
Київський міський будинок учителя 

 

План основних заходів  

на період канікул 

(23 березня -3 квітня 2015 року) 

Назва заходу Дата, час Місце 

проведення 

Цільова 

аудиторія 

 
 

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       

                                                                                                                                                            

23 березня 18-00 Конференц-зал Для учнівської та 

студентської молоді 

 

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 

 

 

 

 

 

 

24 березня    11-00 Лекційний зал Для педагогічного 

колективу знз № 264 

Деснянського р-ну 

 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 

 

24 березня   12-00 Зал Педагогічного 

музею України 

Для педагогічного 

колективу знз № 264 

Деснянського р-ну 

 м. Києва 

 

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                                          

24 березня   15-00 Конференц-зал Для учнівської та 

студентської молоді 

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 

 

 

 

25 березня    11-00 Лекційний зал 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 

 

25 березня    11-00 Зал Педагогічного 

музею України 

Для педагогічного 

колективу медичної 

гімназії № 33 

Голосіївського р-ну 

м. Києва 

Літературно-мистецьке 

свято «Освітянська 

співуча родина»                                                           

Участь беруть: творчі 

вчительські родини м.  

Києва                                                                               

Співорганізатор: Київська 

міська організація 

профспілки працівників 

освіти і науки України 

 

25 березня    15-00 Конференц-зал Для освітян та 

громадськості міста 

 

Засідання клубу «Елітарна 

світлиця» 

Тема:»Єдність та 

міжрегіональні відмінності 

різних частин України: 

історія та сьогодення» 

Ведучий: Ярослав Яцків, 

академік НАН України 

25 березня    15-00 Велика  вітальня Для освітян та 

громадськості міста 

 

Урочиста церемонія 

відкриття УІІІ 

Міжнародного конкурсу з 

українознавства для учнів 

8-11класів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Співорганізатор: Науково-

дослідний інститут 

українознавства 

26 березня    10-00 Конференц-зал Для учнівської  

молоді та освітян 

міста 

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» 

26 березня    11-00 Лекційний зал Для студентської 

молоді 



Підведення підсумків УІІІ 

Міжнародного конкуру з 

українознавства для учнів 

8-11 класів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Співорганізатор: Науково-

дослідний інститут 

українознавства 

 

28 березня    11-00 Конференц-зал Для учнівської  

молоді та освітян 

міста 

У клубі «Ліра» 

літературно-музична 

композиція  за участю 

творчої молоді мистецьких 

вузів м. Києва «У колі муз» 

Ведучий:  Костянтин 

Чеченя, голова Асоціації 

гітаристів України 

 

28 березня    17-00 Конференц-зал Для учнівської і 

студентської  молоді 

та освітян міста 

Концерт за участю 

студентів Київського 

національного 

університету культури і 

мистецтв   

(з етно-фольк-мистецького 

проекту Івана  

Сінельнікова)           

«Іванова толока»                                               

Ведуча: Валентина 

Сінельнікова,  доцент 

кафедри фольклору, 

народнопісенного   і 

хорового мистецтва 

Київського національного 

університету культури і 

мистецтв      

                                                                                                                      

30 березня    17-00 Конференц-зал Для учнівської і 

студентської  молоді 

та освітян міста 

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 

30 березня    13-00 Велика  вітальня Для педагогічного 

колективу знз №24 

Шевченківського 

 р-ну м. Києва 



 

Із циклу  «Джерела 

української педагогіки» 

Лекція на тему: 

«Педагогіка добра 

академіка Івана Зязюна» 

Читає: О.П.Міхно, 

директор Педагогічного 

музею України, канд. пед. 

наук 

 

30 березня    14-00 Зал Педагогічного 

музею України 

Для педагогічного 

колективу знз №24 

Шевченківського 

 р-ну м. Києва 

 

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   

                                                                                                          

31 березня    16-00 Конференц-зал Для освітян та 

громадськості міста 

 

 

Науково-практична 

конференція  «Проблеми 

індивідуальної освіти» 

Ведучий: Е.Г.Войтович, 

директор 

загальноосвітнього 

навчального закладу 

«Школа екстернів» 

1 квітня        15-00 Лекційний зал Для освітян міста 

 

 

Виставка лауреатів 

Фестивалю народної 

творчості працівників 

установ освіти м. Києва 

«Квітучі барви таланту!» 

(у номінаціях: 

«Образотворче 

мистецтво»; 

«Фотомистецтво»; 

«Декоративно-прикладне 

мистецтво») 

 

 

 

 

1 квітня        

з 10-00 до 18-00 

Галерея Для освітян та 

громадськості міста 



 

До Дня гумору 

Музично – літературний  

вечір за участю викладачів 

та студентів Інституту 

мистецтв Київського 

університету імені Бориса 

Грінченка «Ніби – шоу-

посиденьки» 

Співорганізатор: Інституту 

мистецтв Київського 

університету імені Бориса 

Грінченка 

 

1 квітня        18-00 Конференц-зал Для учнівської та 

студентської молоді, 

освітян та 

громадськості міста 

 

Виставка лауреатів 

Фестивалю народної 

творчості працівників 

установ освіти м. Києва 

«Квітучі барви таланту!» 

(у номінаціях: 

«Образотворче 

мистецтво»; 

«Фотомистецтво»; 

«Декоративно-прикладне 

мистецтво») 

 

2 квітня        

з 10-00 до 18-00 

Галерея Для освітян та 

громадськості міста 

 

Із циклу «Емоційна 

геометрія» 

Семінар на тему: «Задачі 

для підготовки до олімпіад 

з математики» 

Ведучий: І.А.Кушнір, 

вчитель математики 

Фінансового ліцею 

Подільського р-ну м. 

Києва, засл. учитель 

України 

 

2 квітня        16-00 Педагогічна 

вітальня 

Для освітян та 

студентської молоді 

міста 

 

 

Концерт студентів 

спеціалізації «Народне 

інструментальне 

мистецтво» Київського 

коледжу культури і 

мистецтв «Україно-мати » 

 

 

 

 

2 квітня        16-00 Конференц-зал  

Для учнівської та 

студентської молоді,  

освітян та 

громадськості міста 

 



 

 

Виставка лауреатів 

Фестивалю народної 

творчості працівників 

установ освіти м. Києва 

«Квітучі барви таланту!» 

(у номінаціях: 

«Образотворче 

мистецтво»; 

«Фотомистецтво»; 

«Декоративно-прикладне 

мистецтво») 

 

3 квітня        

з 10-00 до 18-00 

Галерея Для освітян та 

громадськості міста 

 

 

Концерт переможців 

Регіонального конкурсу-

огляду юних піаністів ім. 

О. Вериківської        У 

програмі: твори 

композиторів-класиків та 

зарубіжних композиторів                                                                        

Співорганізатор: 

Київський інститут музики  

ім. Р. М. Глієра                                                   

3 квітня        16-00 Конференц-зал Для учнівської та 

студентської молоді,  

освітян та 

громадськості міста 

 


