КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

НАУКОВІ ЗАХОДИ у травні 2019 р.

Фестиваль науки – 2019
(10 – 24 травня)

Наукові заходи у структурних підрозділах
№
п/п

Назва та місце проведення заходу

Коротка анотація
(2-3 речення)

Цільова
аудиторія

Час
проведення

Відповідальні

1.

Всеукраїнська науково-практична
конференція «Інновації у професійній
підготовці педагога в умовах
євроінтеграції освітнього процесу:
погляд науковців і практиків»
Місце проведення: б-р І. Шамо, 18/2

Представлення практичного
досвіду педагогічного
супроводу студентів в
особистісно-професійному
становленні. Демонстрація
фрагментів інтерактивних
технологій, спрямованих на
саморозвиток і професійне
самовдосконалення майбутніх
педагогів

Професорськовикладацький
склад, наукові
працівники,
молоді вчені,
докторанти,
аспіранти,
магістранти,
студенти

15 травня
09:00-16:30

ПІ
заступник директора з НР ПІ
кафедри ПІ

2.

Круглий стіл «Особистість лідера в
освіті»
Місце проведення: вул. М. Тимошенка,
13-б, ауд. 407

Захід присвячено обговоренню
дослідженнь та практичних
здобутків у сфері освітнього
лідерства. Передбачено
планування наукового
експерименту з вказаної
тематики

Професорськовикладацький
склад, наукові
працівники,
молоді вчені,
вчителі,
керівники ЗЗСО

15 травня
13:30-15:30

ННЦ розвитку персоналу та
лідерства

3.

Міжнародна науково-практична
конференція «Здоров’я, фізичне
виховання та спорт: перспективи та
кращі практики»
Місце проведення: вул. М. Тимошенка
13-б, ауд. 227, 503

Конференція спрямована на
розвиток співпраці між
фахівцями у сфері спортивної
науки, олімпійського спорту,
фізичного виховання, фізичної
реабілітації, спортивної
медицини, обмін досвідом
провідних вітчизняних та

Професорськовикладацький
склад, наукові
працівники,
молоді вчені.

15-16 травня
08:30-17:00

ФЗФВС
заступник декана з НРММП

іноземних спеціалістів, пошук
ефективних підходів вирішення
наявних проблем та
впровадження сучасних
інноваційних практик
4.

Всеукраїнська наукова конференція
«Київські філософські студії-2019»
Місце проведення: вул. М. Тимошенка,
13-б, ауд. 503

Метою проведення конференції
є ознайомлення із результатами
досліджень у галузі філософії
міста, історії філософії,
соціальної філософії, філософії
історії, філософії культури,
етики, естетики, релігієзнавства,
філософії освіти, політичної
філософії

Професорськовикладацький
склад, наукові
працівники,
молоді вчені,
докторанти,
аспіранти,
магістранти,
студенти.

16-17 травня
10:00-16:00

ІФФ
кафедра філософії

5.

Всеукраїнський круглий стіл
«Неформальні об’єднання молоді та
влада: взаємовідносини в умовах
транзиту України до демократії»
Місце проведення: вул. М. Тимошенка,
13-б, ауд. 227

Обговорення охопить наступні
теми: «Інакшість»; крамола та
нон-конформізм в СРСР як
предтеча зародження
неформального руху;
історія формування
неформальних об’єднань у ХХХХІ ст.; неформалітет як
складова політичного протесту
та прояв громадянського
суспільства; неформальні
молодіжні об’єднання та влада
незалежної України

Професорськовикладацький
склад, наукові
працівники,
молоді вчені,
докторанти,
аспіранти,
магістранти,
студенти.

20 травня

ІФФ
кафедра історії України

6.

ІІ Круглий стіл «Сучасні проблеми
муніципального права»
Місце проведення: вул. М. Тимошенка,
13-б, ауд. 601

Обговорення проблемних
питань, пов’язаних із
організаційно-правовою
основою місцевого
самоврядування, правовим
регулюванням статусу
територіальних громад та їх
добровільним об’єднанням,
основними тенденціями

Професорськовикладацький
склад, молоді
вчені

21 травня
10:00

ФПМВ
кафедра публічного та
приватного права

розвитку місцевого
самоврядування
7.

Наукова цукерня Інституту людини
Місце проведення: бул-р І. Шамо, 18/2

У Науковій цукерні Інституту
людини замість солодощів
можна буде пригоститися
знаннями та науковими ідеями.
У межах Наукової цукерні
відбудуться 14 наукових
заходів, під час яких
обговорюватимуться
найцікавіші теми із соціальної
роботи, психології, корекційної
й інклюзивної освіти

Фахівці
соціальної сфери,
дошкільної,
середньої та
вищої освіти,
неурядових
організацій,
студенти,
аспіранти

8.

Науково-практичний семінар
«Cучасне медіазнавство: теорія і
практика»
Місце проведення: вул. М. Тимошенка,
13-б

Окреслення проблематики
сучасного медіазнавства,
типології медіазнавчих
дисциплін та поняттєвої сфери
галузі; формування дефініції
ключових термінів із
компонентом медіа,
дослідження історії формування
відповідних понять, що
корелюють з назвами основних
структурних підрозділів
наймолодшої науки в Україні,
яка перебуває в процесі пошуку
свого дослідницького об’єкта

Професорськовикладацький
склад, наукові
працівники,
студенти.

21 травня
11:35-14:20

ІЛ
заступник директора з НР ІЛ
кафедри ІЛ

23 травня

ІЖ
заступник директора з НР ІЖ

Студентська наукова робота та діяльність Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених
1.

V Студентська інтернет-конференція
«Інформація. Наука. Бібліотека. Весна»
Львів-Вроцлав-Харків-Київ
Місце проведення: вул. М. Тимошенка,
13-б, бібліотека Університету

Конференція присвячена
дослідженню розвитку
інформаційних та бібліотечних
технологій, висвітленню нових
наукових підходів в
інформології та
бібліотекознавстві, питанням

Студенти першого
(бакалаврського) і
другого
(магістерського)
рівнів

15 травня
11:00-12:30

ІЖ
кафедра бібліотекознавства
та інформології

інтеграції науки, освіти і
практики, проектній діяльності
та ін.
2.

VІ Всеукраїнська науково-практична
конференція молодих науковців «ІТ2019»
Місце проведення: вул. М. Тимошенка,
13-б, ауд. 505-А

В рамках конференції
плануються засідання за
наступними напрямами:
1.Використання інформаційних
технологій в освіті та науці.
2.Апаратне і програмне
забезпечення інформаційних
технологій.
3.Математичне моделювання та
обчислювальні методи

Студенти,
магістранти,
аспіранти, молоді
вчені

16 травня
11:00-15:00

ФІТУ
кафедра комп’ютерних наук і
математики

3.

XVIII Студентська наукова інтернетконференція «Сучасна іншомовна
освіта очима студентів»
Місце проведення: б-р І. Шамо, 18/2,
ауд. 212

Мета конференції: розширити
уявлення студентів щодо нових
стратегій навчання іноземних
мов дітей дошкільного і
молодшого шкільного віку

Студенти першого
(бакалаврського) і
другого
(магістерського)
рівнів

16 травня
11:00

ПІ
заступник директора з НР
завідувач кафедри іноземних
мов і методик їх навчання

4.

Театралізована екскурсія «Вартові
музейних скарбів» (спільно з
Національним музеєм українського
народного декоративного мистецтва)
Місце проведення: м. Київ, вул.
Лаврська, 9, корп. 29

Екскурсія знайомить
відвідувачів з історією
формування музейної колекції
та її фундаторами. Розповідь
екскурсовода супроводжується
театралізованими елементами,
розповідями діячів початку ХХ
ст., які пов’язані з музейною
справою Києва, організацією
Кустарної виставки та
етнографічними дослідженнями
(Микола Біляшівський, Данило
Щербаківський, подружжя
Ханенків, Пелагея Литвинова,
Олена Пчілка, Наталія Яшвіль
тощо). Сценарій розроблено
членами Наукового товариства
спільно зі співробітниками

Студенти,
викладачі,учні,
кияни, усі хто
цікавиться
історією

17 травня
18:00-21:00

НТ САДМВ
ІППО
кафедра історичної та
громадянської освіти
НТ САДМВ УК

музею
5.

Круглий стіл «Роль молоді в процесах
децентралізації влади в Україні»
Місце проведення: вул. М. Тимошенка,
13-б, ауд. 504

Обговорення питань
дослідження ролі молоді в
процесах децентралізації влади
в Україні, зокрема, пошук
шляхів вирішення проблем
розвитку молодіжної
інфраструктури, пропонування
механізмів залучення молоді до
процесу ухвалення рішень,
пошук джерел фінансування
молодіжних центрів в
територіальних громадах,
проблеми підготовки керівників
ОСББ

Студенти,
магістранти,
аспіранти, молоді
вчені, науковопедагогічні
працівники

21 травня
11:50-13:10

ФІТУ
кафедра управління, кафедра
фінансів та економіки

6.

VІІ Всеукраїнська студентська
науково-практична конференція
«Актуальні проблеми мистецької освіти
і художньої культури»
Місце проведення: бул-р І. Шамо, 18/2
ауд. 117

Метою конференції є
активізація наукового мислення
мистецької молоді задля
продукування перспективних
ідей, обговорення проблемних
питань сучасної мистецької
освіти і мистецтвознавства у
відповідності до динамічних
змін і потреб українського
соціокультурного простору

Студенти,
магістранти та
аспіранти вищих
мистецьких
навчальних
закладів.

22 травня
11:30-16:00

ІМ
заступник з НР ІМ
НТ САДМВ ІМ
кафедра теорії та методики
музичного мистецтва

7.

Студентська наукова конференція
«Перші кроки у науку»
Місце проведення: бул-р І. Шамо, 18/2

Метою заходу є популяризація
результатів роботи наукових
гуртків, презентація досліджень
переможців конкурсів та
олімпіад, обмін досвідом,
оприлюднення результатів
магістерських досліджень,
залучення студентів першого
(бакалаврського) рівня до
наукового життя і
усвідомленого вступу до

Студенти першого
(бакалаврського) і
другого
(магістерського)
рівнів Інституту
людини

22 травня
13:00-17:20

ІЛ
заступник з НР ІЛ
НТ САДМВ ІЛ
кафедри ІЛ

магістратури
8.

Освітологічні дебати
Місце проведення: бул-р І. Шамо, 18/2

Освітологічні Дебати – 2019
Студенти,
передбачають вивчення
магістранти,
суперечливого питання
аспіранти
сьогоденного педагогічного
процесу: «Академічна
доброчесність забезпечить
якість освітнього прогресу». Дві
команди розглянуть аргументи
за і проти введення принципів
академічної доброчесності в
освітянський процес

22 травня
14:30-16:00

НДЛ освітології

14 травня
11:50-13:10

ІФ
кафедра української
літератури і
компаративістики

Гостьові лекції у рамках Фестивалю науки
1.

Гостьова лекція доктора філологічних
наук, професора, завідувача кафедри
фольклористики Інституту філології
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Івановської О.П. на тему
«Український фольклор: архаїка і
сучасність»
Місце проведення: вул. М. Тимошенка,
13-б, ауд. 503

Лекція присвячена
українському фольклору, його
стилям, жанрам, формам, їх
розвитку і взаємодії від давнини
до сучасності

Студенти,
аспіранти,
науковопедагогічні
працівники

2.

Гостьова лекція практичного
психолога Київської міської
наркологічної лікарні «Соціотерапія»
Придатко О.Р. з питань
профілактики вживання
психоактивних речовин серед молоді
Місце проведення: вул. пр-т Гагаріна, 16

Під час лекції студенти
ознайомляться з сучасним
станом проблем нарко та
алкогольної залежності в
Україні; дізнаються про
небезпечні речовини, які
впливають на психічний та
фізичний стан людини, та про
наслідки вживання ПАВ;
ознайомляться з
рекомендаціями щодо
формування здорового способу

Студенти 3 курсу
спеціальності
«Початкова
освіта»,
«Дошкільна
освіта»

14 травня
13:10

УК
ЦК з педагогічної освіти

життя
3.

Гостьова лекція кандидата
філологічних наук, доцента, докторанта
кафедри мов і літератур Далекого сходу
і Південно-східної Азії Інституту
філології Київського національного
університету імені Т. Шевченка
Комісарова К.Ю. на тему
«Становлення і формування
теоретичних основ
перекладознавства»
Місце проведення: вул. М. Тимошенка,
13-б, ауд. 312

Захід присвячений питанню
виникнення й розвитку
перекладознавства у країнах
Далекого сходу, становлення
перекладацьких канонів,
моделей і закономірностей
процесу перекладу і
перекладацьких відповідностей,
а також способів перекладу
текстів різних жанрів і стилів

Студенти,
аспіранти,
науковопедагогічні
працівники,
перекладачі

4.

Гостьова лекція кандидата
мистецтвознавства, члена
Національної спілки композиторів
України, лауреата премії імені
В.С.Косенка, головного хормейстера
Українського академічного фольклорноетнографічного ансамблю «Калина»
Комлікова А.В. на тему «Нові засоби у
музичній педагогіці (на прикладі
програми “Музика для малюків”)»
Місце проведення: бул-р І. Шамо, 18/2

Мета: ознайомити цільову
аудиторію із авторськими
збірками «Пісні до свят»,
«Музика для малюків»,
«Казкове фортепіано».
Показати способи їх
практичного застосування у
освітньому процесі

Професорськовикладацький
склад, студенти,
магістранти,
аспіранти.

5.

Гостьова лекція викладача гінді й
санскриту Індійського культурного
центру Посольства Індії в Україні
Лохман Олександри на тему
«Санскрит: загадка найпростішої
мови»
Місце проведення: вул. М. Тимошенка,
13-б, ауд. 504

Захід присвячений маловідомим
фактам функціонування мови
санскрит, її фонетичної,
граматичної та лексичної
будови

6.

Гостьова лекція кандидат економічних
наук, Бізнес-омбудсмен Леквінадзе
Іраклія Грузії науково-практичного

Лекція присвячена
дослідженню особливостей
ведення бізнесу у Грузії,

14 травня
13:40-15:00

ІФ
кафедра східних мов та
перекладу

14травня
15:00

ІМ
кафедра теорії та методики
музичного мистецтва
кафедра інструментальновиконавської майстерності

Студенти,
аспіранти,
науковопедагогічні
працівники

17 травня
10:00-11:20

ІФ
кафедра світової літератури

Студенти,
магістранти,
аспіранти, молоді

17 травня
11:50-13:10

ФІТУ
кафедра управління

спрямування «Особливості ведення
бізнесу в Грузії»
Місце проведення: вул. М. Тимошенка,
13-б, ауд. 504

специфіку податкового
законодавства і перспективні
напрямки для розвитку бізнесу,
про особливості проведення
операцій за
зовнішньоекономічними
договорами, обмін науковопрактичним досвідом і
рекомендації з успішних ЗЕДкейсів»

вчені, науковопедагогічні
працівники

7.

Гостьова лекція доктора філологічних
наук, професора, завідувача кафедри
зарубіжної літератури Інституту
філології Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
Мегела І.П. на тему «Герман Гессе:
Поломництво до країн Сходу»
Місце проведення: вул. М. Тимошенка,
13-б, ауд. 312

Лекція буде цікавою
поціновувачам творчості
видатного німецького
письменника, Нобелівського
лауреата Германа Гессе,
зокрема його повісті
«Паломництво до країн Сходу»

Студенти,
аспіранти,
науковопедагогічні
працівники

17 травня
11:50-13:10

ІФ
кафедра східних мов та
перекладу

8.

Гостьова лекція доктора філологічних
наук, завідувача відділу лексикології,
лексикографії та структурноматематичної лінгвістики
Карпіловської Є.А.
Місце проведення: вул. М. Тимошенка,
13-б, ауд. 503

Лекція присвячена актуальним
питанням сучасної лінгвістики,
її теоретичним і прикладним
аспектам

Студенти,
аспіранти,
науковопедагогічні
працівники

24 травня
10:00-11:20

ІФ
кафедра германської
філології

30 травня
12:00-15:00

ФПМВ
кафедра міжнародних
відносин та міжнародного
права

Заходи у період з 27 по 31 травня 2019 року
1.

Студентська наукова конференція «Актуальні проблеми міжнародних відносин»
Місце проведення: вул. М. Тимошенка, 13-б, ауд. 602

2.

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Розвиток мовної особистості
педагога: лінгводидактичний та когнітивний аспекти»
Місце проведення: просп. П.Тичини, 22А (СШ № 81), ауд. 49

30 травня
10:00

ІППО
кафедра методики мов та
літератури

