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Дата і час проведення: 

29.09.2016 року, 08 год. 30 хв. 

 

 Місце проведення: 

Педагогічний інститут, ауд. 201 

 

Адреса Педагогічного інституту 
02154, м. Київ, бульвар  І. Шамо (О. Давидова), 18/2 

 

Кафедра педагогіки та психології (каб. 211) 

Тел.: 295-35-24 

електронна пошта кафедри: kped.pi@kubg.edu.ua 

 

               Педагогічний інститут 

                Кафедра педагогіки та психології   

 

 

 

 

       

 

Освіта в сучасному     

багатовимірному просторі 
 

               29.09.2016 р. 
 

              Київ  

 

 

 



 

 

Модератори: 

Паламар Світлана Павлівна, заступник директора 

Педагогічного інституту з наукової роботи, кандидат педагогічних 

наук, старший науковий співробітник. 

Іванюк Ганна Іванівна, завідувач кафедри педагогіки та 

психології, доктор педагогічних наук, професор. 

Гріньова Ольга Михайлівна, доцент кафедри педагогіки та 

психології, кандидат психологічних наук, доцент. 

 

Учасники: 

професорсько-викладацький колектив кафедри педагогіки 

та психології Київського університету імені Бориса Грінченка; 

студенти освітніх рівнів «бакалавр», «магістр» 

спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта»  

 

Вступне слово 

Іванюк Ганна Іванівна, завідувач кафедри педагогіки та 

психології, доктор педагогічних наук, професор 

 

1. Тренінг із написання індивідуальних та групових грантових 

проектів, заповнення аплікаційних форм, іншої грантової 

документації 

Виговська Ольга Сергіївна, завідувач НДЛ інтернаціоналізації 

вищої освіти, кандидат політичних наук,  

Коргуник Юлія Василівна, молодший науковий співробітник 

НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти 

 

 

 

 

 

 

 

2. Навчання у Полонійській академії: очима студентів (м.Ченстохов, 

Польща) 

Литвиненко Світлана, магістрантка спеціальності «Дошкільна 

освіта» Педагогічного інституту 

 

3. Відео-презентація “Особливості навчання студентів у ВНЗ 

Нідерландів” 

Паламар Людмила Ігорівна, студентка Гаагського Університету 

(The HAGUE University of applied sciences)  

 

4. Проект “Молодь змінить Україну” від Благодійного фонду 

Богдана Гаврилишина для студентів та молодих вчених 

Гріньова Ольга Михайлівна, доцент кафедри педагогіки та 

психології Педагогічного інституту, кандидат психологічних наук 

 

5. Відео-доповідь “Із досвіду стажування науково-педагогічних 

працівників у Болгарії” 

Терещенко Людмила Анатоліївна, старший викладач кафедри 

педагогіки та психології Педагогічного інституту, кандидат 

психологічних наук, старший науковий співробітник 

 

6. Як опублікувати статтю у зарубіжному науковому виданні 

Гріньова Ольга Михайлівна, доцент кафедри педагогіки та 

психології Педагогічного інституту, кандидат психологічних наук, 

доцент 

 

Заключне слово 

Паламар Світлана Павлівна, заступник директора Педагогічного 

інституту з наукової роботи, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник 


