
Київський міський будинок учителя 

 

План основних заходів  

на період канікул 

(26 жовтня -2 листопада 2015 року) 

Назва заходу Дата, час Місце 

проведення 

Цільова 

аудиторія 

 
 

У творчому об’єднанні 

«Майстер» педагогічна 

рада на тему: «Шляхи 

розвитку креативності в 

умовах шкільного 

навчання» 

Ведучі: С.В.Чепурна, зав. 

педагогічним відділом 

ККПНЗ «Київський 

міський будинок учителя»; 

В.І. Полякова,  директор 

гімназії № 109 ім. Т. 

Шевченка  Печерського  

району       м. Києва 

Лекційний зал                              

 

Концерт за участю 

художніх колективів 

відділу виховної роботи та 

художньої творчості 

Київського міського 

будинку вчителя 

 

26  жовтня 11-00 Лекційний зал Для педагогічного 

колективу гімназії 

№ 10 ім. Т.Шевченка  

Печерського р-ну 

 м. Києва 

 

 

 

Із циклу  «Джерела 

української педагогіки» 

Лекція на тему: «Василь 

Сухомлинський – дитячий 

письменник» (за 

матеріалами виставки до 

97-річчя від дня 

народження 

В.О.Сухомлинського) 

Читає: В.В. Бондаренко, 

ст. наук. співробітник 

Педагогічного музею 

України  

 

26 жовтня    12-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зал Педагогічного 

музею    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для педагогічного 

колективу гімназії 

№ 10 ім. Т.Шевченка  

Печерського р-ну 

 м. Києва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Презентація книг 

«Київські неокласики» та 

«Вибрані твори» Миколи 

Зерова, українського 

письменника, перекладача, 

літературознавця 

26  жовтня 18-00 Молодіжний зал                                     Для освітян та 

громадськості міста 

 

Науково-практична 

конференція Монтессорі-

вчителів «досвід, 

прогпаганда і 

популяризація 

гуманістичної педагогічної 

системи Марії 

Монтессорі» 

 

 

26  жовтня 9-00 

 

Велика вітальня 

Молодіжний зал 

 

Для освітян та 

громадськості міста 

 

У творчому об’єднанні 

«Особистість» семінар-

презентація  програмно-

методичних комплексів 

«Сімейні цінності» (для 8-9 

класів) і «Побудова кар’єри» 

(для 10-11 класів) 

Ведучий:  О.В.Мельник, 

заступник директора з 

наукової роботи Інституту 

проблем виховання НАПН, 

канд. пед. наук, ст. наук. 

співробітник 

27 жовтня   11-00 Лекційний зал                                      
Для педагогічного 

колективу знз № 264  

Деснянського р-ну 

 м. Києва 

 

 
Із циклу  «Джерела 

української педагогіки»  

Лекція на тему: «Василь 

Сухомлинський – дитячий 

письменник» (за 

матеріалами виставки до 

97-річчя від дня народження 

В.О.Сухомлинського) 

Читає: В.В.Бондаренко, ст. 

наук. співробітник 

Педагогічного музею 

України 

 

27 жовтня   12-30 

 

Зал Педагогічного 

музею    

 

 
Для педагогічного 

колективу знз № 264  

Деснянського р-ну 

 м. Києва 

 

 
У творчому об'єднанні 

молодих учителів 

«Ексклюзив» семінар - 

тренінг  на тему: 

«Організація роботи з 

молодими спеціалістами у 

загальноосвітньому 

навчальному закладі» 

Ведуча: М.К. Голубенко, 

заступник генерального 

директора видавництва  

«Шкільний світ», головний 

редактор газети «Школа», 

вчитель-методист 

27 жовтня    11-00 Молодіжний зал                                 

 

 

 
Для молодих педагогів 

м. Києва 

 



До Дня визволення України 

від фашистських загарбників 

Концерт Т.О. Коваль, 

викладача-методиста 

Київського інституту музики 

ім. Р. М. Глієра, заслуженого 

діяча мистецтв України, 

лауреата Міжнародного 

фестивалю мистецтв, та    

 М.О. Коваль, професора 

Київського інституту музики 

ім. Р. М. Глієра, народного 

артиста України,     

«Українці, будьмо разом!» 

Ведуча: Вікторія Гонтар, 

співачка 

 

27 жовтня    18-00 Конференц-зал Для освітян та 

громадськості міста 

 

Засідання творчого 

об’єднання вчителів  

«Педагогічна скарбниця» 

Тема: «Школа – 

палац дитинства, сад 

дорослішання. 

Учитель - захисник і 

організатор 

повноцінного» 

Ведучий: П. Г. Копосов, 

канд. пед. наук, методист 

вищої категорії Інституту 

інноваційних технологій  
та змісту освіти МОН 

України 

27 жовтня    16-00 Лекційний зал                                     Для освітян та 

громадськості міста 

 

Засідання творчого 

об’єднання батьків та 

вчителів «Батьківські 

студії сімейної освіти» на 

тему: «Педагогіка для всіх. 

Соловейчиковські 

максими» 

Ведуча: Віра Зоц, 

провідний наук. 

співробітник відділу 

інновацій та стратегії 

розвитку освіти Інституту 

педагогіки  НАПН 

України, кад. пед . наук  

28 жовтня    17-00 Педагогічна 

вітальня                         

 

Для освітян та 

громадськості міста 

 

«Круглий стіл» за участю 

наукових співробітників 

Науково-дослідного 

інституту українознавства 

на тему: «Родина 

Грушевських в історії 

української культури та 

державотворенні» 

 

28  жовтня    11-00 Велика вітальня  

Для освітян та 

громадськості міста 

 



 

У  творчому об'єднанні  

студентського активу 

професійно-технічних 

навчальних закладів 

 м. Києва «Лідер»  зустріч 

із випускниками Школи 

управлінської 

майстерності на тему: 

«Лідерство – мій життєвий 

вибір» 

Ведуча: Олена Скорик, 

методист  районного 

науково – методичного  

центру управління освіти 

Голосіївської районної в м. 

Києві державної 

адміністрації, тренер-

викладач «Школи 

управлінської 

майстерності» 

28 жовтня    16-00 Лекційний зал                                     

 

 

Для учнівського 

активу професійно-

технічних  

навчальних закладів 

м. Києва 

 

У творчому об`єднанні 

«Простір Арт-тарепії» 

Майстер-клас на тему: 

«Арт-терапевтична  робота 

з тривожними дітьми» 

Ведуча: Марина 

Сидоркіна, науковий 

співробітник Інституту 

соціальної та політичної 

психології НАПН України 

 

28 жовтня    16-00 Велика вітальня                                   

Для освітян та 

громадськості міста 

 

 

Вечір пам`яті Майка 

Йогансена, українського 

письменника, перекладача, 

журналіста, літературного 

критика (до 120-ої річниці 

від дня народження) 

Співорганізатор: 

Українське відділення 

Міжнародного ПЕН-клубу 

Конференц-зал                                          

 

28  жовтня    18-00 Конференц-зал  

Для освітян та 

громадськості міста 

 

Засідання творчого 

об`єднання науковців та 

освітян «Елітарна 

світлиця» на тему: 

«Українці у світовій 

цивілізації» 

Ведучий: Я.С. Яцків, 

академік НАН  України, 

член Президії НАН 

України                                           

28 жовтня    18-00 Лекційний зал  

Для освітян та 

громадськості міста 

 



 

У творчому об’єднанні 

«Майстер» педагогічна 

рада на тему: 

«Продуктивні педагогічні 

технології в сучасній 

початковій школі» 

Ведучі: С.В.Чепурна, зав. 

педагогічним відділом 

ККПНЗ «Київський 

міський будинок учителя»; 

Г.Д. Щекатунова, зав. 

кафедрою методики та 

психології дошкільної та 

початкової освіти ІППО 

Київського університету 

імені Бориса Грінченка  

Концерт за участю 

художніх колективів 

відділу виховної роботи та 

художньої творчості 

Київського міського 

будинку вчителя 

 

28  жовтня    14-00 Лекційний зал Для педагогічного 

колективу знз №324 

Солом’янського р-ну 

м. Києва 

 

Відкриття меморіальної 

дошки на будівлі 

Київського міського 

будинку вчителя, 

присвяченої  митрополиту 

Андрею Шептицькому  

                                                                                                          

28  жовтня    16-00 Конференц-зал Для освітян та 

громадськості міста 

 

 

Виставка фотодокументів, 

присвячена 150-річчю від 

дня народження 

митрополита Андрея 

Шептицького 

 

 

З 27 жовтня  

по  3 листопада 

Фойє Для освітян та 

громадськості міста 

 

 

Засідання творчого 

об’єднання вчителів та 

учнів «Магія комп’ютера» 

на тему: 

«Анатомія комп’ютера».  

Ведуча: Марина Яценко, 

директор із розвитку 

Комп’ютерної академії 

«ШАГ» 

 

 

 

 

 

29  жовтня    15-00 

 

Велика вітальня Для учнівської 

молоді 

 



 

 

Майстер-клас Олени 

Скорик,  методиста  

районного науково-

методичного центру 

управління освіти 

Голосіївської районної в м. 

Києві на тему: 

«Тьюторство як 

інструмент реалізації 

принципу індивідуалізації 

в освіті» 

Лекційний зал                                           

Відп. Н.І. Маренкова                          

Початок о 17-00 

29  жовтня     17-00 Лекційний зал  

Для педагогів та 

студентів 

педагогічних 

 навчальних закладів 

м. Києва 

 

 

 

До Дня визволення Києва 

від фашистських 

загарбників 

Концерт Вікторії 

Камінської , викладача-

методиста відділу 

оркестрових струнних 

інструментів Київського 

інституту музики ім.. Р. М. 

Глієра,  лауреата 

Всеукраїнських конкурсів      

« Як на нашій Землі…» 

Ведуча: Ольга Волосатих , 

доцент Національної 

музичної академії ім. П. І. 

Чайковського. 

 

1 листопада        

13-00 

Молодіжний зал Для освітян та 

громадськості міста 


