Київський університет імені Бориса Грінченка

ДЕНЬ ІНСТИТУТУ ФІЛОЛОГІЇ
2 БЕРЕЗНЯ 2018 РОКУ
м. Київ, вул. Маршала Тимошенка 13-Б, другий поверх навчального корпусу № 1

ПРОГРАМА ДІЙСТВА:
1 лінійка заходів. «Центри компетентностей»
10.00-11.20
11.50-13.10
13.40-15.00
10.00-11.20
11.50-13.10
13.40-15.00
10.00-11.20
11.50-13.10
13.40-15.00
10.00-11.20
11.50-13.10
13.40-15.00

Літературний театр (ауд.310)
Майстер-клас «Гра як технологія вивчення художньої літератури» (Хамедова О.А., Удовиченко Л.М.)
Вистава О. Танюк «Авва і Смерть» (Вірченко Т.І.)
Майстер-клас «Крок до акторської майстерності» за участі Неди Нежданої (Вірченко Т.І.)
Центр культури української мови (ауд.209)
Тренінг «Реалізація лексичних норм у мовленні майбутнього фахівця» (Зарудня О.М.)
Майстер-клас «Норми вживання числівників у професійному мовленні» (Александрова В.Ф.)
Майстер-клас «Як ефективно підготувати учнів до ЗНО» (Шкавро В.В.).
Центр перекладу (ауд. 225)
Лекція «ІКТ в перекладі» (Козачук А.М.)
Презентація студентських перекладацьких проектів (Козачук А.М., Ноговська С.Г.)
Майстер-клас «Послідовний переклад студентських проектів» (Павлюк Н.В.)
Цент практичної педагогіки (ауд. 305)
Показове заняття з практичної педагогіки (Москалець О.О.)
Майстер-клас для освітян «Classroom Management» (Москалець О.О.)
Майстер-клас «Мовні програми Гете-Інституту для майбутніх вчителів: можливості кооперації» (С. Бекер)

2 лінійка заходів. «Презентація вибіркових дисциплін кафедр» (ауд. 204)
10.00-11.20

11.50-13.10

13.40-15.00

Спічрайтинг
Основи практичної риторики
Практикум з орфографії та пунктуації
Технології індивідуальних занять з української мови
Ділове мовлення у правовій сфері
Польська мова
Літературні творчі майстерні
Антиутопія ХХ – ХХІ ст.
«Public Speaking»
Мова професійного спілкування: іспанська
Сучасна українська література: міждисциплінарні контексти
Кохання як мотив, тема і концепт (світова література)
Турецька мова (базовий курс)
Інтермедіальні студії сучасної літератури
«Гра престолів»: міфи і ритуали
Чому читачі завжди керуватимуть юзерами? (художня література)

3 лінійка заходів. «Благодійний ярмарок культур»
Представлення культур
Українська
Польська
Німецька
Англо-американська
Французька
Латиноамериканська
Індійська
Турецька
Японська
Китайська
Грінченківська епоха

Кафедра української мови
Кафедра української літератури та компаративістики
Кафедра германської філології
Кафедра англійської філології та перекладу
Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства
Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства
Кафедра світової літератури
Кафедра східних мов і перекладу
Кафедра східних мов і перекладу
Кафедра східних мов і перекладу
НДЛ грінченкознавства

Майстер класи (безкоштовні)
Українська
Польська
Німецька
Англо-американська
10.00-15.00 Французька
Латиноамериканська
Індійська
Турецька
Японська
Грінченківська епоха

Солом’яна лялька-мотанка, розпис писанок
Польські народні танці
Чи знаєш ти Німеччину?
Англійський традиційний чай
Зав’яжи фуляр
Декорування піньяти
Уроки санскриту, йога, мистецтво міхенді, традиційні індійські танці, індійське сарі
Ебру – малювання на воді
Кендо – бойове мистецтво, орігамі
Класична лялька-мотанка

Національні страви (символічна плата)
Українська
Польська
Німецька
Англо-американська
Французька Індійська
Турецька
Японська
Китайська
Грінченківська епоха

10.00-11.20

Бутерброди з салом, вареники, млинці з сиром та медом, узвар
Канапки по-польські, національна польська випічка
Баварські ковбаски, штоллен, яблучний штрудель, плетцхен
Sponge cake
Тарталетки, французькі паштети
Індійські ласощі
Турецька пахлава, ічлі кофте, сарма, дольма, лахмажун
Онігірі, роли з яєчні, банан в клярі, кастелла, японський омлет, роли, лапша удон
Печиво з побажаннями, печиво «китайське»
Кекси з вишнею, пиріжки в асортименті, пампушки

Презентація здобутків кафедр (другий поверх корпусу № 1)
Виставка-продаж продукції видавництва «Академперіодика» (другий поверх корпусу № 1)
Проект «Діалог культур Схід – Захід: культурологічні паралелі» (НТ САДМВ Інституту філології) (ауд. 312)

