
Фестиваль науки – 2020 

Дати проведення: 12.05 – 22.05 

 

Структурний 

підрозділ 

Форма проведення і  

назва заходу 

Анотації,  

цільова аудиторія 

Дата 

проведення 

Міжнародні наукові заходи 

ІМ 

усі кафедри 

VI Міжнародна науково-

практична онлайн-

конференція «Професійна 

мистецька освіта і художня 

культура: виклики ХХІ 

століття» 

Напрями роботи конференції: 

 Культурно-історична реконструкція мистецьких феноменів у 

професійній освіті 

 Художня культура і мистецька педагогіка: онтологічні інтенції 

 Аксіологічні концепти розвитку професійної мистецької освіти у 

європейському вимірі 

 Стратегічні орієнтири творчої самореалізації особистості в мистецтві 

 Музичне, образотворче, хореографічне мистецтво і дизайн: 

трансдисциплінарні виміри 

 Інноваційні технології в умовах цифровізації професійної мистецької 

освіти 

Цільова аудиторія: науковці, молоді вчені, докторанти, аспіранти, 

магістранти мистецьких спеціальностей. 

Детальна інформація про конференцію. 

15.05.2020 

ІФФ 

кафедра 

філософії 

 

Всеукраїнська наукова 

онлайн-конференція з 

міжнародною участю 
«Київські філософські 

студії-2020»  

Напрями роботи конференції: 

 Історія філософії 

 Соціальна і політична філософія 

 Філософія культури, етика, естетика 

 Релігієзнавство 

 Філософія освіти 

 Політологія 

Цільова аудиторія: науковців, викладачів вищої школи, аспіранти, 

докторанти, студенти, всі зацікавлені розвитком філософської думки.  

Детальна інформація про конференцію. 

19.05.2020 
 

https://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/events/sogodni/icalrepeat.detail/2020/05/15/511/369/vi-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-konferentsiia-profesiina-mystetska-osvita-i-khudozhnia-kultura-vyklyky-khkhi-stolittia.html
http://iff.kubg.edu.ua/


Всеукраїнські наукові заходи 

ІФФ 

кафедра історії 

України 

 

ІХ Всеукраїнська наукова 

онлайн-конференція 

«Київ і кияни у 

соціокультурному просторі 

України: 

історія міського 

повсякдення» 

 

Напрями роботи конференції: 

 Теоретико-методологічні проблеми досліджень міського повсякдення 

 Повсякдення міських соціальних груп 

 Біографії киян у контексті історії Х–ХХ ст. 

 Міська ідентичність, її конструювання і прояви у повсякденні містян 

 Повсякдення Києва за екстремальних умов (війни, революції тощо) 

 Міський простір як контекст повсякдення киян: архітектурне 

середовище та інфраструктура міста 

 Репрезентації історії міського повсякдення у художній літературі та 

мистецтвах 

Цільова аудиторія: науковці, викладачі, аспіранти, докторанти, 

студенти, усі бажаючі. 

Детальна інформація про конференцію. 

20.05.2020 

ІЛ 

усі кафедри 

Наукова цукерня Мета: висвітлення актуальних питань соціальної роботи, психології, 

корекційної та інклюзивної освіти через проведення фахової дискусії та 

серії науково-практичних майстер-класів онлайн від провідних фахівців. 

Цільова аудиторія: старшокласники, студенти, аспіранти, викладачі, 

психологи, соціальні педагоги, вчителі ЗСО м. Києва, батьки дітей з 

особливостями психофізичного розвитку територіальної громади м. 

Києва. 

20.05.2020 

ФІТУ 

кафедра 

комп’ютерних 

наук і 

математики 

VІІ Всеукраїнська 

науково-практична 

онлайн-конференція 

молодих науковців 
«Інформаційні технології – 

2020»  

Напрями роботи конференції: 

 Використання інформаційних технологій в освіті та науці 

 Апаратне і програмне забезпечення інформаційних технологій 

 Математичне моделювання та обчислювальні методи 

 Технології, методи та засоби захисту інформації в інформаційно-

комунікаційних системах 

Цільова аудиторія: студенти, аспіранти, докторанти, молоді та 

досвідчені вчені всіх спеціальностей. 

21.05.2020 

ІПО 

кафедра 

ІV Всеукраїнська 

науково-практична 

Напрями роботи конференції: 

 Мовна особистість педагога: історія та сучасність 

22.05.2020 

https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/Anonces/2020/05_20_infolyst.pdf


методики мов 

та літератури 
онлайн-конференція 

«Технології розвитку 

мовної особистості: освітні 

трансформації» 

 Українська мовна особистість в нових лінгвістичних парадигмах 

 Вторинна мовна особистість, долучена до культури іншого народу, 

мову якого вона вивчає 

 Розвиток мовної особистості: міждисциплінарний аспект 

 Феномен мовної особистості у когнітивістиці 

 Проблеми теорії та практики навчання мови у закладах середньої 

освіти 

 Педагогічна майстерність та професійний саморозвиток педагога: 

проблеми і перспективи 

 Практична лінгводидактика в системі післядипломної освіти 

 Компетентнісний підхід як основа нової парадигми освіти 

 Інноваційні підходи до навчання мов в контексті формування мовної 

особистості інформаційної доби 

Цільова аудиторія: науковці, викладачі, аспіранти, докторанти, 

студенти, усі бажаючі. 

ІФФ 

кафедра 

всесвітньої 

історії 

Онлайн-презентація 

монографії  
 

 

 

Презентація монографії Ігоря Срібняка «Енциклопедія полону: 

український Rastatt (створення та діяльність громади “Самостійна 

Україна”, 1915-1918 рр.)» 

Цільова аудиторія: науковці, викладачі, аспіранти, докторанти, 

студенти, усі бажаючі. 

22.05.2020 

Загальноуніверситетські наукові заходи 

Бібліотека Вебінар «Використання 

наукометричних платформ 

Scopus і Web of Science:  

можливості для науковців» 

Мета: ознайомити з основними характеристиками та можливостями 

наукометричних платформ Scopus та Web of Science для дослідників; 

розглянути найважливіші рейтинги журналів та бібліометричні 

показники видань; проаналізувати публікаційну активність автора; 

розкрити способи підбору журналу для публікації. 

Цільова аудиторія: науковці, викладачі, аспіранти, докторанти.  

15.05.2020 

НДЛ 

освітології 
ПІ 

Освітологічні дебати – 

2020 «Дистанційне 

навчання в системі 

забезпечення якості вищої 

Мета: висвітлення актуальних питань сьогоденної освіти у формі 

навчальної інтелектуальної гри, обговорення сучасних проблем 

забезпечення якості вищої освіти, зокрема в організації дистанційного 

навчання, порівняння національного досвіду з європейськими 

19.05.2020 



освіти: переваги та ризики»  здобутками.  

Цільова аудиторія: студенти, аспіранти, докторанти, викладачі.  

ІЖ 

Фаховий 

коледж 

«Універсум» 

НТ САДМВ 

НВМ 

тележурналіст

ики 

Онлайн-екскурсія 
«Місто Грінченка: повне 

занурення» (у рамках 

проєкту «Живе місто») 

Мета: краєзнавча розвідка місцевостей Києва часів Бориса Грінченка, 

вивчення та презентація грінченкової творчості онлайн. 

Цільова аудиторія: студенти, аспіранти, докторанти, молоді та 

досвідчені вчені, викладачі, усі бажаючі. 

22.05.2020 

Структурні 

підрозділи 

Університету 

Круглі столи, наукові 

семінари, студентські 

конференції в 

структурних підрозділах 

Університету 

(за окремим планом) 

Мета: сприяти розвитку наукової культури в Університеті, створювати 

можливості для обміну досвідом та наукової дискусії, формувати 

науковий дискурс в межах окремих галузей знань.  

Цільова аудиторія: студенти, аспіранти, докторанти, молоді та 

досвідчені вчені, викладачі.  

протягом 

декади 

НТ САДМВ 

інститутів/ 

факультетів 

Науковий онлайн-

марафон 

#ScienceDecade_2020 

(за окремим планом) 

 

Мета: розкрити можливості наукової діяльності в інтернет-просторі, 

популяризувати діяльність наукових товариств структурних підрозділів 

Університету. 

Цільова аудиторія: студенти, аспіранти, докторанти, молоді та 

досвідчені вчені, викладачі.  

протягом 

декади 

 


