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ПОНЕДІЛОК

ПРОГРАМА ЗАХОДІВ

Прес-центр ТПП України (вул. Велика Житомирська, 33, к. 101)
Digital Workshop з кібербезпеки
11.00-12.00 Антоніна Букач, сертифікований Google for Education Trainer, автор
курсів дистанційного навчання з цифрової грамотності для різних
категорій користувачів.
БЦ «Паралель», (ст. метро «Позняки», вул. О.Мишуги, 10, 5-й поверх,
503 офіс )
11.00-13.30 Майстер-клас «Інноваційні методи розвитку креативного мислення
на уроках»
Наталя Дзюба, сертифікований бізнес-тренер (ECF), фасилітатор,
власник та засновник компанії «HR-бізнес партнер».
Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка (вул. Мельникова,
36/1)
Практичний семінар «Як бути оригінальним у науковому письмі
16.00-18.00 (Scientific writing)»
Ольга Сухомлин, завідувач відділення суспільних комунікацій Київської
МАН, керівник секції теорії та історії медіа, канд. наук із соціальних
комунікацій, доц. кафедри кіно-телемистецтва Інституту журналістики
КНУ імені Тараса Шевченка;
Юлія Нестеряк, керівник секції медіа-майстерності
відділення
суспільних комунікацій
Київської МАН,
канд. наук із соціальних
комунікацій, асистент кафедри соціальних комунікацій Інституту
журналістики КНУ імені Тараса Шевченка

Київський Палац дітей та юнацтва (вул. І. Мазепи, 13, к. 236)

13.00-15.00 Майстер-клас з «Оригамі»
Тетяна Силіна, педагог КПДЮ.
Київський Палац дітей та юнацтва (вул. І. Мазепи, 13, к. 105)
12.00-13.00 Майстер-клас з європейських танців
Володимир Стадников, педагог-організатор ансамблю спортивного
танцю «Фаворит» КПДЮ.
Київський Палац дітей та юнацтва (вул. І. Мазепи, 13, бібліотека)
14.00-15.30 Тренінг «Стрес, емоційне вигорання та життєві кризи. Як собі
допомогти»
Галина Морміль, практичний психолог (тілесно орієнтований психолог).

КНП «ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА» (вул. Кудряшова, 12/14 )
10.00-12.00 Тренінг «Успішний педагог НУШ. Ефективність власних ресурсів»
Аліна Душна, методист відділу розробки тестових матеріалів КНП
«ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА».

30/10 ВІВТОРОК
Президія Малої академії наук України (вул. Михайла Коцюбинського, 1, 7-й
поверх, конференц-зал)
Практичний семінар. «Академічна доброчесність у школі. Реальні
11.00-13.00 кейси»
Андрій Сідляренко, директор ТОВ «Антиплагіат».
Київський Палац дітей та юнацтва (вул. І. Мазепи, 13, 3 поверх, траса
КПДЮ)
15.00-18.00 Майстер-клас «Змагання на автотрасі»
Вячеслав Плюта, майстер спорту України з автомодельного спорту, педагог
КПДЮ;
Леонід Лисиця, канд. в майстри спорту України з автомодельного спорту,
педагог КПДЮ.
КНП «ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА» (вул. Кудряшова, 12/14 )
10.00-12.00 Тренінг «Булінг. Як його попередити»
Тетяна Казиміренко, начальник відділу аналітики КНП «ОСВІТНЯ
АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА».
Національний
історико-архітектурний
музей
«Київська
фортеця»
(вул. Госпітальна, 24-А)
11.00-13.00 Круглий стіл. «Базовий стандарт професійної діяльності директора
школи»
Олена Онаць, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник;
провідний науковий співробітник відділу економіки та управління ЗСО
Інституту педагогіки НАПН України.
Національний
історико-архітектурний
музей
«Київська
фортеця»
(вул. Госпітальна, 24-А, 1-й поверх адміністративного приміщення)
13.00-15.00 Семінар «Арт-терапія в сучасній школі».
1. «Особливості застосування арт-терапії в системі освіти»;
2. «Медіа арт-терапія, як засіб профілактики і подолання
медіатравми»;
3. «Кабінет практичного психолога в закладі освіти».
Олена Луценко, методист психологічної служби районного
науковометодичного центру управління освіти Подільської РДА, практичний
11.00-12.30 психолог вищої кваліфікаційної категорії, член правління ВГО «Арттерапевтична асоціація»;
Олена Вознесенська, кандидат психологічних наук, старший науковий
співробітник лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти
Інституту соціальної
та
політичної психології НАПН України,
президент ВГО «Арт-терапевтична асоціація»;
Олена Науменко, практичний психолог вищої кваліфікаційної категорії, психологметодист, член ВГО «Арт-терапевтична асоціація»
а

31/10 СЕРЕДА

11.00-13.00

Інститут географії НАН України (вул. Володимирська,44)
Зустріч із вченими Інституту географії НАН України
Зінаїда Курлова, завідувач відділення наук про Землю.

Конча-Заспа (с. Мриги). Під’їзд автобусом №43 від ст. метро «Видубичі» до
зупинки «Селище Конча-Заспа». Далі, від транспорту “Лісництво”
асфальтованою дорогою 4,5 км. до останньої хати с. Мриги, 250 м.
просікою (на південь). Наметовий табір ліворуч
Майстер-клас з організації туристського навчально-тренувального
10.00-11.30
збору
Олександр Воронков, завідувач кабінету відділу туризму та краєзнавства
КПДЮ.
Київський Палац дітей та юнацтва (вул. І. Мазепи, 13, каб. 105)
13.00-14.00 Майстер-клас з латиноамериканських танців
Софія Прохорова, керівник гуртка спортивного бального танцю ансамблю
спортивного бального танцю «Фаворит» КПДЮ.
Київський Палац дітей та юнацтва (вул. І. Мазепи, 13, бібліотека)
11.00-12.30 Тренінг «Профілактика булінгу в закладах освіти»
Ольга Тарасенко, практичний психолог.
Київський Палац дітей та юнацтва (вул. І. Мазепи, 13, діалог-кафе,
каб. 222)
11.00-12.30 Майстер-клас «Технології проектної діяльності в роботі з дітьми
старшого дошкільного віку»
Галина Сарапулова, завідувач «Центру розвитку дошкільнят Джерельце».
Національний
історико-архітектурний
музей
«Київська
фортеця»
(вул. Госпітальна, 24-А)
11.00-13.00 Майстер-клас «Коучингові компетенції та технології розвитку
командної взаємодії»
Олена Бєлова, президент ВГО «СВІТІ», тренер.

01/11 ЧЕТВЕРГ
11.00-12.30КНУ імені Тараса Шевченка (вул. Володимирська, 60, ауд.330)
Панельна дискусія «Формування критичного мислення сучасної

12.00-13.30 молоді»
Ірина Кондратьєва, керівник Центру виховної роботи КНУ імені Тараса
Шевченка, доктор філософських наук, доцент кафедри релігієзнавства.
Учасники від КНУ імені Тараса Шевченка: д.ф.н., проф. Кононенко Т.П.,
д.ф.н., доц. Комаха Л.Г., к.ф.н., доц. Колотілова Н.А., к.ф.н.,доц. Труш Т.В.,
к.ф.н., доц. Маслікова І.І.

Київський Палац дітей та юнацтва (вул. І Мазепи, 13, каб. 230)
14.00- 15.30 Технологія створення квадрокоптерів в умовах КПДЮ
Валерій Марченко, завідувач лабораторією КПДЮ.

02/11 П’ЯТНИЦЯ

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка (бульвар Тараса Шевченка,
14, Мистецька зала, ауд.63)
10.00- 12.00 Семінар. «Класний» урок поза класною аудиторією
Ярина Закальська, керівник секції фольклористики відділення української
філології та мистецтвознавства Київської МАН, провідний фольклорист
Центру фольклору та етнографії КНУ імені Тараса Шевченка.

Інститут біохімії імені О.В. Палладіна (вул. Леонтовича, 9)
Практикум «Повітря та вода – складові здоров’я майбутніх
15.00- 17.00 поколінь»
В.І. Назаренко, керівник секції екології відділення екології та аграрних
наук Київської МАН, канд. біологічних наук, провідний науковий
співробітник Інституту біохімії імені О.В. Палладіна.

Президія Малої академії наук України О.В. (вул. Михайла Коцюбинського
1, 7-й поверх, конференц-зал)
14.00- 16.30 Тренінг-практикум «Графологія: читаємо дитину за почерком»
Марина Фоменко, медичний психолог, графолог, засновник «Першої
Української Школи Графології», телеексперт на каналах «1+1», «Україна»,
«Інтер», «СТБ», «Прямий», «Київ», «2+2».
КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та
військово-патріотичного виховання» (вул. Саперне поле, 26)
11.00- 14.00 Практикум: «Школа супергероїв»: «Дігер-орієнтування»; «Вогнева
підготовка»; «Мінно-вибухова безпека»
Загрядський Олексій, керівник гуртів КПНЗ «Київський центр дитячоюнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання»;
Іван Кузора, методист
КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького
туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання»;
Дмитро Примаченко, завідуючий відділом національного та військовопатріотичного виховання
КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького
туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання».
Київський Палац дітей та юнацтва (вул. І Мазепи, 13, бібліотека)
11.00- 12.30 Тренінг «Оціночні судження. Вплив і наслідки»
Альона Бурмак, завідувач кабінету психологічного супроводу, практичний
психолог.

03/11 СУБОТА
Київський Палац дітей та юнацтва (вул. І Мазепи, 13, к. 330)
10.00-11.00 Практичне заняття: «Технології та методи дослідження ферменту
амілази та особливості її дії» (харчова добавка Є 1100)
Олена Бондаренко, канд. б. н., науковий співробтник НДІ Фізіології рослин
та генетики НАНУ, керівник гуртка «Основи біотехнології» КПДЮ.
Київський Палац дітей та юнацтва (вул. І Мазепи, 13, каб. 310)
12.00-13.00 Майстер-клас: «Сучасні методи вивчення найпростіших»
Зоя Бур’ян, аспірант Інституту біології та медицини КНУ імені Тараса
Шевченка, керівник гуртка «Зоологія»;
Володимир Ляшенко, аспірант Інституту біології та медицини КНУ імені
Тараса Шевченка, керівник гуртка «Гідробіологія».

14.00-15.00

12.00-13.00

11.00-12.30

Київський Палац дітей та юнацтва (вул. І. Мазепи, 13, каб. 307)
«Сучасні уявлення про антропогенез в сучасному навчальному курсі
біології »
Андрій Пустовалов, канд. б. н., заслужений працівник освіти і науки,
доцент інституту біології та медицини НУ імені Т. Шевченка, керівник
гуртка «Еволюційна біологія».
Київський Палац дітей та юнацтва (вул. І. Мазепи, 13, медіа-зал №2)
Освітня он-лайн гра «Медіазнайко»
Олеся Катрич, методист КПДЮ.

