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Оргкомітет
(ухвалений рішенням Вченої ради НаУКМА від
29 вересня 2016 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.
Микульський О.
Ожоган В. М.
Оксамитна С. М.
Ткачук М. Л.

Програма двотижневої зимової сесії Днів науки
(23 січня – 03 лютого 2017 р.)
13 січня 2017 року (п’ятниця)
час проведення:
10:00-16:30
1-301 (пленарне засідання), 3-213 А, 3-305 (секційні)
 Наукова конференція «Актуальні питання загального і
слов’янського мовознавства» (до 10-ліття від дня створення
кафедри загального і слов’янського мовознавства)
Організатор: кафедри загального і слов’янського мовознавства
____________________________________________________
23 січня 2017 року (понеділок)
час проведення:
00
15 , Конґреґаційна зала
Староакадемічного корпусу
Пленарне засідання
Відкриття Днів науки НаУКМА-2017
Доповіді представників факультету соціальних наук та соціальних
технологій:
1. Федченко Євген Миколайович
«Кремлівська пропаганда в епоху
радянських методів і практик»

пост-правди:

повернення

до

2. Марценюк Тамара Олегівна
«Невидимий батальйон: участь жінок у військових діях в АТО»
3. Чернобровкіна Віра Андріївна
«Психологічні наслідки впливу на людину воєнного конфлікту в
Україні: основи психосоціальної підтримки (досвід роботи Центру
психосоціальної реабілітації НаУКМА)»
________________________________________________

24 січня 2017 року (вівторок)
час проведення: 13:00-19:00
1 поверх Музею НаУКМА
 Всеукраїнська
наукова
конференція
«Міжнародно-правова
відповідальність Російської Федерації за агресію проти
України»
Організатор: Центр міжнародного захисту прав людини
_____________________________________________________
25 січня 2017 року (середа)
час проведення:
10:00-18:00
 Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та
молодих вчених «Фінансово-економічний та суспільний
світовий розвиток: сучасні тренди та перспективи»
Організатор: кафедра фінансів
_____________________________________________________
25 січня 2017 року (середа)
час проведення: 12:00
Американська бібліотека імені Віктора Китастого
 Семінар «Сучасний дослідник в інформаційному просторі»
Організатор: Наукова бібліотека НаУКМА
____________________________________________________
25 січня 2017 року (середа)
час проведення: 10:00
Музей НаУКМА, 3-222,210
 Наукова конференція студентів, аспірантів та молодих науковців
«Археологічні студії: здобутки та перспективи – 2017»
Організатор: кафедра археології
_____________________________________________________

26 січня 2017 року (четвер)
час проведення: 13:00
4-422
 Наукова конференція «Психолого-педагогічні особливості
професійної підготовки фахівців у вищих навчальних
закладах»
Організатор: кафедра психології та педагогіки
_____________________________________________________
27 січня 2017 року (п’ятниця)
час проведення: 10:00-17:00
Музей НаУКМА (2-й поверх)
 Науково-практична конференція «Альтернативи вирішення
правових конфліктів»
Організатор: кафедра галузевих правових наук, кафедра міжнародного
права і спеціальних правових наук
_____________________________________________________
27 січня 2017 року (п’ятниця)
час проведення: 13:00-18:00
Правнича клініка НаУКМА
 Науково-практичний семінар «Юридична аргументація у
публічному праві (фінансовий, податковий і банківський
аспекти)»
Організатор: кафедра загальнотеоретичних та державно-правових наук
____________________________________________________
27 січня 2017 року (п’ятниця)
час проведення: 15:00
3-301
 Круглий стіл «Клітинні біотехнології у фундаментальних і
прикладних дослідженнях»
Організатор: кафедра лабораторної діагностики біологічних систем
____________________________________________________

30 січня 2017 року (понеділок)
час проведення: 9:30-13:00
КМЦ
 Міжнародний науково-практичний семінар «Правові аспекти
ратифікації угоди про асоціацію між Україною та ЄС»
Організатор: кафедра міжнародного права та спеціальних правових
наук
_____________________________________________________
30 січня 2017 року (понеділок)
час проведення: 13:00-15:00
3-303
 Науково-практичний семінар «Основні напрями оптимізації
навчального процесу з фізичного виховання»
Організатор: кафедра фізичного виховання
_____________________________________________________
30 січня 2017 року (понеділок)
час проведення: 15:00-17:00
місце уточнюється
 Круглий стіл «Проблеми інтернаціоналізації вищої освіти та
науки»
Організатор: відділ міжнародного співробітництва,
науковий центр, відділ аспірантури та докторантури

навчально-

_____________________________________________________
31 січня 2017 р. (вівторок)
час проведення: 10:00-13:30
5-104
 Всеукраїнський науковий семінар «Проблеми
освіченості в ранньомодерній Україні»

освіти

Організатор: кафедра історії, НДЦ «Спадщина»
____________________________________________________

й

30 січня 2017 року (понеділок)
час проведення:18:00
КМАртспейс
 Дискусійний урбан-клуб. Лекція-практикум «Що кияни можуть
зробити для збереження пам'яток?»
Організатор: центр урбаністичних студій
_____________________________________________________
01 лютого 2017 року (середа)
час проведення: 11:00
3-408
 Науково-методичний
семінар
«Комунікативні
викладання англійської мови як іноземної»

аспекти

Організатор: кафедра англійської мови
____________________________________________________
01 лютого 2017 року (середа)
час проведення: 13:00-17:00
4-319
 Круглий стіл «Перспективи впровадження медіації у правову
систему України»
Організатор: кафедра міжнародного права та спеціальних правових
наук
________________________________________________
01 лютого 2017 року (середа)
час проведення: 14:00
3-213
 Круглий стіл «Довкілля і зміна клімату»
Організатор: кафедра екології
_____________________________________________________

01 лютого 2017 року (середа)
час проведення : уточнюється
1-314
 XVI
Могилянський
історико-філософський
семінар.
Філософія Ніцше як творення концептів (обговорення монографії
Тараса Лютого «Ніцше. Самоперевершення», К.: Темпора, 2016)
Організатор: кафедра філософії та релігієзнавства
________________________________________________
01 лютого 2017 року (середа)
час проведення: 16:30
Лабораторія генетики та клітинної біології, 1 корпус
 Науковий семінар «Епігенетична складова функціонування
рослинного геному»
Організатор: Лабораторія генетики та клітинної біології, кафедра
біології
________________________________________________
01-02 лютого 2017 року (середа - четвер)
час проведення: 14:00
3-109
 Щорічна літературознавча конференція
Організатор: кафедра літературознавства
_____________________________________________________
02 лютого 2017 року (четвер)
час проведення: 8:00-16:45
КМЦ
 Науково-практичний семінар «Комплексна психосоціальна
підтримка осіб, постраждалих внаслідок військового
конфлікту на сході України»; Круглий стіл «Сучасні підходи
до надання психосоціальної підтримки населенню в
умовах збройних конфліктів в Україні»
Організатори: Центр психічного здоров’я та психосоціального
супроводу, кафедра психології та педагогіки, Школа соціальної роботи
________________________________________________

02 лютого 2017 року (четвер)
час проведення: 15:00-18:00
4-319
 Науково-практичний семінар «Актуальні питання забезпечення
прав медичних працівників»
Організатор: кафедра міжнародного права та спеціальних правових
наук
________________________________________________
02 лютого 2017 року (четвер)
час проведення: 15:00
3-408
 Науковий семінар «Дискурсивні характеристики комунікацій»
Організатор: Центр комунікативних трансформацій, кафедра
англійської мови
_____________________________________________________
02 лютого 2017 року (четвер)
час та місце проведення: уточнюються
 Круглий стіл «Сертифікація української мови як іноземної.
Обговорення проекту «Стандартів»
Організатор: кафедра української мови
_____________________________________________________
02-03 лютого 2017 (четвер – п’ятниця)
час проведення: 10:00
 Конференція «Теорія та історія культури»
Організатор: кафедра культурології
________________________________________________

03 лютого 2017 року (п’ятниця)

час проведення : 13:00-18-00
Правнича клініка НаУКМА
 Круглий стіл «Право народу на опір та можливості його
використання в сучасних умовах»
Організатор: кафедра загальнотеоретичних та державно-правових наук
_____________________________________________________
03 лютого 2017 року (п’ятниця)
час проведення: 10:00
 Міжнародна науково-практична конференція «Фінансова
підтримка соціально-економічного розвитку України»
Організатор: кафедра фінансів
_____________________________________________________
Закриття зимової сесії Днів науки
Пленарне засідання
1500, Конґреґаційна зала
Староакадемічного корпусу
Доповіді лауреатів Премії імені Петра Могили 2016 року.

