
 

 

Анонси заходів 

Київського міського будинку вчителя 

на березень 2015р. 

Телефон для довідок: 

246-40-24                     

ЧАС І МІСЦЕ 

ПРОВЕДЕННЯ 

НАЗВА ЗАХОДУ ВІДПОВІДАЛЬНИЙ 

2 березня 

о 14-00 

Молодіжний   

зал                         

Для ветеранів педагогічної праці та 

громадськості міста 

 

Засідання клубу «Ветеран»  

                                                                                                                       

У програмі: 

1.Майстер-клас О.В. Чепіженко, психолога, арт-

терапевта, члена ВГО «Арт- терапевтична 

асоціація», на тему: «Яблуневий цвіт. 

Сподівання, надії» 

2.Концерт за участю духового оркестру 

Коледжу культури і мистецтв (керівник –  

М.А.Сукненко) та солістів хорової капели 

ветеранів  педагогічної праці та Великої 

Вітчизняної війни Київського міського будинку 

вчителя 

 

Ведуча: Юлія Рикало, студентка ІІІ курсу 

Коледжу культури і мистецтв              

С.В. Кобюк  

288 26 26                          

 о 16-00   

Лекційний зал                       

Для освітян та громадськості міста 

До 201-ої річниці   

від дня народження Т. Г. Шевченка, 

 видатного сина українського народу 

 

Засідання клубу «Від Трипілля до сьогодення» 

Тема: «Тарас Шевченко. Заповіт. Народний 

календар – березень» 

 

Ведучий: Дмитро Ломачук, кінорежисер, член 

Національної спілки журналістів України, 

академік Академії сучасного мистецтва 

Української Академії Наук, заслужений 

Н.І. Маренкова   

239 31 30                       



 

 

працівник культури України 

 

о 18-00         

Конференц-зал                                                               

Для освітян та громадськості міста 

До Міжнародного дня прав жінок і миру                                                                                 

 

Ювілейний вечір  Світлани Мирводи, 

заслуженої артистки України, 

«Я не помітила тих днів…» 

 

У програмі: пісні і романси на вірші сучасних 

авторів  

 

Участь беруть: Олег Дзюба, Олександр 

Василенко, Мар’ян Гаденко –  народні артисти 

України; гурт «Шпилясті Кобзарі»; Сашко 

Положинський,  соліст групи «Тартак»  

                                                                                                                                               

Ведучий: Вітор Тарарака, актор театру                                                                                                                               

С.В. Кобюк  

288 26 26                          

3 березня 

о 14-00 

Конференц-зал                                                               

Для учнівської молоді 

 

Фестиваль  моди за участю учнів Київського 

вищого професійного училища швейного та 

перукарського мистецтва; Київського вищого 

професійного училища технологій та дизайну 

одягу; Київського вищого професійного  

училища сервісу та дизайну; Вищого 

професійного училища швейної майстерності 

(м. Богуслав Київської обл.).; Чернігівського 

вищого професійного училища дизайну одягу та 

ін. «Мода. Молодість. Краса» 

 

Співорганізатор: Київське вище професійно-

технічне училище сервісу та дизайну 

Н.І. Маренкова   

239 31 30                       



 

 

о 19-00  

Молодіжний зал                                         

Для освітян та громадськості міста 

 

Концерт за участю камерного хору «Пектораль» 

Київського міського будинку вчителя 

«У полоні пісень»                                                                                                     

С.В. Кобюк 

288 26 26 

5 березня 

о 16-00 

Педагогічна 

вітальня                

Для освітян та громадськості міста 

Із циклу «Емоційна геометрія» 

Семінар на тему: «Формули, які не ввійшли до 

шкільних підручників з геометрії» 

Ведучий: І.А.Кушнір, вчитель математики 

Фінансового ліцею Подільського р-ну м. Києва, 

заслужений учитель України  

С.В.Чепурна 

234 27 61 

 

о 12-00          

Конференц-зал  

Для освітян та громадськості міста 

 

ХІХ Фестиваль мистецтв  

«Шевченківський березень» 

 

У програмі:  фольклорне  свято за участю 

фольклорних колективів вищих навчальних 

закладів м. Києва та колективів художньої 

самодіяльності Київського міського будинку 

вчителя  

«Ми – українці!» 

 

Ведуча: Наталія Демешко, проректор з 

гуманітарних питань та виховання                                                                                                                    

Київського інституту музики ім. Р.М.Глієра                                                                                                  

С.В. Кобюк 

288 26 26 

6 березня 

о 14-00 

Конференц-зал 

 

Для освітян та громадськості міста 

Урочиста церемонія нагородження переможців 

Міжнародного конкурсу з української мови  

ім. Петра Яцика (м. Київ) 

Співорганізатор: Ліга українських меценатів 

 

 

Д.О. Перепельченко 

246 40 24 



 

 

 

 

 

10 березня 

о 15-00 

Конференц-зал 

 

 

 

 

 

Для громадськості міста 

До Міжнародного дня прав жінок та миру 

 

Мистецька акція за участю родин, 

 тимчасово переміщених зі  

східних областей України  

«Весняні переспіви» 

 

Організатор: Управління у справах сім'ї, молоді 

та спорту Департаменту освіти і науки, молоді 

та спорту виконавчого органу Київської міської 

ради (КМДА) 

Н.І. Маренкова                   

239 31 30      

 

о 18-00 

Молодіжний зал 

 

Для освітян та громадськості міста 

 

Презентація  

книги «Вибрані твори» Миколи Зерова, 

українського поета, літературознавця, 

перекладача античної поезії 

 

Співорганізатор: Видавництво «Смолоскип»  

Д.О. Перепельченко 

246 40 24                                 

11 березня 
 



 

 

о 16-00  

Конференц-зал    

Для освітян та громадськості міста 

До 201-ої річниці   

від дня народження Т. Г. Шевченка, 

 видатного сина українського народу 

 

Концерт за участю народного фольклорного 

ансамблю «Роксолана» та ансамблю народних 

інструментів «Будьмо» Коледжу культури і 

мистецтв                                                                                                      

 

Ведуча: Людмила Придіус, заслужена артистка 

України                                                                                                                                         

 

Співорганізатор: КВНЗ КОР «Коледж культури і 

мистецтв» 

С.В. Кобюк 

288 26 26 

о 16-00 

Лекційний зал                                             

Для освітян міста 

Засідання клубу «Валеологія» 

Тема: «Розвиток естетичної культури учнівської 

молоді як складова здоров’язбережувальних 

технологій. Принципи і методи розвитку 

естетичної культури» 

Читає: Т.Є. Бойченко, доцент Університету 

менеджменту освіти НАПН України,   

канд. пед. наук                            

О.П. Кириченко 

239 31 30                             

12 березня 

о 10-00 

Конференц-зал 

Для профспілкового активу м. Києва 

 

ХІІ Звітно-виборча конференція Київської 

міської організації профспілки працівників 

освіти і науки України                                                                                                                             

Співорганізатор: Київська міська організація 

профспілки працівників освіти і науки України                                 

С.В. Кобюк 

288 26 26                         



 

 

о 15-00 

Лекційний зал 

 

 

 

Для молодих педагогів та психологів 

 

Засідання клубу «Майстерня практичного 

психолога» 

Тема: «Дослідження тактики цілепокладання та 

розвиток умінь визначити життєву мету і діяти 

відповідно до неї» 

 

Тренер-консультант: Л. І. Шамрай, практичний 

психолог, засл. працівник освіти України 

Н.І. Маренкова                               

239 31 30 

 

 

 

о 17-00 

Лекційний зал                                           
Для молодих психологів 

 

Тренінгові «Арт-терапевтичні заняття» 

Тема: «Життєві досягнення»  

 

Тренер-консультант: Оксана Чепіженко, 

практичний психолог, арт-терапевт, член 

Громадської організації «АРТ-терапевтична 

асоціація» 

 

 

 

 

 

 

 

Н.І. Маренкова                               

239 31 30 

 

13 березня 



 

 

о 10-00 

Велика  вітальня 

Для керівників знз 

Засідання дискусійного клубу керівників шкіл  

«Директор школи» 

Тема: «Управління розвитком персоналу – 

запорука успішної школи» 

Ведучі: О.М. Онаць, президент АКШУ, шеф-

редактор газети  «Директор  школи»  

видавництва «Шкільний світ», заслужений 

учитель України, канд. пед. наук; 

Участь беруть: Л.М.Калініна, зав. лабораторією 

управління освітніми закладами Інституту 

педагогіки НАПН України, докт. пед. наук, 

професор;  

                           М.В.Михайліченко, доцент 

кафедри управління, інформаційно-аналітичної 

діяльності та євроінтеграції Інституту 

управління та економіки НПУ  

ім. М.П. Драгоманова, канд. пед. наук 

С.В.Чепурна 

234 27 61 

 

о 18-30 

Конференц-зал 

Для освітян та громадськості міста 

До 201-ої річниці   

від дня народження Т. Г. Шевченка,  

видатного сина українського народу 

 

У клубі «Співуча родина» літературно-музична 

програма за участю Галини та Людмили Турчак, 

лауреатів Міжнародних та Всеукраїнських 

конкурсів; Володимира Самайди, соліста 

чоловічого народного колективу «Чумаки»,  та 

дуету «Простір музики» у складі Ігоря 

Якубовського та Сергія Мороза  

«Жива душа поетова святая» 

 

Ведуча: Галина Лактіонова, докт. пед.  наук, 

засл. працівник освіти України 

Н.І. Маренкова 

239 31 30                                                

14 березня 
о 10-00 

Конференц-зал 

Для освітян міста 

 

Конкурс краси «Міс Ерудит» серед учнів 

гімназії «Ерудит» Солом'янського р-ну м. Києва 

 

Співорганізатор: гімназія «Ерудит» 

Н.І. Маренкова 

239 31 30                                                



 

 

Солом'янського району м. Києва 

16 березня 

о 10-00 

Конференц-зал                                             

Для учнівської молоді м. Києва 

 

Вернісаж  педагогічної  творчості професійно-

технічних навчальних закладів   м. Києва  

 

У програмі: урочисте відкриття вернісажу 

творчості;  презентація навчальних закладів; 

виставка-презентація навчально-методичних 

матеріалів; виставка виробів учнів навчальних 

закладів системи професійно-технічної освіти  

м. Києва 

 

Співорганізатор: Управління професійно-

технічної освіти м. Києва Департаменту   освіти 

і науки, молоді та спорту виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської 

держадміністрації) 

Н.І. Маренкова 

239 31 30                                                

17 березня 
1917р. у Києві створено Центральну Раду,  

перший уряд Незалежної України 

о 14-00   

Конференц-зал 

Для освітян та громадськості міста 

Святковий концерт «Європейська весна» 

Ведуча: В.І. Полякова, директор гімназії № 109 

ім. Т. Шевченка  Печерського  р-ну м.  Києва 

С.В.Чепурна 

234 27 61 

 

 

19 березня 

120 років від д. н. Максима Рильського(1895-1964), укр. поета 

85 років від д. н. Ліни Костенко (1930), укр. поетеси 

 

о 14-00 

Конференц-зал                                

Для освітян та громадськості міста 

Міська конференція 

 Проекту Асоційованих шкіл ЮНЕСКО 

«Молодь обирає мирне майбутнє» 

Ведуча: Г.Д. Швединська, директор сзш № 8 

Оболонського р-ну м. Києва  

С.В.Чепурна 

234 27 61 



 

 

о 16-00 

Лекційний зал      

Для вчителів географії знз м. Києва 

Засідання клубу вчителів географії «Гея» 

Тема:  «Крайні точки України» 

Ведучі: Анатолій Мельничук, доцент кафедри 

економічної та соціальної географії Київського 

національного університету імені Тараса  

Шевченка, канд.  географ. наук; 

              Павло Остапенко та Ігор Колотуха,  

магістранти кафедри економічної та соціальної 

географії Київського національного 

університету імені Тараса  Шевченка 

С.В.Чепурна 

234 27 61 

о 16-00 

Педагогічна 

вітальня 

                          

Для освітян та громадськості міста 

Із циклу «Емоційна геометрія» 

Семінар на тему: «Педагогічна задача 

Архімеда» 

Ведучий: І.А.Кушнір, вчитель математики 

Фінансового ліцею Подільського р-ну м. Києва, 

заслужений учитель України 

С.В.Чепурна 

234 27 61 

21 березня 
Всесвітній день поезії 

о 10-00 

Лекційний зал      

Для освітян та громадськості міста 

Засідання Київської студії гуманної педагогіки 

Тема: «Принципи співробітництва, 

взаєморозуміння та довіри в гуманній 

педагогіці» 

Модератори: О.М. Брусенцова, учитель 

початкових класів зош № 91  

м. Дніпропетровська, співробітник 

Дніпропетровського обласного центру  

Всеукраїнської асоціації гуманної педагогіки 

(ВАГП); Л.А. Губанова, учитель початкових 

класів, школи № 80 м. Дніпропетровська, 

співробітник Дніпропетровського обласного 

центру  ВАГП 

С.В.Чепурна 

234 27 61 

з 10-00 до 19-00 

Фойє 

Для освітян та громадськості міста Д.О. Перепельченко 



 

 

 Благодійна книжкова виставка-ярмарок 

«Український простір» 

 

У програмі: зустрічі із сучасними українськими 

письменниками та поетами; презентації нових 

друкованих видань  

 

Співорганізатор: Видавництво «Вадима 

Карпенка»  

246 40 24                                         

22 березня 

з 10-00 до 19-00 

Фойє 

 

Для освітян та громадськості міста 

Благодійна книжкова виставка-ярмарок 

«Український простір» 

 

У програмі: зустрічі із сучасними українськими 

письменниками та поетами; презентації нових 

друкованих видань  

 

Співорганізатор: Видавництво «Вадима 

Карпенка» 

Д.О. Перепельченко 

246 40 24                                         

23 березня 

об 11-00 

Велика вітальня                              

Для вчителів біології знз м. Києва 

 

Майстер-клас С.В. Назаренко, методиста 

навчально-методичного центру природничо-

математичної освіти ІППО Київського 

університету імені Бориса Грінченка,  з 

актуальних питань організації уроків біології в 

загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва 

на тему: «Навчаємось цікаво» 

 

У програмі: презентації досвіду роботи вчителів 

біології – переможців конкурсу «Вчитель року 

2014» 

 

 

 

 

 

 

О.П.Кириченко                                      

239 31 30                                   



 

 

о 18-00 

Конференц-зал 

Для освітян та громадськості міста                                                                      

До Всеукраїнського дня працівників культури і 

аматорів народного мистецтва 

Звітний концерт за участю студентів та 

викладачів факультету музичного мистецтва 

Київського національного університету 

культури і мистецтв  

Ведуча: Валентина Сінельнікова,  доцент 

кафедри фольклору, народнопісенного   і 

хорового мистецтва Київського національного 

університету культури і мистецтв     

С.В. Кобюк         

288 26 26                         

24 березня 

об 11-00 

Лекційний зал 

Для педагогічного колективу знз № 264 

Деснянського р-ну м. Києва 

У клубі «Майстер» презентація навчально-

методичного комплексу «Школа екологічного 

вчинку» 

Ведуча: Н.А.Пустовіт, зав. лабораторією 

екологічного виховання Інституту проблем 

виховання НАПН, канд. пед. наук,  

ст. наук. співробітник 

С.В.Чепурна 

234 27 61 

о 12-00 

Зал 

Педагогічного 

музею                 

Для педагогічного колективу  знз № 264 

Деснянського району м. Києва 

 

Із циклу  «Джерела української педагогіки» 

 

Лекція на тему: «Життєва симфонія Ніли 

Волошиної (1940-2010рр.), доктора  

педагогічних наук, професора, члена-

кореспондента АПН України (до 75-річниці  

від дня народження)»  

 

Читає: О.П.Міхно, директор Педагогічного 

музею України, канд. пед. наук 

С.В.Чепурна 

234 27 61 



 

 

о 12-00 

Велика вітальня 

Для  заступників директорів знз м. Києва 

 

У клубі «Завуч» семінар на тему: 

«Організаційна культура керівника 

навчального закладу» 

 

Співорганізатор: редакція газети «Школа» 

видавництва «Шкільний світ» 

 

О.П.Кириченко 

239 31 30 

о 15-00 

Велика вітальня                                

 

Для освітян міста 

 

«Круглий стіл» на тему: «Організація роботи 

шкільних музеїв – основа національно-

патріотичного виховання учнівської молоді» 

 

Ведучий: О.П. Міхно, директор Педагогічного 

музею України, канд. пед.наук 

О.П.Кириченко 

239 31 30 

о 14-00 

Конференц-зал    

Для освітян та громадськості міста 

 

Літературно-мистецький вечір 

 «Великий Українець»  

до 115-ої річниці від дня народження  

І.С. Козловського,  народного артиста України, 

лауреата Національної премії України  

імені Тараса Шевченка 

Співорганізатор: Благодійний фонд підтримки 

оперного та балетного мистецтва «Прем`єра» 

ім. І.С. Козловського»    

                                                                                                               

Ведучий: В.О. Мєдвєдєв, заслужений діяч 

мистецтв України  

С.В. Кобюк         

288 26 26                         

25 березня 

о 10-00 

Велика вітальня 

Для логопедів знз міста 

 

Засідання клубу  «Логос» 

Тема: «Логопедична допомога дітям з 

кохлеарними імплантами» 

 

Ведуча: Н.В.  Шевеленко, керівник відділу 

моніторингу кохлеарних імплантів НДІ 

отоларингології ім. О.С. Коломійченка АМН 

України 

Н.І. Маренкова 

239 31 30                            

об 11-00 Для педагогічного колективу  

медичної гімназії № 33  

С.В.Чепурна 



 

 

Лекційний зал                                          Голосіївського р-ну м. Києва 

Засідання клубу «Майстер» 

Тема: «Особливості спілкування вчителя з 

сучасними дітьми» 

Модератор: О.В.Боніт, мол. наук. співробітник 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

НАПН України, канд. пед. наук 

Концерт   за  участю  художніх колективів  

відділу виховної роботи та художньої творчості 

Київського міського будинку вчителя 

234 27 61 

о 13-30 

Зал 

Педагогічного 

музею 

Для педагогічного колективу  

медичної гімназії № 33  

Голосіївського р-ну м. Києва 

Із циклу  «Джерела української педагогіки» 

Лекція на тему: «Життєва симфонія Ніли 

Волошиної» (до 75-річниці  від дня 

народження (1940-2010рр.)) 

Читає: О.П.Міхно, директор Педагогічного 

музею України, канд. пед. наук                     

С.В.Чепурна 

234 27 61 

о 16-00 

Конференц-зал 

Для освітян та громадськості міста 

 

Літературно-мистецьке свято  

«Освітянська співуча родина» 

                                          

Участь беруть: творчі вчительські родини  

м.  Києва                                                                                

 

Співорганізатор: Київська міська організація 

профспілки працівників освіти і науки України                                         

С.В. Кобюк 

288 26 26                          

о 15-00 

Велика вітальня 

 

Для практичних психологів та  

соціальних педагогів 

 

Науково-практична конференція  

«Формування психологічних якостей у дітей 

старшого  шкільного віку» 

 

Співорганізатор:  РНМЦ управління освіти 

Шевченківської районної в м. Києві 

держадміністрації 

Н.І. Маренкова 

239 31 30                            

о 16-00 

Педагогічна 

Для освітян та громадськості міста 

 

С.В. Кобюк 



 

 

вітальня                                У клубі «Простір Арт-терапії» майстер-клас 

Оксани Скнар, старшого наукового 

співробітника Інституту соціальної та 

політичної психології НАПН України,  

канд. психол. наук, на тему: «Техніка 

колажування в роботі зі школярами» 

288 26 26                          

о 16-00 

Лекційний зал                                     

 

Для лідерів професійно-технічних 

навчальних закладів 

Засідання клубу «Лідер» 

Тема: «Лідерство – це натхнення і дія» 

 

Ведуча: Олена Скорик, тренер-викладач, член 

правління Українського педагогічного клубу 

 

Н.І. Маренкова 

239 31 30                            

26 березня 

о 10-00 

Велика вітальня 

 

Для освітян та громадськості міста 

 

Урочиста церемонія відкриття  

VІІІ Міжнародного конкурсу з українознавства 

для учнів 8-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів 

 

Співорганізатор: Науково-дослідний інститут 

українознавства 

Д.О. Перепельченко   

246 40 24                   

о 16-00 

Лекційний зал 

Для студентської молоді 

 

Засідання клубу «Арт –терапія для молоді» 

Тема: «Проблема молодіжних стосунків» 

(робота над умінням визначення стосунків) 

 

Тренер-консультант: Оксана Чепіженко, 

практичний психолог, арт-терапевт, член 

Громадської організації «АРТ – терапевтична 

асоціація» 

Н.І. Маренкова        

239 31 30                    

27 березня 
Міжнародний день театру 

о 14-00       

Конференц-зал                                       

Для учнівської молоді м. Києва 

 

VІІ Регіональна   конференція старшокласників 

м. Києва  «Модель ООН. Київ - 2015 р.» на 

тему:  «Молодь за мир» 

 

Н.І. Маренкова        

239 31 30                    



 

 

Співорганізатор: Асоціація керівників шкіл  

м. Києва, Київський ліцей бізнесу 

о 10-00      

Велика вітальня  

Для освітян та громадськості міста 

 

У клубі «Педагогічна майстерня»   

фінал конкурсу «Панорама творчих уроків» 

                                                                           

Ведуча: Ірина Стратілат, головний редактор 

газети «Початкова школа»   видавництва 

«Шкільний світ»                            

 

 

 

     

Д.О. Перепельченко   

246 40 24                   

28 березня 

 об 11-00      

Конференц-зал                                   

Для освітян та громадськості міста 

 

Підведення підсумків VІІІ Міжнародного 

конкуру з українознавства для учнів 8-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів 

 

Співорганізатор: Науково-дослідний інститут 

українознавства 

Д.О. Перепельченко   

246 40 24                   

о 17-00 

Конференц-зал                                          

Для освітян та громадськості м. Києва 

 

У клубі «Ліра»  

літературно-музична композиція   

за участю творчої молоді  

мистецьких вузів м. Києва  

«У колі муз» 

 

Ведучий:  Костянтин Чеченя, голова Асоціації 

гітаристів України 

 

О.П.Кириченко   

239 31 30                            

30 березня 



 

 

о 18-00 

Конференц-зал    

Для освітян та громадськості міста 

 

Концерт за участю студентів  

Київського національного університету 

культури і мистецтв 

(з етно-фольклорно-мистецького проекту  

Івана  Сінельнікова)            

«Іванова толока»      

Ведуча: Валентина Сінельнікова,  доцент 

кафедри фольклору, народнопісенного   і 

хорового мистецтва Київського національного 

університету культури і мистецтв                                                                                                                           

Співорганізатор: Київський національний 

університет культури і мистецтв   

 

 

 

 

 

С.В. Кобюк 

288 26 26                          

31 березня 

 о 18-00  

Конференц-зал                                                                                                        

Для освітян та громадськості міста 

 

Відкриття виставки 

 лауреатів Фестивалю народної творчості 

працівників установ освіти м. Києва  

«Квітучі барви таланту!»  

(номінації: «Фотомистецтво»;  

«Образотворче мистецтво»;  

«Декоративно-прикладне мистецтво») 

 

Ведучий: Дмитро Суботенко, вчитель музики 

гімназії ім. М.П. Драгоманова                                                                                                                 

С.В. Кобюк 

288 26 26                          

 

 


