ККПНЗ «Київський міський будинок учителя»
План основних заходів
на період канікул
(29 жовтня – 6 листопада 2016 року)

Назва заходу

Дата, час

Місце
проведення

Цільова аудиторія

29 жовтня 12-00

Конференц-зал

Для освітян, учнівської молоді та
батьківської громадськості

Творча зустріч учнівської молоді із Марічкою Падалко,
відомою телеведучою та ведучою дитячих розважальнопізнавальних програм, на тему: «Як відкрити в собі
мистецький талант»

29 жовтня 14-00

Конференц-зал

Для учнівської молоді

Виставка авторських робіт Ольги Дідківської, члена
Національної спілки художників України, на тему: «Моє
натхнення – Україна»

із 19 жовтня по 6 листопада

Галерея

Для освітян, учнівської молоді та
батьківської громадськості

До Дня визволення України від фашистських загарбників
Концерт творчих колективів Центру творчості дітей та
юнацтва «Шевченківець» м. Києва
« В країні мрій»

У творчому об’єднанні «Майстер» педагогічна рада на
тему: «Шляхи розвитку креативності в умовах шкільного
навчання»
Ведуча: В.І. Полякова, директор гімназії № 109
ім. Т. Шевченка Печерського р-ну м. Києва
У програмі:
1. Тренінг на тему: «Особливості психологічної
взаємодії у колективі». Тренер - Л.І.Шамрай,
практичний психолог, заслужений працівник
освіти України
2. Концерт за участю художніх колективів відділу
виховної роботи та художньої творчості ККПНЗ
«Київський міський будинок учителя»

31 жовтня об 11-00

Ювілейний концерт В.І.Романовського, професора,
керівника студентського духового оркестру «Гармонія»
Київського національного університету культури і
мистецтв (до 70-річчя від дня народження)
Ведуча: В.В. Сінельнікова, доцент, завідуюча кафедрою
народної художньої творчості та фольклору Київського
національного університету культури і мистецтв, канд.
істор. наук
Творча
зустріч
із
Бренданом
Джеймісоном,
ірландським митцем, автором інтерактивної скульптурної
інсталяції із цукру – модель будівлі Київського міського
будинку вчителя, яка експонувалася в рамках публічної
програми «Цукрова демократія»
У програмі: екскурсія на тему: «Будинок учителя –
народна аудиторія» (із історії освітянського дому)
англійською мовою

31 жовтня о 18-00

31 жовтня об 15-00

Лекційний зал

Конференц-зал

Для педагогічного колективу
гімназії № 109 ім. Т. Шевченка
Печерського р-ну м. Києва

Для освітян
та громадськості міста

Для освітян та учнівської молоді

Ведуча: Вовчина І.В., студентка факультету філології
української
та
англійської
мови
Київського
Національного Університету ім.Т.Г. Шевченка, волонтер
У творчому об’єднанні «Майстер» педагогічна рада на
тему: «Особливості спілкування вчителя з сучасними
учнями»
Ведуча: Лабзун Юлія Іванівна, директор знз № 264
Деснянського р-ну м. Києва, спеціаліст вищої категорії,
вчитель-методист.
У програмі:
1. Тремінар-семінар
на
тему:
«Особливості
спілкування вчителя з сучасними учнями».
Ведуча: О.В.Баніт, мол. наук. співробітник
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН України, канд. пед. наук
2. Концерт за участю художніх колективів відділу
виховної роботи та художньої творчості ККПНЗ
«Київський міський будинок учителя»
Навчальний семінар-тренінг за програмою “Молодь на
роздоріжжі”
Ведучий: Ярослав Агеєнко, директор програми “Молодь
на роздорожжі”

1 листопада об 11-00

Конференц-зал

1 листопада о 10-00

Молодіжний зал

Для учнівської та студентської
молоді

Виставка архівних документів на тему: «Душа моя на
Україні» ( творчість українських митців за кордоном)
Співорганізатор:
Центральний
державний
архів
зарубіжної україніки

1 листопада з 10-00 до 18-00

Педагогічна
вітальня

Для учнівської та студентської
молоді, освітян і громадськості
міста

Для педагогічного колективу
знз № 264
Деснянського р-ну м. Києва

Тижневий освітній фестиваль “Kyiv EdFest”
Програма Комунального позашкільного навчального
закладу
«Київська мала академія наук учнівської молоді»
У програмі:
1. Інтерактивне
практичне заняття «Збережемо
майбутнє Землі разом»
Ведучі: Карчина Лариса Яківна, завідувач відділу
навчально-виховної роботи, керівник секції педагогіки
Хорошенюк Андрій Павлович, кандидат педагогічних
наук, доцент кафедри маркетингу та поведінкової
економіки Університету економіки та права «КРОК»,
керівник секції соціології,
Проводять:
учні секції відділення філософії та
суспільствознавства
2. Майстер-клас Мегалінської Ганни Петрівни,
доцент НПУ імені М.П. Драгоманова «Методи
донозологічної діагностики здоров’я». 1 станція –
визначення адаптаційного потенціалу людини;
2 станція – визначення біологічного віку;
3 станція – визначення впливу екологічних умов на
структуру волосся людини
4 –
станція «Пейзаж з невидимками (створення
бактеріального вернісажу)»
3. Майстер-клас Даниленка Євгена Володимировича,
методиста
відділення
екології
та аграрних наук, на тему: «Біологія в скульптурі»
4. Семінар мовної грамотності
Ведучий: Астапенко Ігор Анатолійович, керівник
секції літературної творчості, член Національної
спілки письменників України, аспірант Інституту
літератури НАНУ

Вчителі історії, образотворчого
мистецтва, біології, художньої
культури

1 листопада о 10-00

Лекційний зал

1110-1240

Лекційний зал

Педагогічні працівники

1250-1440

Лекційний зал

Педагогічні працівники

1500-1620

Лекційний зал

Педагогічні працівники

5. Тренінг із формування комунікативних умінь та
навичок «Журналістика як сфера професійної
діяльності та наукового відкриття»
Ведуча:
Іллюк Надія Олексіївна,керівник секції
журналістики, завідувач відділу інформаційно-творчого
агентства «ЮН-ПРЕС», кандидат наук із соціальних
комунікацій
6. Майстер-клас Кирилюк Любави Вячеславівни,
керівника секції мистецтвознавства, фахівець із
словесної фольклористики, української мови та
літератури, на тему: «Цікавий декупаж або диво
своїми руками»
7. Економічна гра «Модель ринкової економіки»
Ведучі: Піліна АлінаМиколаївна, завідувач відділення
економіки
Кагляк Олена Володимирівна, завідувач кабінету
Ілікчієва Оксана
8. Майстер-клас
Андрія
Павловича
Сенчука,
методиста організаційно масового відділу, на
тему: «Основи риторики для вчителів»
9. Майстер-клас Дем’яненко Валентини Борисівни,
завідувача
відділення
комп’ютерних
наук,
кандидата педагогічних наук, та Вельбицького
Ігора В’ячеславовича, професора, доктора фізикоматематичних наук, на тему: «Програмування без
мов програмування»
Навчальний семінар-тренінг за програмою “Молодь на
роздоріжжі”
Ведучий: Ярослав Агеєнко, директор програми “Молодь
на роздорожжі”

1000-1100

Велика вітальня

Педагогічні працівники

1000-1230

Педагогічна
вітальня

Педагогічні працівники

1240 – 1400

Педагогічна
вітальня

Вчителі економіки, географії

1410 – 1540

Педагогічна
вітальня

Педагогічні працівники

1200-1330

К.314

Педагогічні працівники

2 листопада о 10-00

Молодіжний зал

Для учнівської та студентської
молоді

Педагогічна
вітальня

Для учнівської та студентської
молоді, освітян і громадськості
міста

Виставка архівних документів на тему: «Душа моя на
Україні» ( творчість українських митців за кордоном)
Співорганізатор:
Центральний
державний
архів
зарубіжної україніки

2 листопада з 10-00 до 18-00

У творчому об’єднанні «Тьютор» “круглий стіл” на тему:
«Обговорення проекту Положення про тьютора
навчального закладу»
Ведуча: Олена Скорик, методист науково-методичного
центру управління освіти Голосіївської районної в м.
Києві
державної
адміністрації,
член
правління
Тьюторської асоціації України

2 листопада о 16-00

Лекційний зал

Навчальний семінар-тренінг за програмою “Молодь на
роздоріжжі”
Ведучий: Ярослав Агеєнко, директор програми “Молодь
на роздорожжі”

3 листопада о 10-00

Молодіжний зал

Для учнівської та студентської
молоді

Педагогічна
вітальня

Для учнівської та студентської
молоді, освітян і громадськості
міста

Виставка архівних документів на тему: «Душа моя на
Україні» ( творчість українських митців за кордоном)
Співорганізатор:
Центральний
державний
архів
зарубіжної україніки
У творчому об’єднанні «Майстер» педагогічна рада на
тему: «Особливості спілкування вчителя з сучасними
учнями»
Ведуча: Л.В.Переймибіда , директор медичної гімназії
№ 33 м. Києва

3 листопада з 10-00 до 18-00

3 листопада о 12-00

Лекційний зал

Для освітян та громадськості
міста

Для педагогічного колективу
медичної гімназії № 33 м. Києва

У програмі:
1. Тремінар-семінар
на
тему:
«Особливості
спілкування вчителя з сучасними учнями».
Ведуча: О.В.Баніт, мол. наук. співробітник
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН України, канд. пед. наук
2. Концерт за участю художніх колективів відділу
виховної роботи та художньої творчості ККПНЗ
«Київський міський будинок учителя»
Із циклу «Емоційна геометрія» семінар на тему: «Задачі
для олімпійців»
Ведучий: І.А.Кушнір, вчитель математики Фінансового
ліцею Подільського р-ну м. Києва, заслужений учитель
України

3 листопада о 16-00

Педагогічна
вітальня

Для учнівської та студентської
молоді, освітян і громадськості
міста

Навчальний семінар-тренінг за програмою “Молодь на
роздоріжжі”
Ведучий: Ярослав Агеєнко, директор програми “Молодь
на роздорожжі”

4 листопада о 10-00

Молодіжний зал

Для учнівської та студентської
молоді

Виставка архівних документів на тему: «Душа моя на
Україні» ( творчість українських митців за кордоном)
Співорганізатор:
Центральний
державний
архів
зарубіжної україніки

4 листопада з 10-00 до 18-00

Педагогічна
вітальня

Для учнівської та студентської
молоді, освітян і громадськості
міста

