00 

Кафедра фізичної культури та 
спортивної майстерності 

Змагання з волейболу «Здоров’я кожного – здоров’я нації» Гуманітарний інститут 
(вул.М.Тимошенка, 13-б) 

07.12.13 
11.00–13.00 

Кафедра фізичної культури та 
спортивної майстерності 

Школа здоров’я 
(лекції, тренінги) 

 «Молочнокислі бактерії – маленькі 
помічники великого організму» 

Інститут людини 
(пр-т  П. Тичини,17) 

 

09.11.2013 р. 
10.00 

Кафедра анатомії та фізіології 
людини 
Тимчик О.В. 

 «СНІД – чума ХХІ століття» Інститут людини 
пр-т П. Тичини,17 

14.12.2013 р 
10.00 

Кафедра анатомії та фізіології 
людини 
Яценко С.П. 

Психологічні аспекти здорового 
способу життя» 

Гуманітарний інститут 
(вул.М.Тимошенка, 13-б) 

26.10.13 
11.00–13.00 

Кафедра фізичного виховання 

Майстер-клас  «Спортивна перерва» Інститут людини, 
пр-т П. Тичини,17 

19.10.2013 р. 
10.30 

Відділ виховних технологій, 
Волківська Д.А. 

Тренінг 
 

"Я обираю здоров'я" Кафедральний собор на честь 
Воскресіння Христового, 
вул. Залізничне шосе, 3 

02.11.2013р. 
10.00 

Кафедра соціальної педагогіки 
та соціальної роботи, 
Лях Т.Л., 
Спірна Т.П 

 
 
 

Гуманітарний інститут – 461-02-33 
 

Педагогічний інститут – 295-67-77 
 

Інститут мистецтв – 295-35-62 
 

Інститут людини – 558-26-00 
 

Інститут суспільства – 461-02-40 
 

Інститут післядипломної педагогічної освіти – 553-97-95 
 

Університетський коледж – 558-25-81 


