
Фестиваль науки – 2021 

в Київському університеті імені Бориса Грінченка 

11 – 21 травня 2021 року 
 

Назва заходу Мета заходу, 

цільова аудиторія 

Дата 

проведення 

Структурний 

підрозділ, 

відповідальний 

за організацію 

та проведення 

 Міжнародні наукові заходи   

VІ Міжнародна 

Грінченківська наукова 

школа у галузі знань 

01 «Освіта / Педагогіка» 

(онлайн) 

Мета: допомогти молодим дослідникам зорієнтуватись у сучасному 

науково-педагогічному просторі, віднайти ефективні стратегії та тактики 

реалізації завдань дослідження, розв’язати складні наукові питання. 

Напрями роботи Грінченківської наукової школи: 

 Міждисциплінарні виміри та інноваційність розвитку педагогічної 

науки в умовах парадигмальних змін. 

 Методологія, теорія і практика педагогічної науки: сучасні наукові 

концепти. 

 Організація та проведення науково-педагогічних досліджень. Методи 

математичної статистики у педагогічних дослідженнях. 

 Бібліотечні ресурси як інформаційне забезпечення педагогічних 

досліджень. 

 Компаративна складова сучасного наукового дослідження. 

 Підготовка наукових статей для публікації у виданнях, що 

індексуються у міжнародних наукометричних базах. Академічна 

чесність наукових досліджень. 

 Логіка обґрунтування, розроблення та репрезентації технологічної 

складової наукового дослідження. 

 Досвід підготовки докторів філософії (PhD) у країнах Європейського 

Союзу. 

 Вимоги Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

до підготовки доктора філософії. 

 Ознайомлення з роботою спеціалізованої вченої ради Д 26.133.06 

Університету Грінченка. 

Цільова аудиторія: молоді вчені, докторанти, аспіранти, магістранти. 

11-14.05.2021 Педагогічний 

інститут 



ІІІ Міжнародна науково-

практична онлайн-

конференція  

«Здоров’я, фізичне 

виховання і спорт: 

перспективи та кращі 

практики» 

Мета: об’єднання дослідників, науковців, експертів України та світу для 

обміну досвідом, пошуку ефективних підходів до застосування сучасних 

здоров’язбережувальних технологій, інноваційних практик у спорті та 

фізичному вихованні. 

Напрями роботи конференції: 

 Якість освіти та академічна доброчесність у спортивній науці. 

 Філософські, організаційні, соціально-економічні та правові засади 

розвитку фізичної культури і спорту. 

 Медико-біологічні, фізіологічні, психологічні аспекти підготовки 

спортсменів. 

 Здоров’я людини у сучасному суспільстві: рекреація, фітнес, велнес-

технології. 

 Фізичне виховання різних груп населення, туризм і фізична 

активність. 

 Фізична терапія та ерготерапія. 

Цільова аудиторія: студенти, аспіранти, докторанти, молоді та досвідчені 

вчені, науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти та закладів 

загальної середньої освіти. 

 

12-13.05.2021 Факультет 

здоров’я, 

фізичного 

виховання 

і спорту 

Всеукраїнська науково-

практична онлайн-

конференція (з 

міжнародною участю) 

студентів, аспірантів, 

молодих учених та 

практиків «Креативні 

індустрії: сучасні тренди» 

 

Мета: обговорення сучасних трендів та прогнозування тенденцій розвитку 

креативних індустрій, обмін думками між молодими дослідниками та 

фахівцями-практиками. 

Напрями роботи конференції: 

 Тренди та перспективи розвитку креативних індустрій. 

 Особливості функціонування креативних індустрій в умовах 

пандемії. 

 Інноваційні технології в креативних індустріях. 

 Освіта у сфері креативних індустрій. 

 Креативні індустрії в соціально-гуманітарній сфері. 

 Роль креативних індустрій у розвитку міста, регіону. 

Цільова аудиторія: 

У рамках конференції буде проведено:  

 Круглий стіл «Сучасні виклики та тренди у сфері креативних 

індустрій». 

 Майстер-клас «Монетизація цифрових медіа». 

 Майстер-клас «Креативне підприємництво». 

 Майстер-клас «Креативні медіапроєкти». 

13.05.2021 Інститут 

журналістики 



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

науково-педагогічні працівники. 

 

VI Міжнародна науково-

практична онлайн-

конференція 

«Професійна мистецька 

освіта і художня 

культура: виклики 

ХХІ століття» 

Мета: обговорення та аналіз проміжних результатів реалізації наукових тем 

Інституту мистецтв («Розвиток духовного потенціалу особистості в 

неперервній мистецькій освіті» та «Мистецькі практики України в 

європейському культурному просторі»), обмін досвідом із фахівцями 

вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти у галузі професійної 

мистецької освіти, налагодження співпраці з міжнародною академічною 

спільнотою. 

Напрями роботи конференції: 

 Культурно-історична реконструкція мистецьких феноменів у 

професійній освіті. 

 Художня культура та мистецька педагогіка: онтологічні інтенції. 

 Аксіологічні концепти розвитку професійної мистецької освіти у 

європейському вимірі. 

 Стратегічні орієнтири творчої самореалізації особистості в мистецтві. 

 Музичне, образотворче, хореографічне мистецтво та дизайн: 

трансдисциплінарні виміри. 

 Інноваційні технології в умовах цифровізації професійної мистецької 

освіти. 

Цільова аудиторія: магістранти мистецьких спеціальностей, аспіранти, 

докторанти, молоді та досвідчені вчені, науково-педагогічні працівники. 

 

14.05.2021 Інститут 

мистецтв 

 

Міжнародний 

онлайн-колоквіум 

«Українсько-грузинські 

літературні й культурні 

зв’язки»  

Мета: розвиток наукової співпраці з Інститутом україністики Тбіліського 

державного університету імені Іване Джавахішвілі.  

У рамках заходу запрошені доктори філології Ніно Наскідашвілі, Іване 

Мчеделадзе та Софіко Чхатарашвілі Інституту україністики Тбіліського 

державного університету імені Іване Джавахішвілі прочитають цикл лекцій 

про грузинсько-українські літературні відносини, історію та проблематику 

українсько-грузинських перекладів. 

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

викладачі, представники грузинської діаспори в Україні й української 

діаспори в Грузії, представники амбасади Грузії в Україні, члени Київської 

обласної організації національної спілки письменників України. 

 

11-21.05.2021 Інститут 

філології 

 Всеукраїнські наукові заходи   



Наукова цукерня 

(онлайн) 

Мета: ознайомлення учасників з науковими доробками та практичними 

напрацюваннями співробітників Інституту людини з психології, логопедії, 

інклюзивної освіти,соціальної педагогіки. 

Цільова аудиторія: студенти, аспіранти, докторанти, молоді та досвідчені 

вчені, науково-педагогічні працівники, вчителі, психологи, корекційні 

педагоги, соціальні працівники. 

  

12.05.2021 Інститут 

людини 

Презентація монографії 

Ольги Хамедової 

«Гендерний дисплей 

української преси 

1920-1930-х років крізь 

ідеологічну оптику» 

(онлайн) 

Мета: представлення результатів дослідження української преси 

міжвоєнного періоду крізь призму гендерної оптики,  здійсненого Ольгою 

Хамедовою, кандидатом філологічних наук, доцентом кафедри 

журналістики та нових медіа Інституту журналістики. 

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

науково-педагогічні працівники, журналісти, всі, хто цікавиться історією 

української журналістики. 

12.05.2021 Інститут 

журналістики 

IX Всеукраїнська 

студентська науково-

практична онлайн-

конференція 

«Актуальні проблеми 

мистецької освіти і 

художньої культури» 

Мета: активізація наукового мислення молоді задля продукування 

перспективних ідей, обговорення проблемних питань сучасної мистецької 

освіти і мистецтвознавства відповідно до динамічних змін і потреб 

українського соціокультурного простору. 

Напрями роботи конференції: 

 Мистецька освіта України в контексті інтеграції до європейського 

науково-освітнього простору. 

 Мистецтво у духовному розвитку особистості. 

 Музичне, образотворче, хореографічне мистецтво та дизайн у 

міждисциплінарному дискурсі. 

 Інноваційні технології та методики навчання у мистецькому 

освітньому просторі. 

Цільова аудиторія: студенти, магістранти закладів вищої мистецької 

освіти. 

 

20.05.2021 Інститут 

мистецтв; 

Наукове 

товариство 

студентів, 

аспірантів, 

докторатів і 

молодих вчених  

Інституту 

мистецтв 

VІІІ Всеукраїнська 

науково-практична 

онлайн-конференція 

молодих науковців 

«Інформаційні 

технології – 2021» 

Мета: обмін досвідом та досягненнями між молодими науковцями у сфері 

інформаційних технологій. 

Напрями роботи конференції: 

 Використання інформаційних технологій в освіті та науці. 

 Апаратне та програмне забезпечення інформаційних технологій. 

 Математичне моделювання й обчислювальні методи. 

 Технології, методи та засоби захисту інформації в інформаційно-

комунікаційних системах. 

20.05.2021 Факультет 

інформаційних 

технологій та 

управління 



Цільова аудиторія: студенти, аспіранти, докторанти, молоді вчені. 

Презентація монографії 

Ігоря Срібняка 

«Енциклопедія полону: 

український Раштат 

(створення та діяльність 

громади «Самостійна 

Україна», 1915-1918 рр.)» 

(онлайн) 

Мета: представлення результатів дослідження умов перебування та 

основних проявів національно-організаційної і культурно-освітньої 

діяльності полонених вояків українців зі складу царської армії, які 

утримувались у таборі Раштат у 1915-1918 рр., здійсненого Ігорем 

Срібняком, доктором історичних наук, професором, завідувачем кафедри 

всесвітньої історії Історико-філософського факультету. 

Цільова аудиторія: студенти, аспіранти, докторанти, молоді вчені та 

науково-педагогічні працівники, всі, хто цікавиться означеною 

проблематикою. 

20.05.2021 Історико-

філософський 

факультет 

Всеукраїнська наукова 

онлайн-конференція 

«Київські філософські 

студії –  2021» 

Мета: активізація філософської думки в Україні задля продукування 

перспективних ідей, обговорення сучасних проблемних питань 

філософської думки й освіти на тлі світового соціокультурного та 

інтелектуального простору. 

Напрями роботи конференції: 

 Філософія міста. Києвознавство. 

 Історико-філософська класика: рецепції та інтерпретації. 

 Аналітика соціальних процесів. 

 Актуальні проблеми етики, естетики та філософії культури. 

 Аналітика релігійних процесів. 

 Філософія освіти та сучасний освітологічний дискурс. 

 Аналітика політичних процесів. 

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

науковці, науково-педагогічні працівники. 

21.05.2021 Історико-

філософський 

факультет 

 Загальноуніверситетські наукові заходи   

Вебінар «Як написати 

успішний проєкт у 

рамках програми імені 

Жана Моне» (спільно з 

Національним Еразмус+ 

офісом в Україні) 

Мета: ознайомлення учасників заходу з особливостями написання проєктів 

імені Жана Моне відповідно до нових вимог програми Еразмус+. 

Цільова аудиторія:  аспіранти, докторанти, молоді та досвідчені вчені, 

науково-педагогічні працівники. 

11.05.2021 

12.00 

 

НДЛ 
інтернаціоналізації 

вищої освіти 

Наукові заходи для 

здобувачів вищої освіти 

та науково-педагогічних 

працівників в 

інститутах/на 

Мета: розвиток дослідницької культури, презентація результатів наукових 

досліджень, обговорення актуальних наукових проблем.  

Цільова аудиторія: здобувачі вищої освіти та науково-педагогічні 

працівники. 

11-21.05.2021 Інститути; 

Факультети; 

Фаховий коледж 

«Універсум»;  

Наукове 



факультетах (за 

окремими планами)  

товариство 

студентів, 

аспірантів, 

докторантів і 

молодих вчених 

Декада академічної 

доброчесності 

(онлайн) 

(за окремим планом) 

Мета: утвердження принципів академічної доброчесності серед студентів, 

аспірантів, докторантів, молодих вчених та науково-педагогічних 

працівників Університету. 

Цільова аудиторія: студенти, аспіранти, докторанти, молоді вчені та 

науково-педагогічні працівники Університету. 

12.-21.05.2021 НМЦ 

досліджень, 

наукових 

проектів 

та програм; 

Бібліотека; 

Школа 

академічної 

доброчесності 

НТ САДМВ 

Інтерактивна наукова 

онлайн-панель 

«Стандарт цифрової 

компетентності 

викладача» 

Мета: обговорення проєкту стандарту цифрової компетентності викладача, 

який враховує основні положення прийнятих державних і галузевих 

документів щодо цифровізації та підвищення рівня цифрових 

компетентностей. 

Цільова аудиторія: науково-педагогічні працівники Університету. 

14.05.2021 НДЛ 

інформатизації 

освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/Anonces/2021/05_06_festyval_Dodatok_1.pdf

