
Фестиваль науки  
Дата Назва заходу 

14.05.18 

Фестиваль-презентація наукових гуртків Університетського коледжу на 

тему «Життя крізь призму науки, або коли наука стає цікавою?»   

Тарасюк А.Ю. 

13.00-15.00,  актова зала 

Науковий пікнік «Видатні українські вчені у світовій науці»  

Король Н.В. 

 

13.10, 28 каб. 

15.05.18 

Квест «Економічний потяг» за участю студентів коледжу і учнів загальноосвітніх шкіл  

 Кравець С.Г.  

13.00  виїзний захід 

16.05.18 
Ділова гра «Організація та проведення референдуму»   

Бурдіна Н.К.                                                                                                                                                                                                                                                     16.10,  27 каб. 

17.05.18 

Відкрита лекція «Подорож світом великих і дуже великих чисел» 

Іолтухівська Т.І. 

11.25,  28 каб. 

Студентський круглий стіл «Сучасна стратегія розвитку професійної мистецької освіти 

і художньої культури ХХІ століття»  

Тєряєва Л.А., Кифенко А.М.                                                                                    13.00, 28 каб. 

18.05.18 

Тренінг-практикум «Особливості оформлення бібліографічних посилань у науковій роботі»   

Сіра О.А. 

13.00, 28 каб. 

19.05.18 

Квест «День Європи в Університетському коледжі»   

Мальцева Л.М. 

11.00,  21, 23, 14, 15 каб. 

20.05.18 

Театралізована екскурсія «Печерська фортеця: подорож у минуле»  

Кравець С.Г., Мусіяченко О.С. 

12.00,   виїзне засідання гуртків «Лабіринт», «ГрінчТур», «Ірій» 

21.05.18 

Тренінг  з самоменеджменту для студентів ІІІ курсу спеціальності 

«Видавнича справа та редагування»   

 Кравець С.Г., Станжур Т.Г. 

11.25, 39 каб. 

Науково-практичний семінар «Шляхи підвищення мовної активності учнів і рівня 

соціокультурної компетентності на уроках англійської мови у початковій школі»   

Лялька Т.В. 

13.00, 45 каб. 

22.05.18 

Майстер-клас «Мистецтво каліграфії» (Верменич О.Г., 

викладач «Школи каліграфії») 

 Кормакова Т.Л. 

 

                                                                        10.00,  28 каб. 

Науково-практичний семінар «Методика проведення оцінки стану функціональних систем організму 

людини» (за участю Ясько Л.В., майстра спорту України міжнародного класу з фехтування, кандидата наук з 

фізичного виховання і спорту, доцента кафедри фізичного виховання і спорту Київського університету імені 

Бориса Грінченка)  Колоскова Н.О.  

13.00,  актова зала 

24.05.18 

Тренінг-практикум «Складні випадки 

українського правопису»   

Груздьова О.В.  

 

10.00 -12.45, 21 каб. 

Лекція-концерт Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університетського коледжу 

спільно з Науковим товариством  студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених  Історико-філософського 

факультету  «Вулиця як форма громадського дозвілля молоді в традиційній культурі» 

  Мусіяченко О.С., Тарасюк А.Ю., Рахманова О.К. 

11.00,  біля музичного корпусу 

25.05.18 

Артпікнік «З натхненням у серці»  

Овчаренко О.М. 

 

9.50,  територія біля коледжу 

Гостьова лекція «Цивілізаційні контексти мистецької освіти ХХІ століття: пошук нового бачення» (Хижна О.П., доктор 

педагогічних наук, професор кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування Інституту 

мистецтв Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова)  Романова Т.В. 

13.10, актова зала 

 


