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14 квітня 2018 року Шевченків Університет відкриває свої двері для вчителів, 

старшокласників та їхніх батьків. Уперше всі інститути, факультети, коледжі та ліцей 
будуть представлені одночасно на одній локації. 

Програма заходу 
 Офіційна частина: 

10:00 
–

17:00 

• особливості вступної кампанії 2018 року на навчання за ОС-бакалавр 
та ОС-магістр у КНУ;  

• інформаційні стенди та профорієнтаційні консультації від усіх 
інститутів і факультетів Університету; 

• особливості навчання за різними освітніми програмами, в тому числі 
програмами подвійного дипломування; 

• перспективи працевлаштування у найкращих компаніях України та 
світу, спілкування з викладачами біля стендів факультетів/інститутів; 

• консультації юристів. 
 Воркшоп: 

Заходи упродовж дня: 
 o Стаціонарні досліди:  

хімічний акваріум; веселий метановий детектор; термоматеріали зі спіновими 
переходами; флюоресцентрі індикатори; кристалічні гратки; «Золотий дощ»; 
«Штучна кров». 

o Експерименти та демонстрації:  
досліди з рідким азотом, левітація; повітряний скануючий тунельний мікроскоп; 
стаціонарна голограма: голографічне зображення скульптурних фігур, 
виготовлених майстрами Стародавньої Греції; лазерна проекційна установка 
(одноколірна); скануючий приймач з аналізом радіоелектронної картини об'єкту . 

o Представлення (досліди, експерименти, демонстрації об’єктів) 
сучасних напрямків біологічних та біомедичних досліджень: 
біотехнології; біофізики; біохімії; ботаніки; вірусології; генетики; 
імунології; екології; зоології; ландшафтний дизайн та озеленення; 
мікробіології; молекулярної біології; фізіології та анатомії; фізіології 
та біохімії росли; цитології та гістології; дієтології; лабораторної 
діагностики; медицини; медичної інформатики; репродуктивної 
медицини. 

o Інтерактивний простір від студентського самоврядування 
економічного факультету: «Економічний ерудит – перевір себе!»,  
можливості прояву напрямів самореалізації студентства та розвитку 
їхньої особистості через набуття навичок "soft skills". 

o Демонстрація військової техніки та зброї, стрільба в тирі. 
o Гра «Вірю/не вірю» на знання історії Інститут філології;  

літературне лото; тестування: «Чи добре ти знаєш українську мову?». 
o Географічне орієнтування. 



o Лазерний зв’язок, біосенсори, фотокеровані лікарські засоби. 
o ІстфакInfopoint, Фотозона від Історичного КНУ, конкурс 

«Найкраще історичне селфі на КНУ Expo-2018». 
o Демонстрації та експерименти з усіх розділів фізики. 
o Проведення дружніх футбольних матчів та інших спортивних 

змагань. 
Заходи за розкладом: 

10:00 10:00–11:00 – перфоменс «Моя професія найкраща» від Людмили 
Токарук; 
10:30–14:00 – спортивне орієнтування. 

11:00 11:00 – конкурс-майстер-клас «Як створити ефективний пост в 
Instagram?»; 
11:00–12:00 – Майстерклас «Що таке справжня психологія» від Зеленько 
Олександрата та Ягіяєва Іллі; 
12:00–13:00 – Гра на формування команди та комунікації «Бункер», 
«Проміжний контроль», «Крах корабля» (кожна гра по 20-30 хв.) тренер 
Тарас Карамушка; 
11:00 – майстер-клас від фольклористів із виконання гаївок; 
11:00–12:30 – сеанс гри у «Місто засинає» (Середньовічна мафія) від 
студентів освітньої програми «Американістика та Європейські студії»; 
11:00–13:00 – шаховий турнір зі швидких шахів; 
11:00–14:00 – пробні іспити до коледжів за новими вимогами й 
характеристиками (в корпусі механіко-математичного факультету, 
просп. Академіка Глушкова, 4е): 

Розклад проведення іспитів: 
11:00 – математика (аудиторія 41) 
12:30 – українська мова (аудиторія 41) 
14:00 – історія України (аудиторія 41) 
14:00 – географія (аудиторія 42) 

12:00 12:00–13:00 – Молекулярна біологія «на кухні»; 
12:00–16:00 – локація «Історичний – правильний вибір!»: Презентація 
освітніх програм та можливостей, які відкриваються перед студентами 
історичного факультету КНУ за участю істориків, археологів, 
антропологів, співробітників музеїв, архівів тощо; 
12:00–14:00 – виступи реконструкторів на сцені в гімнастичній залі; 
12:30–14:00 – сеанс гри "Koleika" від студентів освітньої програми 
«Східноєвропейські історичні студії»; 
12:00–14:00 – хімічні досліди: Хімічний годинник, Паста для слона, 
Природні та синтетичні індикатори, Феромагнітна рідина, 
Неньютонівська рідина. 

13:00 13:00 – конкурс-майстер-клас «Як знімати так, щоб Вас дивилися? 
Сучасний відеоконтент»;  
13:00–14:00 – презентація спеціальності «Менеджмент», освітня 
програма «Управління навчальним закладом» та «Освітні, педагогічні 
науки», освітня програма «Педагогіка вищої школи»; 
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13:00 – демонстрація роботи електронного мікроскопа.  
14:00 14:00–15:00 – біотехнології на службі у людини; 

14:00–15:00 – Лекція «Психологія комп’ютерних та відеоігор» Ольги 
Морозової-Ларіної; 
14:00 – танцювальний флешмоб від студентів-тюркологів;  
14:10–15:10 – квест «Історичні силуети» від студентів освітньої програми 
«Історія України, етнологія, джерелознавство» (старт біля 
ІстфакInfopoint). 

15:00 15:00 – конкурс-майстер-клас «Виклик самому собі: як бути класним в 
очах незнайомців»; 
15:00–16:00 – психологічна гра «Комуналка», «Не розповідайте мені 
казки» від Яни Запеки та Дар’ї Колодич; 
15:30–16:00 – вікторина «Таємничий Схід» від студентів освітньої 
програми «Сходознавство»; 
15:00 – демонстрація роботи електронного мікроскопа. 

16:00 16:00–17:00 – сеанс гри «Херсон 1919» від студентів освітньої програми 
«Археологія»; 
16:00–17:00 – вправа-гра «Хочу, можу, потрібно», «Спляче місто» та 
тестування від Віталія Паньковця та Ніни Рогаль. 

 
У програмі – за участь у вікторинах і конкурсах – заохочувальні призи від 
KNU SHOP  https://www:knushop:com:ua/  

 
Участь у заході безкоштовна.  
 
Для організації групових екскурсій просимо зв’язатися з організаційним 

комітетом: Центр комунікацій КНУ імені Тараса Шевченка, тел.: +38 (044) 239-34-60,  
е-mail: stratcom@univ.kiev.ua 
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