Фестиваль науки – 2018
Київський університет імені Бориса Грінченка
№
п\п

Назва заходу

Коротка анотація

14 травня
Лекція присвячена основам, витокам та
практикам буддизму

1.

Відкрита лекція «Філософія
буддизму для “чайників”: просто
про складне» викладача кафедри
східних мов та перекладу
А.В.Гілевич та голови
НТ САДМВ ІФ А.О.Федорової

2.

Науковий пікнік «Видатні
українські вчені у світовій науці»

Студентів чекають цікаві розповіді про
вчених-українців, які змінили світ і
сприяли науково-технічному прогресу

3.

Фестиваль-презентація
наукових гуртків
Університетського коледжу на
тему «Життя крізь призму науки,
або Коли наука стає цікавою?»
Науковий круглий стіл
«Дослідно-експериментальна
робота в Києві: сучасний стан та
перспективи»

Захід присвячено презентації досягнень
наукових гуртків
за 2017-2018 н. р. У рамках заходу
відбудеться міні-конкурс промов на тему
«Як робити науку цікавою?»
Під час заходу будуть презентовані кращі
дослідно-експериментальні роботи у
освітніх закладах м. Києва

4.

Цільова
аудиторія

Студенти
спеціальностей
«Філологія: мова
та література
(китайська)»,
«Філологія: мова
та література
(японська)»
Студенти
ІІ курсу
(педагогічні
спеціальності)

Місце та час проведення

вул. М. Тимошенка, 13-б
ауд. 212
11.40 – 13.10

ІФ
кафедра східних
мов та перекладу

пр-т Ю. Гагаріна, 16
ауд. 28
13.10

УК
ЦК видавничої
справи, культури
та української
філології
УК
ЦК суспільних
дисциплін і
правознавства

Учасники
пр-т Ю. Гагаріна, 16
наукових гуртків актова зала
УК, студенти
13.00 – 15.00
Співробітники
ІППО

Відповідальні
(інститут/
факультет,
кафедра / відділ)

пр-т П. Тичини, 22А

ІППО
НДЛ ЕППІ

15 травня
5.

Науковий круглий стіл
«Підготовка практичних
психологів в умовах
трансформаційних змін вищої
освіти»

Круглий стіл присвячено актуальним
питанням підготовки практичних
психологів, а саме:
• структурі та системі організації
підготовки майбутнього практичного
психолога в процесі професійного
самовизначення у вищій освіті
• визначенню та обґрунтуванню
психолого-педагогічних проблем
процесу професійної підготовки
майбутніх практичних психологів та
шляхи їх вирішення в системі вищої
освіти
• психологічним засадам професійного
становлення практичного психолога
тощо

Студенти
спеціальності
«Практична
психологія»,
викладачі
кафедри
практичної
психології

бул-р І. Шамо, 18/2
ауд. 32
11.35 – 12.55

ІЛ
кафедра
практичної
психології

6.

Майстер-клас «Поетичний
погляд. Те, що бачимо ми. Те, що
дивиться на нас»

Майстер-клас присвячений візуальним
образам в англомовних поетичних
текстах та проблемі емотивності

вул. М. Тимошенка, 13-б
ауд. 307
11.50 – 13.10

ІФ
кафедра
германської
філології

7.

Семінар-практикум
«Психолого-педагогічний

На семінарі будуть розглянуті теми:
• включення педагога в ігрову діяльність

Студенти
спеціальностей
«Філологія: мова
та література
(англійська)»,
«Філологія: мова
та література
(німецька)»,
«Філологія:
переклад»,
викладачі
кафедр
англійської
філології та
перекладу і
германської
філології
Педагоги
закладів

вул. М. Жукова, 4
Київський міський

ІППО
кафедра методики

супровід мовленнєвого зростання
дитини задля її ефективного
малечі: сучасні акценти в роботі
мовленнєвого розвитку
педагога»
• попередження, виправлення,
послаблення мовленнєвих порушень у
дошкільників шляхом впровадження
інноваційних методик

дошкільної
освіти

будинок дитини «Берізка»
13.00

та психології
дошкільної і
початкової освіти

8.

Гостьова лекція доктора
філологічних наук, професора,
директора Інституту української
мови НАН України
Гриценка П.Ю.

Лекція присвячена актуальним
проблемам сучасної лінгвістики

Викладачі
вул. М. Тимошенка, 13-б
кафедри
ауд. 503
української мови 15.00 – 16.20
та студенти
спеціальності
«Філологія:
українська мова
та література»

ІФ
заступник
директора з НР

9.

Науковий круглий стіл
«Агресія Російської Федерації
проти України: передумови,
сутність, проблема вирішення»

Круглий стіл присвячено обговоренню
сутності агресії Російської Федерації
проти України, а також розгляду
можливостей вирішення конфлікту

Викладачі
кафедри
міжнародних
відносин та
міжнародного
права та вищих
навчальних
закладів
м. Києва

вул. М. Тимошенка, 13-б
ауд. 604
15.20 – 16.50

ФПМВ
кафедра
міжнародних
відносин та
міжнародного
права

Науковці,
викладачі,
аспіранти,
студенти

вул. М. Тимошенка, 13-б

ІФФ
кафедра історії
України

16 травня
10.

Науковий круглий стіл
«Українська діаспора: досвід і
перспективи взаємодії»

У рамках круглого столу будуть
розглядатися наступні теми:
• дослідження української діаспори у
вітчизняній і зарубіжній історіографії
• центри української діаспори у світі
• напрямки діяльності українських
діаспорних організацій
• українці на Батьківщині та за
кордоном: досвід взаємодії
• культурна спадщина української
діаспори: вивчення та популяризація

11.

Студентська науковопрактична конференція «Перші
кроки в науці: від навчання до
дослідження»

Під час конференції студенти
магістратури презентують результати
наукових досліджень та обговорюють
актуальні проблеми сучасної філології

12.

Всеукраїнський науковопрактичний семінар «Джерела
та історіографія про
трансформаційні процеси в
освітньому просторі України
(1991–2017)» (спільно
з Державною науковопедагогічною бібліотекою
України імені
В.О.Сухомлинського)
Всеукраїнська науковопрактична онлайнконференція з міжнародною
участю «Нові стратегії розвитку
початкової освіти в умовах
євроінтеграції»

Програмою семінару передбачено
обговорення актуальних питань:
характеристики джерельної бази про
розвиток освіти в Україні (1991–2017)
• підходи до класифікації історикопедагогічних джерел означеного
періоду
• відображення модернізаційних
процесів у галузі освіти в джерелах та
історіографії
Тематичні напрями роботи конференції:
• професійні домінанти в підготовці
майбутніх учителів початкової ланки
освіти в контексті Концепції нової
української школи
• наступність та перспективність
дошкільної і початкової ланок освіти в
сучасних умовах
• психолого-педагогічні засади реалізації
нового Державного стандарту
початкової загальної освіти
• розвиток особистості молодшого
школяра: компетентнісні орієнтири
• стратегія здоров’язбереження як
європейський вектор освіти
• реалізація педагогіки партнерства в

13.

Викладачі
кафедри східних
мов і перекладу,
студенти
спеціальностей
«Філологія: мова
та література
(китайська)»,
«Філологія: мова
та література
(японська)»
Викладачі
кафедри
педагогіки та
психології,
магістранти

вул. М. Тимошенка, 13-б

ІФ
заступник
директора з НР
завідувачі кафедр

вул. М. Берлинського, 9
Державна науковопедагогічна бібліотека
України імені
В.О.Сухомлинського
10.00

ПІ
кафедра педагогіки
та психології

Викладачі
кафедр ПІ,
магістранти ПІ

бул-р І. Шамо, 18/2
ауд. 205

ПІ
кафедра педагогіки
та психології,
кафедра початкової
освіти

14.

Науковий круглий стіл
«Молодь України –
інтелектуальний потенціал
країни»

контексті розбудови нової української
школи
• дидактичні проблеми функціонування
віртуального освітнього простору
У рамках заходу відбудеться презентація
результатів наукових досліджень
учасників круглого столу

17 травня
У Науковій цукерні Інституту людини
замість солодощів можна буде
пригоститися знаннями та науковими
ідеями. У межах Наукової цукерні
відбудуться 20 наукових заходів, під час
яких обговорюватимуться найцікавіші
теми із соціальної роботи, психології,
корекційної й інклюзивної освіти

Студенти
спеціальностей
«Право»,
«Регіональні
студії»,
«Реклама і
зв’язки з
громадськістю»

вул. М. Тимошенка, 13-б
ауд. 602
11.50 – 13.10

ФПМВ
кафедра
англійської мови

Студенти,
фахівці
соціальної
сфери,
дошкільної,
середньої та
вищої освіти,
неурядових
організацій

бул-р І. Шамо, 18/2
09.00 – 15.30

ІЛ
директор,
заступник
директора з НР
кафедра соціальної
педагогіки

15.

Наукова цукерня Інституту
людини

16.

Наукова конференція
«Київські філософські студії»

Наукова конференція спрямована на
висвітлення результатів наукових
досліджень в галузі історії філософії,
соціальної філософії, культурології,
етики, естетики, релігієзнавства,
філософії освіти, політології, філософії
міста

Викладачі та
наукові
працівники,
аспіранти,
студенти

вул. М. Тимошенка ,13-б
ауд. 409
10.00 – 12.00

ІФФ
кафедра філософії

17.

Лекція-презентація культури
Індії в ракурсі словесності за
участі представника Індійського
культурного центру при
Посольстві Індії в Україні,
викладача гінді і санскриту
Олександри Лохман

Лекція буде корисною всім охочим
вивчати гінді і санскрит, а також тим, хто
цікавиться сучасною індійською
культурою

Викладачі
кафедр світової
літератури,
східних мов та
перекладу,
студенти

вул. М. Тимошенка, 13-б
ауд. 503
11.50 – 13.20

ІФ
кафедра світової
літератури

18.

V Всеукраїнська науковоНапрями роботи конференції:
практична конференція
• використання інформаційних
молодих науковців
технологій в освіті та науці
«Інформаційні технології – 2018» • апаратне і програмне забезпечення
інформаційних технологій
• математичне моделювання та
обчислювальні методи

Студенти,
аспіранти,
докторанти і
молоді учені

Дистанційна форма

ФІТУ
кафедра
інформаційних
технологій та
математичних
дисциплін

19.

Студентський науковий
семінар «Startup-проект як
результат науково-дослідної
діяльності сучасного студента»

У рамках семінару передбачено
обговорення особливостей створення
startupів з метою підготовки майбутніх
учителів початкової школи до реалізації
концепції «Нова українська школа»

бул-р І. Шамо, 18/2
ауд. 312
13.00

ПІ
кафедра початкової
освіти

20.

Студентські наукові дебати
«Цінності сучасного суспільства:
екватор та лінії перетну поглядів
різних поколінь»

Програмою дебатів передбачено
обговорення проблемних питань сенсу
життя, ціннісних орієнтирів молоді та
представників старшого покоління,
педагогів як носіїв та трансляторів
загальнолюдських цінностей

бул-р І. Шамо, 18/2
13.00

ПІ
кафедра
дошкільної освіти

21.

Студентський круглий стіл
«Сучасна стратегія розвитку
професійної мистецької освіти і
художньої культури ХХІ
століття»

пр-т Ю. Гагаріна,16
ауд. 28
13.00

УК
ЦК музичного
мистецтва та
хореографії

22.

Науковий круглий стіл
«Формування в учнів початкової
школи стійкого інтересу до
систематичних занять фізичними
вправами»

Захід присвячено актуальним питанням
методології мистецької освіти та
художньої культури стосовно реалій
сьогодення, сучасним напрямам
подальшого розвитку фахової мистецької
освіти
У рамках заходу будуть розкриті
наступні теми:
• виховання звички і потреби в
систематичному виконанні фізичних
вправ
• умови пробудження в дитини інтересу
до вправ та шляхи заохочення учня до
їх виконання
• організація змістовного дозвілля, що
сприяє активному відпочинку і
духовному вдосконаленню молодших

Студенти
першого
(бакалаврський)
та другого
(магістерський)
освітніх рівнів
Викладачі
кафедри
дошкільної
освіти,
магістранти та
бакалаври IV
курсу ПІ
Студенти ІІ-ІІІ
курсів
спеціальності
«Музичне
мистецтво»
Вчителі фізичної
культури,
викладачі
Університету

пр.-т Героїв Сталінграда,
39-г
Навчально-виховний
комплекс № 240 «Соціум»
14.00

ІППО
кафедра методики
та психології
дошкільної і
початкової освіти

23.

Науковий круглий стіл
«Сучасні проблеми
муніципального права»

24.

Презентація колективної
монографії «Гібридна війна:
in verbo et praxy»

25.

школярів
Під час заходу будуть розглянуті
наступні питання:
• формування муніципального права як
самостійної галузі права України
• правові проблеми децентралізації та
місцевого самоврядування
18 травня

Викладачі
кафедри
публічного та
приватного
права

вул. М. Тимошенка, 13-б
ауд. 604
14.00 – 15.30

ФПМВ
кафедра
публічного та
приватного права

Презентація видань київських науковців у Викладачі,
рамках наукової конференції «Київські
наукові
філософські студії»
працівники,
аспіранти,
студенти

вул. М. Тимошенка 13-б
ауд. 409
10.00 – 12.00

ІФФ
кафедра філософії

Гостьова лекція «Оперна та
філармонічна зала в європейській
культурі» доктора
мистецтвознавства, професора
Національної музичної академії
України імені П.І.Чайковського
Ю.І.Чекана

Захід відкриває цикл гостьових лекційобмінів у межах співпраці Університету з
Національною музичною академією
України. Лектор – знаний музикознавець,
редактор, музичний критик, а також
фахівець в галузі авторського права,
автор низки курсів з менеджменту в
галузі мистецтва та інфраструктури
сучасного музичного життя в Україні та
світі

Студенти,
магістранти,
аспіранти,
науковопедагогічні
працівники ІМ
та УК

бул-р І. Шамо, 18/2
ауд.117
11.35

ІМ
заступник
директора з НР

26.

Тренінг-практикум
«Особливості оформлення
бібліографічних посилань у
науковій роботі»

Учасники тренінгу ознайомляться з
вимогами до оформлення
бібліографічного опису літературних
джерел (за вимогами ДСТУ 8302:2015
«Інформація та документація.
Бібліографічне посилання. Загальні
вимоги та правила складання»)

Студенти ІІІ
курсу
Спеціальності
«Видавнича
справа»

пр-т Ю. Гагаріна,16
ауд. 28
13.00

УК
ЦК видавничої
справи, культури та
української
філології

27.

ІV Методологічний семінар
«Міждисциплінарність як
інноваційний підхід у вищій
мистецькій освіті» цикл

На заході буде розглянуто зміну
парадигми мистецької освіти, а саме
перенесення ваги з «навчання мистецтва і
вихованням мистецтвом» задля

Викладачі УК,
науковопедагогічні
працівники ІМ,

бул-р І. Шамо, 18/2
ауд. 118-а
14.30

ІМ
кафедра теорії та
методики
музичного

методологічних семінарів «Від
класичної до постнекласичної
мистецької освіти»

28.

Театралізована екскурсія
«Печерська фортеця: подорож у
минуле»

29.

VI Студентська науковопрактична конференція
«Актуальні проблеми мистецької
освіти і художньої культури»

30.

Науково-практичний семінар
«Методика проведення оцінки
стану функціональних систем
організму людини» (за участю
Л.В.Ясько, майстра спорту
України міжнародного класу з
фехтування, кандидата наук з
фізичного виховання і спорту,
доцента кафедри фізичного
виховання і спорту Київського

формування «гармонійно розвиненої
особистості» (як це розглядалося досі) –
на розкриття творчого потенціалу
«інноваційної особистості» в усіх сферах
життєтворчості на основі і через
мистецьку освіту

студенти,
аспіранти

мистецтва

20 травня
Театралізована екскурсія з метою
вивчення невідомих сторінок історії
м. Києва

Студенти всіх
спеціальностей

Виїзне засідання гуртків
«Лабіринт», «ГрінчТур»,
«Ірій»
12.00

УК
ЦК економікоматематичних
дисциплін і
менеджменту
ЦК суспільних
дисциплін і
правознавства

21 травня
У рамках заходу будуть обговорені
актуальні проблеми мистецького
середовища сучасного університету, а
саме:
•
мистецьке середовище як феномен
•
сучасні тенденції, ефективні
засоби творення і розвою унікального
комунікативного простору мистецького
вищого навчального закладу
22 травня

Студенти,
аспіранти та
молоді вчені
мистецьких
спеціальностей
та майбутні
фахівців у галузі
мистецької
освіти

бул-р І. Шамо, 18/2
ауд. 117
13.00

ІМ
НТ САДМВ ІМ
заступник
директора з НР

Семінар присвячено популяризації
фізичної культури, здоров’язберігаючої
компетенції та оцінці стану
функціональної системи організму
підлітка

Студенти І-IV
курсів
спеціальності
«Фізичне
виховання»

пр-т Ю. Гагаріна,16
актова зала
13.00

УК
ЦК фізичного
виховання

університету імені Бориса
Грінченка)
31.

Науковий круглий стіл
«Хронологічні межі історії
Середньовіччя»

Мета заходу – обговорення сучасних
концептуальних підходів до визначення
сутності понять «середні віки»,
«феодалізм», «азіатський спосіб
виробництва», а також пошук критеріїв
періодизації середніх віків на теренах
європейського та африко-азіатського
регіонів.
У рамках заходу відбудеться презентація
навчального посібника «Всесвітня
історія. Середні віки»

Студенти
спеціальності
«Історія та
археологія»,
аспіранти,
молоді вчені,
викладачі

вул. М. Тимошенка, 13-б
ауд. 415
13.00

ІФФ
кафедра
всесвітньої історії

32.

Наукова конференція
«Освітологія – 2018»

У рамках конференції будуть розглянуті
освітологічні основи забезпечення якості
вищої освіти. Програма заходу
передбачає доповіді аспірантів
Київського університету імені Бориса
Грінченка, виступи експертів, роботу
дискусійних платформ

Аспіранти,
магістрант,
студенти
Університету

вул. М. Тимошенка 13-б
ауд. 407
13.40 – 16.40

НДЛ освітології

33.

Науковий круглий стіл
«Українська література:
слов’янські паралелі»

Круглий стіл присвячений актуальним
питанням компаративного вивчення
української літератури, а саме:
• розвитку українсько-слов’янських
міжкультурних зав’язків
• україністиці Загребського університету
• компаративним дослідженням проблем
типології ідентичностей у художній
літературі

Викладачі
вул. М. Тимошенка, 13-б
кафедри
ауд. 203
української
13.40 – 15.00
літератури і
компаративістики та кафедри
світової
літератури,
студенти
спеціальності
«Філологія:
українська мова і
література»

ІФ
кафедра
української
літератури і
компаративістики

34.

IV cемінар-практикум школи

На семінарі будуть розглянуті наступні

Студенти всіх

НТ САДМУ ІМ

бул-р І. Шамо 18/2

науковців НТ САМВ ІМ
«Ефективні шляхи оприлюднення
результатів досліджень»
(з циклу «Перші кроки у науку»)

питання:
• які є найпопулярніші форми
оприлюднення результатів досліджень
(research paper, practical paper,
workshop, poster presentation, review)?
• як знайти конференцію та науковий
журнал?
• де шукати всеукраїнські та міжнародні
конференції та наукові журнали?

спеціальностей,
аспіранти,
молоді вчені,
викладачі

ауд. 117
14.30

35.

Студентська науковопрактична конференція
«Перші кроки у науку»

Напрями роботи конференції:
• сучасний простір наукових досліджень
у галузі спеціальної освіти
• актуальна проблеми соціальної
педагогіки
• актуальна проблеми соціальної роботі;
• актуальні проблеми практичної
психології
• актуальні проблеми психології

Члени
студентських
наукових гуртків
ІЛ, студенти IVVI курсів усіх
напрямів
підготовки /
спеціальностей
ІЛ

бул-р І. Шамо, 18/2

ІЛ
НТ САДМВ ІЛ
заступник
директора з НР
кафедра
соціальної
педагогіки та
соціальної роботи
відповідальні за
НР кафедр

36.

Міжнародна науковопрактична інтернетконференції
«Професійна підготовка
сучасного педагога: виміри
міжнароднгого співробітництва»

Напрями роботи конференції:
• нові стратегії підготовки майбутнього
педагога в умовах реформування
системи освіти в Україні
• аксіологічні та праксіологічні
концепти становлення педагога.
• сучасні технології професійної
підготовки педагога
• професійна підготовка сучасного
педагога в системі безперервної освіти:
міжнародний та національний вимір
• вітчизняні та зарубіжні моделі
іншомовної підготовки педагога

Науковопедагогічні
працівники та
студенти ПІ

бул. І. Шамо, 18/2

ПІ
кафедра
іноземних мов і
методик їх
навчання

Науковці,

10ул.. М. Тимошенка, 13-б

ІФФ

23 травня
37.

Всеукраїнська науково-

Під час конференції будуть обговорені

38.

практична конференція «Київ і
кияни у мультикультурному
просторі України: підсумки і
перспективи історикоурбаністичних досліджень»

наступні питання:
• теоретико-методологічні проблеми
історичної урбаністики
• національні спільноти Києва в
історико-культурній біографії міста
• Київ та українська діаспора
• київська міська громада як
дослідницький об’єкт
• міські історико-антропологічні студії
• київські містобудівельні традиції
• осягнення міста через художні образи

викладачі,
аспіранти,
студенти

кафедра історії
України

Гостьова лекція представника
Посольства Аргентини в Україні
Лідії Ноемі Перес де Алонсо

Гостьова лекція присвячена життю та
творчості Хорхе Луїса Борхеса, відомого
аргентинського прозаїка, поета і
публіциста

Викладачі
іспанської мови,
студенти
спеціальності
«Філологія: мова
та література
(іспанська)»

вул. М. Тимошенка, 13-б
ауд. 503
11.50 – 13.10

ІФ
кафедра
романської
філології та
порівняльнотипологічного
мовознавства

Науковий семінар присвячений
актуальним питанням японознавчих
досліджень, а саме:
• конфуціанські принципи та
синтоїстські ідеї як чинники
гармонізації японського суспільства
• японська цивілізація та культура в
контексті понять «гетерогенне» та
«гомогенне»
• дао-мораль як наука про людське
середовище

Викладачі
кафедри східних
мов і перекладу,
студенти
спеціальностей
«Філологія: мова
та література
(китайська)»,
«Філологія: мова
та література
(японська)»

вул. М. Тимошенка, 13-б
ауд. 503
10.00 – 13.10

ІФ
кафедра східних
мов та перекладу

Презентація елементів традиційної
форми громадського дозвілля молоді –
вулиці (музика, танці, ігри, дозвілля
молоді) крізь призму етнографічних

Студенти і
викладачі УК,
гості

пр-т Ю. Гагаріна,16
біля музичного корпусу
11.00

УК
НТ САДМВ УК
ЦК
НТ САДМВ ІФФ

24 травня
39.

ІI науковий семінар «Японський
соціум: джерела-історіясучасність»
за участі другого секретаря
Посольства Японії в Україні
Цукамото Кохей

40. Лекція-концерт «Вулиця як
форма громадського дозвілля
молоді в традиційній культурі»
викладачів УК

О.С.Мусіяченко, А.Ю.Тарасюк,
О.К.Рахманової

досліджень

музичного
мистецтва та
хореографії
ЦК суспільних
дисциплін і
правознавства

41.

Гостьова лекція аташе з питань
співробітництва у галузі
французької мови Посольства
Франції в Україні Фабріса Пето

Гостьова лекція присвячена українськофранцузьким культурним, освітнім та
науковим контактам, а також
перспективам розвитку франкофонії в
Україні

Викладачі
французької
мови, студенти
спеціальності
«Філологія: мова
та література
(французька)»

вул. М. Тимошенка, 13-б
ауд. 503
11.50 – 13.10

ІФ
кафедра
романської
філології та
порівняльнотипологічного
мовознавства

42.

Науково-практичний семінар
для викладачів і студентів
«Формування творчої особистості
музиканта-педагога та музикантавиконавця в умовах сучасного
полікультурного простору»

У рамках семінару будуть обговорені
питання щодо цілісної фахової
підготовки майбутнього педагогамузиканта та шляхів формування
творчості в умовах сучасного
полікультурного простору

Викладачі,
студенти
спеціальності
«Музичне
мистецтво»

бул-р І. Шамо, 18/2
ауд. 117
14.30

ІМ
кафедра
академічного та
естрадного вокалу

43.

Конкурс науково-практичних
проектів

У конкурсі візьмуть участь студенти
різних спеціальностей, що створювали і
реалізовували проект в останні три роки
під час вивчення дисципліни
«Проектний менеджмент»

Викладачі,
студенти

вул. М. Тимошенка 13-б
ауд. 521
15.00 – 17.00

ФІТУ
кафедра
управління

44.

Лекція «Родовід Бориса
Грінченка та написання власного
родоводу»

Лекція присвячена вивченню родинного
коріння Грінченків, а також
дослідженню власного родоводу. Будуть
представлені зразки метричних книг,
сповідні книги, ревізькі казки, клірові
відомості. Учасники дізнаються про
архіви, які знадобляться у процесі
пошуку та дослідження власного
родоводу. Відомий дослідник родоводів
Олександр Краковський навчить всіх

Студенти та
співробітники
Університету

вул. М. Тимошенка, 13-б
ауд. 204
15.00

ІФ
НДЛ
грінченкознавства
НТ САДМВ

охочих у написанні власного
родоводу. Зустріч завершиться чаєм зі
смаколиками і приємним спілкуванням
45.

Наукова сесія історикопедагогічних студій «Василь
Сухомлинський на тлі епох»

У рамках заходу відбудеться презентація
студентських проектів за результатами
історико-педагогічних пошуків та
обговорення особливостей
трансформації ідей Василя
Сухомлинського у контексті розбудови
нової української

Науковопедагогічні
працівники ПІ,
студенти
першого
освітнього рівня
«бакалавр»,
магістранти,
наукові
співробітники
Педагогічного
музею України

вул. Володимирівська, 57
Педагогічний музей
України

ПІ
кафедра
педагогіки та
психології

25 травня
46.

Презентація книг доцента
Олександра Курбана
«Інформаційні війни» та
заступника завідувача кафедри
реклами та зв’язків з
громадськістю Іллі Афанасьєва
«Історія PR»

Книги присвячені актуальним
проблемам розвитку інформаційного
простору України

Фахівці з
комунікаційної
безпеки,
науковці,
викладачі,
студенти

вул. М. Тимошенка, 13-б,
ауд. 227
10.00 – 11.30

ІЖ
кафедра реклами
та зв’язків з
громадськістю,

47.

Науковий круглий стіл з
видавцями-практиками
«Підготовка фахівців з
видавничої справи та
редагування»

Круглий стіл присвячено питанням
фахової підготовки видавців

практики
науковці,
студенти

вул. М. Тимошенка, 13-б
ауд. 227
12.00 – 14.00

ІЖ
кафедра
видавничої
справи

48.

Науковий круглий стіл
«Дослідження, які надихають»

Круглий стіл присвячений популяризації
наукових досліджень, питанню пошуку
“теми своєї мрії” та мотивації до
здійснення наукового дослідження. На
заході будуть розглянуті сучасні форми

Члени
Наукового
товариства
студентів,
аспірантів,

вул. М. Тимошенка, 13-б
ауд. 227
13.00 – 15.00

НТ САДМВ

49.

Гостьова лекція «Цивілізаційні
контексти мистецької освіти ХХІ
століття: пошук нового бачення»
(О.П.Хижна, доктор педагогічних
наук, професор кафедри теорії та
методики музичної освіти,
хорового співу і диригування
інституту мистецтв
Національного педагогічного
університету імені
М. П. Драгоманова)

презентування та популяризації
наукових досліджень

докторантів і
молодих вчених,
викладачі,
студенти,
науковці

Ознайомлення студентів та викладачів
спеціальності «Музичне мистецтво» з
сучасним станом багатокультурної
освіти в країнах Західної Європи та
особливостями її розвитку в Україні

Студенти І-IV
курсів
спеціальності
«Музичне
мистецтво»

пр-т Ю. Гагаріна,16
актова зала
13.10

УК
ЦК музичного
мистецтва та
хореографії

Вчені і практики
закладів освіти і
культури,
магістранти,
аспіранти,
докторанти

м. Біла Церква,
бул. Княгині Ольги, 42
Білоцерківський інститут
економіки та управління
Університету «Україна»

Інститут
журналістики,
кафедра
бібліотекознавств
а та інформології

24-26 травня
50.

ХХ Міжнародна науковопрактична конференція
«Удосконалення інформаційноресурсного забезпечення освіти
і науки в умовах євроінтеграції»

Робота конференції відбудеться за
такими напрямами:
•
стратегія розвитку бібліотечної
сфери та пріоритети формування
галузевого інформаційного простору
•
інформатизація освіти,
удосконалення бібліотечного та
інформаційно-ресурсного забезпечення
освіти та науки

