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Оргкомітет (ухвалений рішенням Вченої ради НаУКМА від 29 жовтня 2015 р.):
Мелешевич А. А. – голова оргкомітету, Кострова Л. І. – відповідальний секретар,
Ярошенко Т. О., Азаров Д. С., Глибовець М. М., Голуб О. А., Гуменна О. В., Дяченко Л. І.,
Максим К. В., Ожоган В. М., Оксамитна С. М., Ткачук М. Л.

Програма зимової сесії Днів науки (25 січня – 05 лютого 2016 р.)
25 січня 2016 року (понеділок)
Пленарне засідання
Відкриття Днів науки НаУКМА-2016
1500, Конґреґаційна зала Староакадемічного корпусу
 Олександр Андрійович Голуб, д-р хім. наук, професор, декан факультету
природничих наук - «Нанобіотехнології і прицільні ліки».
 Денис Іванович Білько, канд. біологічних наук, доцент кафедри лабораторної
діагностики біологічних систем - «Стовбурова клітина і її використання в біології та
медицині. Проблеми і перспективи».
 Юлія Миколаївна Бернацька, канд. фіз.-мат. наук, завідувачка кафедри фізикоматематичних наук - «Фізична модель світу на початку 21 століття, або бозон Хіггса і
всі-всі-всі».
26 січня 2016 року (вівторок)
 V Всеукраїнська наукова конференція «Захист прав людини в умовах збройних
конфліктів» . Організатор: Центр міжнародного захисту прав людини
 Дискусійний Урбан-клуб. «Образ міста: яким ми його бачимо?» (перегляд та
обговорення документальних стрічок про Київ (1983, 2012 р.). Організатор: Центр
урбаністичних студій
27 січня 2016 року (середа)
 Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
«Розвиток економіки в умовах макроекономічної нестабільності: світова та українська
практики»
Організатор: кафедра фінансів
 Наукова конференція «Археологічні студії: здобутки та перспективи – 2016»

Організатор: кафедра археології

 Науковий семінар-колоквіум «Дослідження Біблії в Україні: історія, стан,
перспективи»
Організатор: кафедра філософії та релігієзнавства
 Круглий стіл «Свобода як соціокультурна стратегія: до 145-річчя від дня народження
Лесі Українки»
Організатор: кафедра літературознавства
 Науково-методичний семінар «Комунікативні аспекти викладання англійської мови як
іноземної»
Організатор: кафедра англійської мови
28 січня 2016 року (четвер)
 Науковий семінар «Дискурсивні характеристики комунікацій»
Організатор: Центр комунікативних трансформацій, кафедра англійської мови
 Міждисциплінарний науково-практичний семінар «Демократія. Право. Інтернет:
проблеми та перспективи»
Організатор: кафедра міжнародного права і спеціальних правових наук
 Науковий семінар «Актуальні проблеми фізики» (І ч.)
Організатор: кафедра фізико-математичних наук
 Дискусійний Урбан-клуб. Дискусія 2-а: Який кампус потрібен нам сьогодні? (в
рамках проекту «Кампус НаУКМА: нова якість в старих стінах»)
Організатор: Центр урбаністичних студій
29 січня 2016 року (п’ятниця)
 Міжнародний науково-практичний семінар «Вступ в дію Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС. Перші висновки та виклики на майбутнє»
Організатор: кафедра міжнародного права і спеціальних правових наук
02 лютого 2016 року (вівторок)
 Всеукраїнський науковий семінар «Проблеми освіти й освіченості в ранньомодерній
Україні»
Організатор: кафедра історії
 Круглий стіл «Англійська мова в сучасному науково-освітньому просторі»
Організатор: кафедра англійської мови

02-03 лютого 2016 року (вівторок-середа)
 Щорічна літературознавча конференція «Література та ідеологія в українській
гуманітарній думці ХХ-ХХІ століть»
Організатор: кафедра літературознавства
03 лютого 2016 року (середа)
 Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні орієнтири формування
соціально-економічної та фінансової політики в умовах євроінтеграції»
Організатор: Кафедра фінансів
 Круглий стіл «Актуальні проблеми підприємництва та менеджменту» (презентації
студентів бакалаврської програми)
Організатор: Школа охорони здоров’я
 Науково-практичний семінар «Правові проблеми відшкодування збитків в сучасних
умовах»
Організатор: Кафедра галузевих правових наук
 Наукова конференція «Україна як об’єкт в зарубіжному кіно»
Організатор: Центр кінематографічних студій
 Наукова конференція «Теорія та історія культури» (ч. І)
Організатор: кафедра культурології

04 лютого 2016 року (четвер)
 Наукова конференція «Соціальна робота в умовах збройних конфліктів»
Організатор: Школа соціальної роботи
 Наукова конференція «Актуальні проблеми психології та педагогіки професійної
підготовки майбутніх фахівців у системі вищої освіти»
Організатор: кафедра психології та педагогіки
 Круглий стіл «Професійне становлення психологів у вищих навчальних закладах
України»
Організатор: кафедра психології та педагогіки
 Круглий стіл «Українська мова в сучасному світі»
Організатор: кафедра української мови
 Наукова конференція «Теорія та історія культури» (ч. ІІ)
Організатор: кафедра культурології

 Науковий семінар «Актуальні проблеми фізики» (ч. ІІ)
 Дискусійний Урбан-клуб. Дискусія 3-а: кампус для університету чи для міста? (в
рамках проекту «Кампус НаУКМА: нова якість в старих стінах»)
Організатор: Центр урбаністичних студій

05 лютого 2016 року (п’ятниця)
 XV Могилянський історико-філософський семінар. Круглий стіл «Чи відповів Кант на
питання: Що є людина?» (Візії щодо монографії В. Козловського «Кантова
антропологія: джерела, констеляції, моделі». – К.: ВД «Києво-Могилянська академія»,
2014)
Організатор: кафедра філософії та релігієзнавства
Закриття зимової сесії Днів науки
Пленарне засідання
Доповіді лауреатів Премії імені Петра Могили 2015 року.

Весняна сесія Днів науки в НАУКМА – 2016

A LINEA

Організатори:

V PHD конференція Докторської
школи ім. родини Юхименків
НаУКМА

Докторська школа ім. родини
Юхименків НаУКМА
Контакти:

14-18 березня

Міждисциплінарні секції:
«Рух за межі: наука для
суспільства», «Інновація й
творчість у науковому
дослідженні»

Людмила Криворучка
kryvoruchkald@ukma.edu.ua

Організатори:
Кафедра зв’язків з громадськістю
НаУКМА

17 березня

Контакти:
Науково-практична конференція
“Актуальні питання реформування Валентин Григорович Королько,
комунікацій органів влади України Світлана Семенівна Костенко
з громадськістю”

тел.: (044) 425 31 24,
vkorolko@ukma.kiev.ua
kostenko@ukma.kiev.ua

Організатори:
24-25 березня

Кафедра економічної теорії НаУКМА
Контакти:
Науково-практична конференція
Бажал Юрій Миколайович
«Інноваційні ідеї в економічній
науці: пошуки вирішення сучасних ibazhal@gmail.com
проблем»
Шевченко Олена Олександрівна
shevchenko.ukma@gmail.com

Організатори:
XI Міжнародна конференція

Кафедра філософії та релігієзнавства
НаУКМА, філософський клуб НаУКМА

“Філософія: нове покоління”.

Контакти:

24-25 березня

ТЕМА: РHILOSOPHY: BETWEEN +38 (093) 7 994 994 –Alisa Bezman,
SCIENCE AND HUMANITIES
coordinator
philosophynewgeneration.wordpress.com

Організатори:
Наукова бібліотека НаУКМА,
Державний фонд фундаментальних
досліджень,

30-31 березня

IV Міжнародна науковопрактична конференція «Наукова
комунікація в цифрову епоху»
Детальніша інформація за
посиланням

Наукова бібліотека ім. М. Максимовича
КНУ ім. Т. Шевченка, Громадська
організація ЕЛІБУКР (Електронна
Бібліотека України), Громадська
організація «Українське Фулбрайтівське
Коло»
Контакти Оргкомітету:
тел.: (044) 425 60 55
nazarovetssa@ukma.edu.ua,
yaroshenko@ukma.edu.ua

7 квітня

Меморіальна лекція, присвячена
пам’яті Омеляна Пріцака

Організатори:

О. Пріцака»

Контакти: (044) 417-31-13

(лектор: д.і.н., професор
В.А.Потульницький)

Таїсія Михайлівна Сидорчук

Науково-дослідний центр
«Крим в історіософській спадщині орієнталістики імені Омеляна Пріцака

sydorchuktm@ukma.kiev.ua

Організатори:
Круглий стіл
12 квітня
10.00-13.00

«Сучасні світові тенденції
врегулювання інформаційних
правовідносин»

Кафедра міжнародного права і
спеціальних правових наук
Контакти:
Діана Проценко, доц. Тетяна Смирнова
diana.protsenko@gmail.com,
kajunkp@ukma.kiev.ua
Організатори:

14 квітня
10.00-15.00

Науковий семінар

Школа Конфуція НаУКМА, кафедра
політології

«Принципи розбудови
громадянського суспільства
конфуціянського типу»

Контакти:
Володимир Федорович Резаненко
otera@i.ua
Організатори:

Науково-практичний семінар

25 квітня

«Якісне наукове дослідження з
соціальних наук: міжнародні
стандарти”.

Кафедра міжнародного права і
спеціальних правових наук, Центр ім.
ЖАНА Моне з європейських студій та
Наукова бібліотека НаУКМА

Контакти:
Тренінг «Як підвищити
індівідуальний індекс цитуванння». доц. Тетяна Кисельова, проф. Роман
Петров tkyselova@gmail.com,
petroveulaw@gmail.com
Організатори:
17-18 травня

27-28 травня

ІІ студентська науково-практична
конференція «Досягнення,
перешкоди та перспективи
розвитку систем охорони здоров’я»
(презентація доповідей
магістерських робіт, попередній
захист у формі конференції)

Школа охорони здоров’я НаУКМА
Контакти:
Ніна Дмитрівна Чала
ninachala@yandex.ua

ІІ Всеукраїнська міждисциплінарна Організатори:
конференція студентів, аспірантів Кафедра загального та слов’янського
та молодих вчених
мовознавства

«Мовний простір слов’янського
світу: досвід і перспективи»

Контакти:
Близнюк Катерина,
blyznjukkr@ukma.kiev.ua

Осіння сесія Днів науки в НаУКМА – 2016
8-9
листопада

Наукова конференція та круглий стіл
Організатори:
"Українська Гельсінська група у
вітчизняному та світовому правозахисному Кафедра історії
русі" (до 40-річчя створення УГГ)
Український інститут національної
пам'яті
Контакти:
Шліхта Наталія Василівна
shlikhta@ukma.edu.ua

26-27
жовтня

Конференція «Збереження та
популяризація єврейської спадщини
України»

20-21
жовтня
2016 р.

Всеукраїнська науково-практична
конференція «Розвиток української мови в
контексті перетворень сучасного
українського суспільства: трансформація
засадничих понять культури»

Організатори:
Центр досліджень історії та
культури східноєвропейського
єврейства

Організатори:
Міністерство культури України
Національний університет «КиєвоМогилянська академія»
Центр європейських гуманітарних
досліджень
Науково-видавниче об’єднання
«Дух і літера», Відділ
міжнародного співробітництва,
Кафедра української мови

