План проведення всеукраїнських та міжнародних конференцій, семінарів, круглих столів, читань Університету на 2017 рік
№
з/п

Тема конференції (семінару),
напрями роботи конференції

1.1.

ІІІ Міжнародна науково-практична
конференція «Професійна мистецька освіта
і художня культура: виклики ХХІ століття»
Напрями роботи конференції:
1. Філософські
засади
професійної
мистецької освіти і художньої культури.
2. Історичний
досвід
професійної
мистецької
освіти
та
художньої
культури.
3. Постнекласична мистецька педагогіка в
контексті парадигмальних змін.
4. Сучасне мистецтвознавство в системі
художньої культури.
5. Інноваційні технології в системі
неперервної професійної мистецької
освіти.

Навчальний заклад (установа),
відповідальний за проведення, адреса,
телефон, e-mail
І. Міжнародні конференції
Київський університет імені Бориса
Грінченка,
Інститут мистецтв,
кафедра теорії та методики музичного
мистецтва

Місто та
термін
проведення

Кількість
учасників

м. Київ,
30-31 березня
2017 року

100

Міністерства, відомства або
установи, що є співорганізаторами заходу
Міністерство освіти і науки
України,
Національний педагогічний
університет імені
М.П. Драгоманова,

Олексюк Ольга Миколаївна,
(тел.: 050-783-00-05,
e-mail: o.oleksiuk@kubg.edu.ua)
Ткач Марія Михайлівна,
(тел.: 095-583-36-09,
e-mail:m.tkach@kubg.edu.ua)

Південноукраїнський
національний педагогічний
університет імені
К.Д. Ушинського,
Прикарпатський національний
університет імені Василя
Стефаника,
Литовський едукологічний
університет (Литва),
Сілезький університет в
катовіцах (Республіка Польща),

1.2.

Міжнародна наукова конференція
«Літературний процес: трансгресії
революцій»
Напрями роботи конференції:
1. Еволюційні та революційні вектори
розвитку літератури і мистецтва.

Київський університет імені Бориса
Грінченка,
Інститут філології,
кафедра української літератури та
компаративістики

М.Київ,
7-8 квітня
2017 року

100

Арієльський університет
(Ізраїль)
Інститут філології київського
національного університету
імені Тараса Шевченка ,
Видавництво «Athenae
Gedanenses»,

1.3.

2. Неолітична революція та її художні
перелицювання.
3. Архетип
Великої
Французької
Революції в естетичному вимірі.
4. Урбаністичні коди зламу аграрного
ментального простору.
5. Епоха fin de shiecle – революція
європейської свідомості.
6. Жовтень 1917: революція та деструкція.
7. Революційно-репресивні
дискурси
культури.
8. Революції у контексті ідеологій країн
«третього
світу»:
художній
інструментарій.
9. Постмодерна травестія революційного
топосу.
10. «На Майдані коло церкви…»: художні
трансгресії української пореволюційної
свідомості.
ІІІ Міжнародна конференція «Університет і
лідерство» в межах реалізації проекту
«ELITE»
Напрями роботи конференції:
1. Розвиток лідерства для сфери освіти
(education leadership)
2. Розвиток лідерства для сфери
державного управління (public
leadership)
3. Розвиток лідерства для сфери бізнесу
(business leadership)

Удовиченко Лариса Миколаївна - з
питань участі у конференції
(тел.: 067-976-31-37),
(044) 426-46-60,
e-mail: lit.pro@kubg.edu.ua
kulksk.gi@kubg.edu.ua
Кудряшова Оксана Валентинівна - з
питань друку збірника наукових праць
(тел.: 096-499-20-79,
e-mail: o.kudriashova@kubg.edu.ua)

Київський університет імені Бориса
Грінченка,
НДЛ культури лідерства
Міляєва Валерія Робертівна
(тел.: (044) 428-34-08
e-mail: v.miliaieva@kubg.edu.ua

Білостоцький університет

м. Київ,
16 травня
2017 року

100

Міністерство освіти і науки
України
Інститут вищої освіти НАПН
України
Тернопільський
національний педагогічний
університет імені Володимира
Гнатюка
Національний технічний
університет «Харківський
політехнічний інститут»
Національний авіаційний
університет

Одеський національний
університет імені І.І. Мечникова
Донецький державний
університет управління
Національна академія
державного управління при
Президентові України
Каунаський технологічний
університет (Литва)
Університет Тампере
(Фінляндія)
Університет Гринвічу
(Сполучене Королівство)
Ranmore Consulting Ltd.
(Сполучене Королівство)
Естонська бізнес-школа
(Естонія)

1.4.

Міжнародна науково-практична
конференція «Сучасні стратегії
педагогічної освіти у вимірах розбудови
суспільства сталого розвитку та
міжкультурної інтеграції»
Напрями роботи конференції:
1. Аксіологічні
концепти
розвитку
педагогічної освіти в сучасному
міжкультурному просторі.
2. Нові стратегії фахової підготовки

Київський університет імені Бориса
Грінченка,
Педагогічний інститут,
кафедра педагогіки та психології
Іванюк Ганна Іванівна
(тел.: (096) 972-29-92,
e-mail: h.ivaniuk@kubg.edu.ua);
Гріньова Ольга Михайлівна
(тел.: (066) 178-09-02,

м. Київ,
02 листопада
2017 року

100

Асоціація з управління
персоналом HRFORUМ
Міністерство освіти і
України,
Інститут
України,

педагогіки

науки
НАПН

ДВНЗ
«Прикарпатський
національний університет імені
Василя Стефаника»,

1.5.

педагогів – відповіді на виклики часу.
3. Перспективний
досвід
підготовки
фахівців із дошкільної та початкової
освіти: погляд крізь призму часу.
4. Екзистенційні
основи
самопроектування
конкурентоспроможного фахівця та
його кар’єрного зростання.
5. Інтеграція
фундаментальної
та
практичної
складових
змісту
професійної підготовки педагогів.
Міжнародна науково-практична
конференція «Соціальні комунікації в
інтеркультурному просторі»
Напрями роботи конференції:
1. Міжнародний досвід розвитку
соціальних комунікацій.
2. Розвиток сучасних досліджень в галузі
соціальних комунікацій.
3. Професійний потенціал майбутніх
фахівців у сфері соціальних
комунікацій в Україні та світі.
4. Віртуальне середовище та його
можливості в сфері журналістики.
5. Фахова підготовка журналістів:
вітчизняний та зарубіжний досвід.
6. Перспективи розвитку видавничої
справи в Україні.
7. Крос-культурний аспект рекламної та
PR-комунікації.
8. Місія бібліотеки в умовах розвитку
сучасного інформаційного простору.

Казахський
національний
педагогічний університет імені
Абая (Республіка Казахстан),

e-mail: o.hrinova@kubg.edu.ua)

Щецінський
університет
(Республіка Польща),
Південнозахідний
«Неофіт Рілски»
(Болгарія)
Київський університет імені Бориса
Грінченка,
Інститут журналістики
Горбенко Галина Василівна,
(тел.: (044) 485-21-62
e-mail: ij@kubg.edu.ua)

м. Київ,
16-17
листопада
2017 року

100

університет
Благоеврад

Департамент суспільних
комунікацій КМДА,
Фундація «Суспільність»,
Софійський
(Болгарія),

університет

Каунаський університет імені
Вітаутаса Великого (Литва)

ІІ. Всеукраїнські конференції

2.1.

Всеукраїнська науково-практична
конференціїя «Молодіжна наука в Україні:
виклики та перспективи»
Напрями роботи конференції:
1. Розвиток молодіжної науки в умовах
глобалізації та євроінтеграції.
2. Міжнародні грантові проекти та
програми
академічної
мобільності:
можливості для інтеграції у світовий
науковий простір.
3. Міжнародні і всеукраїнські організації:
співпраця для розвитку української
науки.
4. ЗМІ та соціальні мережі для молодого
вченого.

2.2

Всеукраїнська наукова конференція (з
міжнародною участю) «Людина, етнос,
нація в світовій історії: державотворчі
процеси на євразійському просторі (XIX –
початок XXI ст.)
Напрями роботи конференції:
1. Міжнародні відносини.
2. Соціум та держава.
3. Польсько-українські взаємини.
4. Орієнталістика.
5. Полон та еміграція.

Київський університет імені Бориса
Грінченка,
НМЦ досліджень, наукових проектів та
програм,
Наукове товариство студентів, аспірантів,
докторантів і молодих вчених

м. Київ,
16 лютого
2017 року

100

Молодіжна громадська
організація «Асоціація молодих
науковців «Інтелектуальне
лідерство»
Громадська організація «Рада
волонтерів»

Патук Тетяна Миколаївна – з питань
друку статей / тез у збірнику матеріалів
конференції –
(тел.: 044-234-41-12
e-mail: t.patuk@kubg.edu.ua)

Українська скаутська організація
«Пласт»

Кузьменко Ольга Миколаївна
(тел.: 044-234-41-12,
e-mail: o.kuzmenko@kubg.edu.ua)
та Куцик Руслан Ростиславович
(тел.: 097-955-63-84е-mail: r.kutsyk@kubg.edu.ua) – з питань
участі у конкурсі наукових проектів
Історико-філософський факультет,
кафедра всесвітньої історії
Срібняк Ігор Володимирович
(тел.: 066 107 33 89,
e-mail: i.sribniak@kubg.edu.ua)

м. Київ,
16 березня
2017 року

100

Національний університет
«Києво-Могилянська Академія»,
Університет соціо-гуманітарних
студій імені Габриєля Феррана,
Інститут всесвітньої історії НАН
України

2.3.

2.4.

Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Київ
і
кияни
в
соціокультурному просторі України: історія
міських спільнот»
Напрями конференції:
1. Міжетнічні
комунікації
в
умовах
трансформації міського середовища.
2. Ідентифікація людини в міському
культурному просторі.
3. Релігійні
спільноти
в
міському
середовищі.
4. Молодіжні субкультури та їх вплив на
розвиток міста.
5. Культурно-освітній потенціал міських
спільнот.
Всеукраїнська наукова конференція
«Історична наука та історична освіта в
сучасному інформаційному просторі:
проблеми та перспективи»
Напрями конференції:
1. Теоретико-методологічні
орієнтири
сучасної історичної науки.
2. Від
постмодернізму,
соціальної
антропології, гендерних підходів до
глобальної історії.
3. Інформаційний
дискурс
сучасної
історіографії.
4. Трансформація історичної пам’яті в
інформаційному суспільстві.
5. Міждисциплінарність джерелознавчого
аналізу в історичних дослідженнях.
6. Історична освіта: проблеми перебудови
та модернізація.

Київський університет імені Бориса
Грінченка,
Історико-філософський факультет,
Кафедра історії України

м. Київ,
24 травня
2017 року

70

Музей історії Києва

м. Київ,
22-23 вересня
2017 року

70

Інститут історії України НАН
України
Ніжинський державний
університет імені Миколи Гоголя
Уманський державний
педагогічний університет імені
Павла Тичини

Салата Оксана Олексіївна
(тел.:050 334 73 20
e-mail: o.salata@kubg.edu.ua)

Київський університет імені Бориса
Грінченка,
Історико-філософський факультет,
Кафедра історії України
Салата Оксана Олексіївна
(тел.:050 334 73 20
e-mail: o.salata@kubg.edu.ua)

2.5.

Всеукраїнська
науково-практична
конференція на тему «Лінгвістичний,
лінгводидактичний дискурсний простір:
здобутки і перспективи»
Напрями роботи конференції:
1. Модернізація шкільної мовної освіти
2. Проблеми теорії і методики професійної
освіти
3. Сучасні освітні технології: традиційний
та інноваційний контексти
4. Новітні тенденції мовознавчих
досліджень.
5. Лінгвокульторологічний аналіз тексту.
6. Проблеми та перспективи
етноглотогенезу.

Київський університет імені Бориса
Грінченка,
Інститут філології,
кафедра української мови

м. Київ,
12-13 жовтня
2017 р.

100

Південноукраїнський
національний університет імені
К. Д. Ушинського.
Національний педагогічний
університет імені
М.П. Драгоманова.

( тел: (044) 426-46-60
e-mail: kum.if@kubg.edu.ua)

Інститут педагогіки НАПН
України, відділ навчання
української мови.
Житомирський державний
університет імені Івана Франка.
Глухівський національний
педагогічний університет імені
Олександра Довженка
ІІІ. Семінари, круглі-столи, читання

3.1

ІІ Соціально-педагогічні читання імені
Ірини Дмитрівни Звєрєвої

3.2

Х щорічні Грінченківські читання «Борис
Грінченко – відомий і невідомий»

Київський університет імені Бориса
Грінченка,
Інститут людини

м. Київ,
30 травня
2017 р.

100

Інститут проблем виховання
НАПН України

НДЛ грінченкознавства

м. Київ,
07 грудня
2017 р.

100

Благодійний фонд сприяння
розвитку освіти імені Бориса
Грінченка

Мовчун Антоніна Іванівна
(тел. (044) 272 14 13; (050) 814 48
09ndl.grinch@kubg.edu.ua

