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Програма Днів науки НаУКМА – 2018 (зимова сесія)

Відкриття Днів науки НаУКМА-2018
29 січня 2018 року (понеділок)
КМЦ, 2-й поверх, 15 : 00,
Порядок заходу
1. Звіт про науково-дослідну роботу НаУКМА в 2017 р. Доповідач: віцепрезидент з наукової роботи та інформатизації Т. О. Ярошенко.
2. Доповіді лауреатів конкурсу від фонду «Повір у себе» 2017 р.:


Локальне керування в мережах.

Доповідач: Чорней Руслан Костянтинович.


Геноми рослин: навіщо їх досліджувати?

Доповідач: Антонюк Максим Зіновійович


Реформа системи фінансування охорони здоров’я в Україні.

Доповідач: Степурко Тетяна Георгіївна

Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та
молодих вчених «Стратегії та тренди економічного розвитку країн під
впливом інновацій»

24 січня
Аудиторія 6-401, 10:00
Організатор: кафедра фінансів

______________________________________________________________
ДОПОВІДІ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
ABAKUMOVA Juliet,
(Senior Lecturer at Belarusian State University)
1. Main determinant factors of money supply to the economy
BARTELET Henry,
(Chief Commercial Officer, DynaMundo),
TOKARCHUK Taras,
(Head of the Department of the Analysis of External Sector, National Bank of Ukraine)
2. Unleashing Ukraine’s economic potential: Macroeconomic multipliers from a feedback
perspective

БІЛИК М.-М. І.,
(студент 1 р.н. магістерської програми механіко-математичного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка)
3. Особливості моделювання податкових надходжень за допомогою методів системної
динаміки
БОЙЧУК А.Ю.,
(аспірантка, PhD студентка, НаУКМА)
4. Перспективи розвитку культурних і креативних індустрій в Україні
BOKOVA Svetlana,
(Senior Lecturer at Belarusian State University)
5. Interest rate and monetary transmission channels under inflation targeting
БОРТНИК К.С.,
(студентка 4 курсу факультету економічних наук НАУКМА)
6. Comparative analysis of the alternative measures for price level
БУЙ Т.Г.,
(доцент кафедри фінансів НаУКМА),
КОЖИНОВ М.Г.,
(студент 4 курсу факультету економічних наук НАУКМА)
7. Фінансові аспекти розвитку науки в Україні
ВАСИЛЬЧУК В.В .,
(аспірантка, PhD студентка, НаУКМА)
8. Фінансові методи протидії тіньовій економіці
ВИННИЧУК М.-Д. А.,
(студент 4 курсу факультету економічних наук НАУКМА)
9. Китай у ХХІ столітті: "копірайтер" №1 чи інноваційних хаб ХХІ століття?
ГАЛИЦЬКА Е.В., (професор кафедри фінансів НаУКМА),
ЛЯХ І.В., (студентка 2 р.н. магістерської програми факультету економічних наук
НАУКМА)
10. Метод експертних оцінок в аналізі розвитку ринку страхових послуг
ГАЛИЦЬКА Е.В., (професор кафедри фінансів НаУКМА),
ДОНКОГЛОВА Н.А., (науковий співробітник кафедри фінансів, НаУКМА)
11. Методи впливу на ділове середовище

ГЛАЗУНОВ А.О.,
(студент 4 курсу факультету економічних наук НАУКМА)
12. Business development in rapidly growing markets. System dynamics methodology

ГЛУЩЕНКО В.С.,
(студентка 2 курсу факультету економічних наук НАУКМА)
13. Феномен і причини появи тіньової економіки
ГЛУЩЕНКО Г.В.,
(студентка 4 курсу економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка)
14. Детермінанти доларизації банківських кредитів та депозитів в Україні
ГОЛОС Г.П., ДЮДЕНКО А.О.,
(студенти 1 р.н. магістерської програми факультету економічних наук НАУКМА)
15. Фінансова стійкість банківських установ у період економічної кризи
ГОРБАЧУК В.М.,
(професор кафедри фінансів НаУКМА),
БЕНЕДИСЮК Д.І.,
(студент 4 курсу факультету економічних наук НАУКМА),
ЗНАХУРЕНКО О.С.,
(студент 3 курсу факультету економічних наук НАУКМА)
16. Шлях українських компаній
Люксембург, Нідерланди

на

Варшавську

фондову

біржу

через

Кіпр,

ГУЖВА Ю.O.,
(студентка 4 курсу факультету економічних наук НаУКМА)
17. Порівняльний аналіз інвестиційних стратегій на фондовому ринку України
ДАДАШОВА І.А.,
(студентка 4 курсу факультету економічних наук НАУКМА)
18. Підвищення ефективності функціонування підприємств із застосуванням моделей
бізнес-процесів
DADASHOVA Pervin,
(Senior Lecturer, Department of Finance, NaUKMA)
19. Monetary policy rule and macroprudential tools: interaction vs contradiction
ДЕМЧУК І.С.,
(студентка 4 курсу факультету економічних наук НаУКМА)
20. Системний аналіз впливу тіньового сектору на економічний розвиток України

ДЕМЧУК І.С., ДАДАШОВА І.А., ХОБТА В.Ю., ПЛОСКІНА Х.В.,
(студенти 4 курсу факультету економічних наук НаУКМА)
21. Modeling Exchange rate in Ukraine using system dynamics method?
ДЗЮБА Ю.М., КУБРАК Т.І.,
(студентки 1 р.н. магістерської програми факультету економічних наук НАУКМА)
22. Особливості корпоративної соціальної відповідальності в сучасних умовах
ДОВГІНКА Є.О.,
(студентка 4 курсу факультету економічних наук НаУКМА)
23. Differences between IFRS and UA-GAAP
ДОНКОГЛОВА Т.О.,
(студентка 1 р.н. магістерської програми факультету економічних наук НАУКМА)
24. Effects of Behavioral Biases in Investing Decisions
ZARYTSKA Iryna,
(associate professor of the Department of International Economics, State University Kyiv National
Economic University Vadym Hetman),
CHABAN Tetiana,
(master in Economics, State University Kyiv National Economic University Vadym Hetman)
25. Digital transformation in retail: luxury beauty industry case study
KAZMINA Yuliia,
(master student, Central European University)
26. Nudging the Nudgers: Fighting Cognitive Biases in Fiscal and Monetary Institutions
KHROMETS Anastasiia, YANCHUK Valeriia,
(1st year master students, BI Norwegian Business School)
27. Hedging transaction (contractual) exposure with forward, futures or money market strategy
КОЛОМІЄЦЬ Д.О., САПОЖНИК Б.Г.,
(студенти 1 р.н. магістерської програми факультету економічних наук НАУКМА)
28. Оцінка впливу волатильності нафти марки Brent на економіку Норвегії
КОЗИРА М.М.,
(студентка 1 р.н. магістерської програми механіко-математичного факультету Львівського
національного університету імені Івана Франка)
29. Системно динамічне моделювання взаємозв’язку між імунною системою та
трудовим навантаженням

КРОТОВА І.А.,
(студентка 3 курсу факультету економічних наук НаУКМА)
30. Чи може холократія стати ефективним засобом самоорганізації компанії та
замінити менеджмент?
ЛЕЩЕНКО П.А.
(PhD студент, НаУКМА)
31. Особливості переходу від таргетування інфляції до таргетування очікувань
МАР'ЯНОВИЧ М.Е.,
(аспірантка, PhD студентка, НаУКМА)
32. Адаптація глобальної стратегії до національних завдань цілей сталого розвитку в
Україні
MASORINA Anastasiia,
(master student, WU Executive Academy)
33. The Impact of Mergers and Acquisitions in the Banking and Insurance Sector: a review of
empirical literature
МЕДВЕДЬ Я.С.,
аспірантка, PhD студентка, НаУКМА
34. Бюджетна безпека країни в
економічного розвитку

контексті в контексті ефективного

соціально-

MEDVETSKYI Ivan,
(Postgraduate of Finance Department, Kyiv National Economic University named after Vadym
Hetman)
35. International Trade Cooperation and Budget Planning in Ukraine
МИХАЙЛЯК Ю.З.,
(студент 4 курсу факультету економічних наук НаУКМА)
36. Демографічна проблема в контексті реформування системи пенсійного забезпечення
в Україні
НАУМЕНКО О.В.,
(студентка 4 курсу факультету економічних наук НаУКМА)
37. Аналіз і моделювання ризиків діяльності комерційних банків
НАСАЧЕНКО М.Ю.,
(студенти 1 р.н. магістерської програми факультету економічних наук НАУКМА)
38. Взаємозв'язок ПІІ в реальний сектор з обмінним курсом та інфляцією

НЄМЧЕНКО А.Ю.,
(студентка 4 курсу факультету економічних наук НаУКМА)
39. Workers burnout. Motivation, management and productivity
НОВІК А.Ю.,
(аспірантка, PhD студентка, НаУКМА)
40. Особливості моделювання міграційних процесів методами системної динаміки
ОБАРЯНИК Д.А.,
(студентка 1 р.н. магістерської програми механіко-математичного факультету Львівського
національного університету імені Івана Франка)
41. Підхід системної динаміки до моделювання процесу виснаження працівників
ОВЧАРЕНКО В.В., СИДОРЕНКО Н.С.,
(студентки 4 курсу факультету економічних наук НаУКМА)
42. Вплив Fintech-технологій на економічний розвиток країн
ОГОНОВСЬКА Г.І., ВАШУЛЕНКО М.С.,
(студентки 1 р.н. магістерської програми факультету економічних наук НАУКМА)
43. Інноваційна діяльність в економіці України: проблеми та перспективи
ПАНЧЕНКО Н.В.,
(студентка 1 р.н. магістерської програми факультету економічних наук НАУКМА)
44. Сутність фіскальної трансмісії та її особливості в економіці України
ПЕТЕРМАЄР І.І.,
(студентка 2 р.н. магістерської програми механіко-математичного факультету Львівського
національного університету імені Івана Франка)
45. Моделювання безробіття в Україні методом системної динаміки
ПОЛЯРУШ О.С.,
(студент 2 р.н. магістерської програми факультету економічних наук
НАУКМА)
46. Модель інноваційного розвитку Ізраїлю та її імплементація в українських реаліях
POPII Maksym,
(Master of International Business, Hult International Business School)
47. Importance of financial intermediation
ПЛОСКІНА Х.В.,
(студентка 4 курсу факультету економічних наук НаУКМА)

48. System Dynamics approach to the problem of "Soil nutrient resources" decline due to
rapeseed production in Ukraine and ways how to combat it
ПРІМЄРОВА О.К.,
(доцент кафедри фінансів, НаУКМА, МАРТИЩЕНКО Б.О., студент 4 курсу факультету
економічних наук НаУКМА)
49. Функціонування фондового ринку в умовах розвитку сучасних технологій
ПРОЦИШАК Л.C.,
(вчитель фізики Львівської академічної гімназії)
50. Application of System Dynamics in Physics Classes
РУСКІНА О.В.,
(аспірантка, PhD студентка, НаУКМА)
51. Трансмісійний механізм монетарної політики: вітчизняна практика
САВЧУК Л.М.,
(доцент кафедри економіки та управління персоналом, Університет менеджменту
освіти),
ЧИЖ О. В.,
(студент 1 р.н. магістерської програми, Університет менеджменту освіти)
52. Конкурентноспроможність персоналу – запорука фінансової стійкості компанії
САЛАГУБ Б.А.,
(студент 4 курсу факультету економічних наук НаУКМА)
53. Прогнозування попиту на готівку з використанням VECM моделі
СЄМІКОЛЕНОВА С.В.,
(доцент кафедри фінансів НаУКМА),
КРАВЧУК А.О.,
(науковий співробітник кафедри фінансів, НаУКМА)
54. Практика застосування методу групувань в аналізі страхової діяльності
СІДЕНКО О.О.,
(студентка 1 р.н. магістерської програми механіко-математичного факультету Львівського
національного університету імені Івана Франка)
55. Системно динамічне
фріланцерів

моделювання

процесу

професійного

вигорання

серед

СИДОРОВИЧ М.Я.,
(старший викладач кафедри фінансів НаУКМА)
56. Використання новітніх інформаційних технологій для покращення бюджетного
процесу та якості надання суспільних послуг на місцевому рівні

SNITKO Anna,
(visiting research scholar, Blockchain Lab, UC Berkeley Satarja Center of
Entrepreneurship and Technology)
57. Use of blockchains in banking and financial services sector
ТАРНАВСЬКИЙ О.В.,
(студент 4 курсу факультету економічних наук НАУКМА)
58. System dynamics approach for analyzing Ukrainian labor market
ТРИГУБ'ЯК Д.Р.,
(студентка 3 курсу факультету економічних наук НАУКМА)
59. Фінансові інновації
УЩЕНКО М.Г.,
(студентка 4 курсу факультету економічних наук НАУКМА)
60. Аналіз ефективності бюджетно-податкового стимулювання економіки в Україні
ХОБТА В.Ю.,
(студент 4 курсу факультету економічних наук НАУКМА)
61. Management and stimulation of productivity using system dynamics tools
ШЕВЧЕНКО Д.І.,
(аспірант, PhD студент, НаУКМА)
62. Основні проблеми, які виникають при оцінці синергетичного ефекту при злитті і
поглинанні

Міжнародний круглий стіл “Donbass and Crimea: Status and
Perspectives of Ukraine’s Contested Territories”

26-27 січня
Час проведення: 13:00-19:00 (26 січня); 9:30-20:00 (27 січня)
Місце проведення: музей НаУКМА
Організатори: кафедра міжнародного європейського права разом з кафедрою політології
(українсько-німецькою програмою)
Moderator: André Härtel, NaUKMA

______________________________________________________________
ДОПОВІДІ УЧАСНИКІВ КРУГЛОГО СТОЛУ
PANEL I: „What is Behind the Conflicts in Donbass and Crimea?“
Oleksandra Khryshtapovych,
(FU Berlin)
„The Conflict in Donbas: a Challenge to the Liberal Script?“
Oleksandr Yaroshchuk,
(NaUKMA)
„The Role of Media in Post-Soviet Conflicts: The Case of Donbass and Crimea“
Agata Łukasiewicz,
(Cracow University)
„President Putin’s Policy Towards the Crimea Before Annexation“
Valentyn Yakushik,
(NaUKMA)
„Competing Interpretations of the Socio-Political Crisis in Ukraine, 2013-2016“

PANEL II:
„Lessons Learnend – Secessionist Conflicts in a Comparative Perspective“

Jonas Driedger,
(EUI Florence)
„Patterns of Conflict between Russia and its Post-Soviet Neighbors 1991-2017“
Sebastian Relitz,
(IOS)
„Secessionist Conflicts and De Facto States in the Post-Soviet Space and Beyond: Main Findings
and Challenges“
Harutyun Voskanyan,
(Civil Consciousness NGO (Yerevan))
„Territorial Integrity vs. Western Integration: Quo Vadis Separatism in Ukraine?“
5:00 pm – 6:30 pm

ROUNDTABLE: „International and Nongovernmental Organisation’s Role in Conflic
Management: the Practitioners Perspective“
(moderated by Maksym Yakovlyev (NaUKMA)) with Sven Veitsman (UNDP); Felix SchimanskyGeyer (Kurve Wustrow); Kostyantin Fedorenko (Insitute for Euro-Atlantic Cooperation); Iulia
Cozacenko (UNDP/OSCE)
PANEL III : «International Organisations and Conflict Management the Scholarly
Perspective»
Mihai Mogildea,
(Collegium Civitas, Warsaw)
«The Role of EUAM as a Security Provider: Are the Civilian Instruments Effective for Crisis
Managment in Ukraine?»
André Härtel,
(NaUKMA)
„EU Member States Foreign Policies and the Ukraine Crisis“
Liliana Tymchenko,
(Borys Grynchenko Kyiv University)
„Real or Void? Has the EU Learned from the Experience with Post-Soviet Territorial Conflicts?“
Lukasz Koltuniak,
(Cracow University)
„The Visegrad 4-Reaction on the Ukraine Crisis : Between Unity and Division by Russia“

PANEL IV: „Searching for New Political Settlements – A Comparative Perspective of
Post-Soviet Conflict Constellations“ (Part I)
Urs Unkauf,
(Wintershall Holding GmbH)
«Multilateral Diplomacy and Conflict Resolution in Ukraine»
Medea Turashvili, (Tbilisi State University)
«Lessons Learned from Georgia's Conflict Resolution Endeavour»

Ernest Vardanean,
(Moldova State University, Chisinau)
«The Impact of Geopolitical Interests of International Mediators on the Process of Conflict
Settlement in Transnistria and Nagorno-Karabakh»

PANEL V: „Searching for New Political Settlements – A Comparative Perspective of
Post-Soviet Conflict Constellations“ (Part II)
Maryna Rabinovych, I.I.
(Mechnikov Odessa National University)
«The Domestic Dimension of Defining Contested Territories and its Value for Conflict
Transformation: Comparative Perspectives from Ukraine, Moldova and Georgia»
Nadiya Trach,
(Justus Liebig University Giessen)
«Language Policy in Contemporary Ukraine, Georgia and Moldova: Key Actors»
Alina Zubkovych,
(CBEES Stockholm)
«The Role of Crimean Tatars in the Process of De-Occuption of Crimea»
PANEL VI: „Tranformation and Reconciliation: Obstacles and Opportunities on the
Paths from Violent Conflict to Sustainable Peace“
Moderator: Evgeniya Bakalova (IOS)
Jakob Landwehr,
(TU Chemnitz)
«No Way Out? Opportunities for Mediation Efforts in Ukraine's Contested Territories»
«Only Scraps of Paper? – Peace and Ceasefire Agreements as Formalized Political Unsettlements»
Dmytro Koval,
(National University Odesa Law Academy)
«International Criminal Court Involvement in Ukraine: The Reasons of Invitation and the Limits of
Involvement»
ROUNDTABLE: „Political Settlements and Transitional Justice“
with Kateryna Busol (Global Rights Compliance); Roman Petrov (NaUKMA); Taras
Tsymbrivskyy (Ukrainian Catholic University); Oksana Senatorova (Yaroslav Mudryi National
Law University)

Cемінар «Актуальні проблеми фізики»

29 січня
Місце проведення: ауд 1-333
Організатор: кафедра фізико-математичних наук

______________________________________________________________
Л. Ю. Хоменкова,
(ст.н.сп. к. ф-м.н, НаУКМА, Інститут фізики напівпровідників)
«Ефекти пам’яті у тонких діелектричних шарах»

Р.К. Савкіна,
(ст.н.сп. к. ф-м.н, Інститут фізики напівпровідників)
«Нові композитні структури на базі кремнію з конкурентними світловипромінюючими та
фотовольтаічними властивостями»

О.Б. Смірнов
(ст.н.сп. к. ф-м.н, Інститут фізики напівпровідників)
«Нові композитні структури на базі HgCdTe для мультиспектральних детекторів ІЧ та ТГц
випромінювання»

Наукова конференція «Археологічні студії: здобутки та перспективи
– 2018»
31 січня
Організатор: кафедра археології
Роботу конференції планується проводити за 5 основними секціями:
1.
2.
3.
4.
5.

Доба каменю (керівник - Л. Л. Залізняк).
Доба бронзи (керівники - В. І. Клочко та В. В. Отрощенко).
Скіфо-античний період (керівники - Ю. В. Болтрик та А. В. Буйських).
Слов’яно-руський період (керівник - А. В. Скиба).
Історія археологічної науки: постаті, наукові школи, напрями (керівник – О. С.
Федорченко)

Науково-методичний семінар «Комунікативні аспекти викладання
іноземних мов»

31 січня
Час початку: 13:30
Місце проведення: корп. 3, ауд. 408.
Організатор: кафедра англійської мови

______________________________________________________________
Батурська Леся Арсенівна
(к.філол.н., доцент кафедри англійської мови НаУКМА)
«Комп’ютерні відеоігри і розвиток мозку дитини»
Бершадська Ольга Василівна
(старший викладач кафедри англійської мови)
«How to Squeeze Essay Assessment into 60 minutes per Semester»

Василенко Ірина Василівна
(к.філол.н., доцент кафедри англійської мови НаУКМА)
«Academic English Course Design for PhD Programme: Principles and Content»
Гордон Ніколас
(викладач-методист Ресурсного центру для викладачів англійської мови при кафедрі
англійської мови НаУКМА, Відділ преси, освіти і культури Посольства США)
«Increasing efficiency of the English language teaching»

Гриців Тетяна Семенівна
(старший викладач кафедри англійської мови)
«Effective Teacher Communication Skills and Teacher Quality»

Заїка Анна Юріївна
(старший викладач кафедри англійської мови)
«Особливості викладання англійської мови студентам із порушеннями слуху»

Карапетян Аліна Овіківна
(к. н. з державного управління, старший викладач кафедри англійської мови НаУКМА)
Куліченко Наталя Петрівна
(старший викладач кафедри англійської мови)
«Using TED talks in the ESP Classroom»
Малюга Олександр Сергійович
(к. пед. н., доцент кафедри іноземних мов хіміко-фізичних факультетів Інституту філології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка)
«Інтернаціоналізація українських ВНЗ у контексті вивчення іноземної мови»

Мазін Дмитро Михайлович
(к.філол.н., доцент кафедри англійської мови НаУКМА)
«Visual and Linguistic Features of “Clip Thinking”»
Соломашенко Наталія Василівна
(старший викладач кафедри англійської мови)
«Enhancing Powerful and Dramatic Voices Through Film Speeches»

Харченко Оксана Олександрівна
(старший викладач кафедри англійської мови)
«Teaching Grammar Communicatively»

Науковий семінар "Авторські ідентифікатори дослідника. Або як
зробити, щоб Вас помітили: майстер-клас про Reseacher ID, ORCID,
Google Scholar та ін."

01 лютого
Місце проведення: 1-301
Час проведення: 15:30
Проводить: Ірина Тихонкова, к.б.н., фахівець з навчання Clarivate Analytics
(FormerlyThomson Reuters).
Організатори: Центр наукометрії та цифрової підтримки досліджень НаУКМА та наукова
бібліотека НаУКМА

Науковий семінар «Дискурсивні особливості комунікації та
актуальні питання лінгвістичних студій»

01 лютого
Час початку: 13:30
Місце проведення: корп. 3, ауд. 408.
Організатор: кафедра англійської мови

______________________________________________________________
Кучерова Олена Олександрівна
(к.філол.н., доцент кафедри англійської мови НаУКМА)
«Current Grammatical Change in English: the Role of Colloquialization»
Ожоган Андрій Васильович
(канд. філол. наук, доцент кафедри англійської мови НаУКМА)
«Проблема багатомовності у постмультикультурній Європі»
Павленко Лариса Іванівна
(к.філол.н., доцент кафедри англійської мови НаУКМА)
«Лінгвістичний аналіз Нобелівської лекції Г. Пінтера»
Сергієнко Леся Віталіївна
(старший викладач кафедри англійської мови НаУКМА)
«Функціональні аспекти у дослідженні тексту проспекту емісії цінних паперів»
Теодорович Артемій Юрійович
(к. істор.н., доцент кафедри англійської мови НаУКМА)
«Theory and Practice of the Foreign Language Speaking Club Functioning»
Яник Оксана Ярославівна
(старший викладач кафедри англійської мови НаУКМА)
«Образ людини у мовному просторі українських та англійських антропоморфних загадок»

КРУГЛИЙ СТІЛ «Роль стовбурових клітин у регенерації органів і тканин»

01 лютого
Час і місце проведення: 15:00 ауд. 3 -301

Організатор: Кафедра лабораторної діагностики біологічних систем

Білько Н. М.,
(зав. кафедри ЛДБС, проф., докт. мед. Наук)
Вступне слово
Медведєв Володимир Вікторович
(к.мед.н. доцент кафедри нейрохірургії Національного медичного університету імені О. О.
Богомольця)
Лекція на тему: «Нейрогенні стовбурові клітини: фундаментальні і прикладні аспекти»
Білько Д. І.,
(канд. біол. наук, доц.)
Доповідь на тему: «Сучасний стан клінічного застосування методів генної терапії у світі»
Прилуцький М. П.
(асистент кафедри ЛДБС)
Доповідь на тему: «Розробка біосенсорних платформ та базових алгоритмів аналізу для
експресної діагностики»

Майстер-клас на тему "Використання методу ІФА у лабораторній
діагностиці"

05 лютого
Час і місце проведення: 13:30 ауд. 2-106
Організатор: Кафедра лабораторної діагностики біологічних систем

Запрошені:
Цива Світлана – зав. лабораторії міського Центру трансплантології органів і тканин. –
Цимбалюк Віталій Іванович – доктор медичних наук, професор, заслужений діяч
науки і техніки України, академік та президент Національної академії медичних наук
України, в.о. члена Президії НАН України, член бюро Відділення біохімії, фізіології і
молекулярної біології НАН України, академік АН Вищої освіти України, завідувач кафедри
нейрохірургії НМУ імені О.О. Богомольця, керівник відділу відновної та функціональної
нейрохірургії ДУ “ІНХ НАМН”, почесний професор Полтавської стоматологічної академії та

Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського; голова
Спеціалізованої Вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій при ДУ “ІНХ
НАМН”. –
Викладачі та співробітники природничого факультету НаУКМА. – Студенти 1 і 2 року
навчання МП «Лабораторна діагностика біологічних систем».

Щорічна літературознавча конференція

05–06 лютого
Місце проведення: 13:30, корп. 3, ауд. 119
Організатор: кафедра літературознавства

______________________________________________________________
Віра Агеєва
(НаУКМА)
«Колекціонер проти хаосу: рефлексії про культурну пам’ять у пізнього Миколи Бажана»
Людмила Кісельова
(НаУКМА)
«Тропи дискурсу» в літературі та літературознавстві
Ганна Павленко
(НаУКМА)
«Тілесність у «Давньому патерику»
Ірина Борисюк
(НаУКМА)
«Історії Інших у ліриці Мар'яни Савки»
Оксана Пашко (НаУКМА)
«Стаття Максима Рильського "Міцкевич" (1927): нові архівні матеріали»
Світлана Богдан
(НаУКМА)
«Стосунки з Богом у поезії Миколи Вінграновського»
Людмила Кісельова
(НаУКМА)
«Символіка «пса» в текстах Василя Герасим’юка»

Ірина Жодані
(НаУКМА)
«Інтерсеміотика в Бразилії (огляд праць Жоао Куейроза і Даніелли Агуілар)»
Єлизавета Тарануха
(НаУКМА)
«"Оприроднювання" і "відприроднювання" поетичної мови як інструменти моделювання
ліричного "Я": на прикладі поезії Ліди Палій і Деніси Левертов»
Святослав Півень
(НаУКМА)
«Релігійний вимір сучасної літератури фентезі»
Рудич Вікторія
(НаУКМА)
«Жанр родинної саги в парадигмі романної прози»
Ольга Дубина
(НаУКМА)
«Образи гріхів і спокус у богородичних оповіданнях Афанасія Кальнофойського, Іоаникія
Галятовського і Димитрія Туптала»
Тетяна Турчина
(НаУКМА)
«Топіка небесного світу в "Євангелії учительному" Кирила Транквіліона Ставровецького»
Тетяна Калитенко
(НаУКМА)
«Поняття множинних світів як літературознавча проблема»
Марія Орешко
(НаУКМА)
«Формування малої прози: від ритуалу до жанру»
Пелешенко Олена
(НаУКМА)
«Імагологічні та гендерні аспекти середньовічний утопій»
Польщак Анелія
(НаУКМА)
«Епістолярна спадщина Роальда Дала: образ читача-дитини Панько Оксана (Ужгородський
національний університет) Тема віри у творчості Ф. Моріака»

Науково-практична конференція "Освітні програми з соціальної
роботи: теоретичні та практичні аспекти"

06 лютого
Час проведення: 10:00-17:00
Місце проведення: музей НаУКМА
Організатор: Школа соціальної роботи імені професора Володимира Полтавця

Мета конференції: обговорити основні аспекти освіти і підготовки соціальних
працівників, те, яким чином враховуються потреби практичної соціальної роботи в існуючих
програмах підготовки в Україні, які кращі вітчизняні й міжнародні практики й досвід варто
враховувати у процесі розробки й планування докторських (PhD) програм із соціальної
роботи в Україні.
Перша частина конференції запланована у вигляді пленарного засідання із тематичними
доповідями для обговорення. Друга частина передбачає проведення спільноти практиків
для викладачів соціальної роботи та засідання методичних підкомісій із 231 соціальної
роботи та 232 соціального забезпечення Науково- методичної комісії 12 з охорони здоров'я
та соціального забезпечення.

Семінар "Актуальні проблеми фізики"

07 лютого
Час проведення: 14:00-17:00
Місце проведення: 1-333
Організатор: кафедра фізико-математичних наук

______________________________________________________________
К.В. Єршов
(випускник НаУКМА, к. ф-м.н , НаУКМА, Інститут теоретичної фізики)
«Динаміка топологічних збуджень у викривлених низьковимірних магнетиках»
Йошио Мацукі
(НаУКМА, кафедра екології)
«Емпіричний аналіз гравітаційної хвилі Місяця та глобального потепління» (доповідь англ.
мовою)
А. Васько
(випускник НаУКМА, Інститут фізики НАН України)
«Дослідження трибологічних властивостей аліфатичних сполук на атомно гладких
поверхнях»
Ю. Степаненко
(випускник НаУКМА, к. ф-м.н, Інститут ядерних досліджень НАН України)

«Порівняльний аналіз дифракційного розсіяння легких ядер на ядрах вуглецю 12C»

Науковий семінар «Проблеми освіти й освіченості в середньовічній
та ранньомодерній Україні»

07 лютого
Час проведення: 10:00-16:00
Місце: 5-104
Організатори: кафедра історії і науково-дослідний центр «Спадщина КМА»
Секція І. Форми освіти та прояви освіченості.
Модератор: Наталя Яковенко
(НаУКМА)
Дискутант: Юрій Волошин
(ПНПУ ім. В. Г. Короленка)
Людмила Посохова
(ХНУ ім. В. Н. Каразіна).
«Латинські школи» в інтелектуальних мережах Гетьманщини та Слобожанщини другої
половини XVIII ст.
Олексій Сокирко
(КНУ ім. Т. Шевченка)
«Домашня освіта і соціальний аванс в середовищі нащадків козацького стану кінця XVIII –
початку XIX ст. Володимир Маслійчук (ХДАК, historians.in.ua). Про початки світської освіти
в Гетьманщині першої половини XVIII ст.: формування історіографічних стереотипів».
Секція IІ. Форми освіти та прояви освіченості (продовження)
Модератор: Юрій Волошин
(ПНПУ ім. В. Г. Короленка)
Дискутант: Максим Яременко
(НаУКМА)
Степан Бліндер
(НаУКМА)
«Люди пера? Творча активність професорів Олицького колегіуму (1630–1680-і рр.).»
Оксана Прокоп’юк
(НКПІКЗ)
«Навчання/екзаменування «по-кафедральному» (до питання освіти/освіченості білого
духовенства у XVIII ст.)»
Вадим Назаренко
(НМНАПУ, ПНПУ ім. В. Г. Короленка)
«Гарнізонні школи на українських землях у XVIII ст.»

Секція IIІ. Бібліотека, книга і читач
Модератор: Людмила Посохова
(ХНУ ім. В. Н. Каразіна)
Дискутант: Лариса Довга
(НаУКМА)

______________________________________________________________
Вадим Арістов
(ІІУ НАНУ, НаУКМА, НМІУ).
«Бібліотека Володимира Мономаха»
Наталія Бондар
(НБУВ)
«Орнаментика оправ друків Йоаникія Галятовського і Лазаря Барановича, що походить з
палітурні Острозького єзуїтського колегіуму»
Ірина Ціборовська-Римарович
(НБУВ).
«Професор Києво-Могилянської академії Іван Самойлович в світлі бібліофільських
зацікавлень.»
Іван Альмес
(УКУ)
«Lectio Scholaris: «джерельні ресурси» творів василіанських «схоластиків» Анастасія
Пйотровського та Ігнатія Филиповича (остання чверть XVIII ст.).»

Науковий семінар: «Принципи права: методологічні підходи до
розуміння природи та класифікації»

07 лютого
Час проведення: 13:00-18:00
Місце проведення: Правнича клініка 9-4, вул. Набережно-Хрещатицька, 27
Організатор: Кафедра загального правознавства та публічного права

______________________________________________________________
Козюбра М.І.,

професор
«Принципи права: стан дослідження та перспективи».
Кравцов І.В.,
аспірант
«Співвідношення цінностей і принципів права»
Венгер В.М.,
доцент
«Принципи конституційного права»
Ключковський Ю.Б.,
доцент
«Принципи виборчого права»
Лобач О.М.,
(доцент)
«Принципи права: особливості в податковому праві»
Матвєєва Ю.І.,
(ст. викладач)
«Принцип правової визначеності як один із аспектів верховенства права»
Шуліма А.О.,
аспірант.
«Принцип незворотності як основа вибору способу дії закону в часі»
Лихолат І.П.,
докторант.
«Принципи права: методологічні підходи до розуміння природи в превентивній юстиції»
Мельник М.О.,
(ст. викладач)
«Вплив школи правового реалізму на роль принципів права при формуванні правової
аргументації»
Звєрєв Є.О.,
(к.ю.н., ст. викладач)
«Феномен пост-правди в юридичному тлумаченні».
Ткаченко В.М.,

(ст. викладач)
«Християнські принципи та ідеї прав людини у поглядах вчених КМА (поч. XVII ст.)»

Наукова конференція "ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ВНЗ"

08 лютого
Час проведення: 13:00,
Місце проведення: 4-422
Організатор: кафедра психології та педагогіки

______________________________________________________________
Басенко О.М.,
(аспірант НАУКМА)
«Особливості переживання підлітками стресових подій воєнних конфліктів»
Бахтіярова Х.Ш.,
(канд. пед. наук, професор кафедри філософії та педагогіки НТУ)
«Психолого-педагогічні засади фахового розвитку педагога професійного навчання (на
прикладі професійної підготовки майбутніх педагогів-інженерів у НТУ»
Бершадська О.В.,
(старший викладач НАУКМА)
«Дослідження суб’єктної взаємодії у навчальному процесі: результати, феноменологія,
інтерпретації»
Боговарова О.І.,
(практикуючий психолог, тренер, директор Центру психологічної допомоги «Сімейний
психолог», Копишинська Л.О., старший викладач НаУКМА)
«Компетенції психолога в юридичній практиці: сучасний погляд»
Боднар А.Я.,
(кандидат психологічних наук, доцент НАУКМА)
«Особливості формування кар’єрних орієнтацій у студентів ВНЗ в процесі професійного
самовизначення»
Бойко О.М.,
(кандидат педагогічних наук,
ст. викладач Школи соціальної роботи імені Володимира Полтавця, НаУКМА)

«Роль соціальноїроботи у наданніпсихосоціальноїдопомоги у надзвичайнихситуаціях:
міжнароднийдосвід»
Бояджян Юлія
(студентка НаУКМА)
«Емоційний інтелект та лідерські якості як фактор успішно ї діяльності керівників»
Брик О. М.,
(старший викладач НаУКМА)
«Соціально-психологічний тренінг в MLM»
Бушай І.М.,
(доктор психологічних наук, професор)
«Роль образу світу в особистісній та професійній реалізації молоді»
Волинець Анна
(студентка НаУКМА)
«Філософські основи дослідження щастя та життєстійкості»
Гірник А.М.,
(професор НАУКМА)
«Архітектура навчальної гри «Словник»
Голубєва М. О.
(канд. пед. наук, доцент НаУКМА)
«Особливості спілкування у навчанні в сучасних ВНЗ»
Гончаренко Е.,
(студентка 3 курсу ФСНСТ, НаУКМА)
«Підготовка психолога-фахівця до роботи з підлітковою депресією»
Гордієнко А.В.,
(магістр, НаУКМА)
«Професійна підготовка фахівців для ігрової індустрії в університетах Європи та США»
Гордієнко А.В.,
(магістр, НаУКМА)
«Особистість з надзвичайно активною уявою: професійні переваги та життєві проблеми»
Жарук І. В.,
(здобувач НаУКМА)
«Професійна підготовка фахівців із розв’язання конфліктів у ВНЗ США як педагогічна
проблема»
«Малюнковіметоди у дослідженніпсихічного стану дитини»

Калита О. Я. (Власюк О. Я.),
(старший викладач кафедри зв'язків з громадськістю НаУКМА)
«Готовність студентів природничих спеціальностей до екологічної самоосвіти як педагогічна
категорія»
Ковальчук Ольга
(студентка НаУКМА)
«До питання про формуваннягендерноїчутливості»
Копець Л.В.,
(кандидат психологічних наук, доцент НаУКМА)
«Античні мислителі як творці професійних світів»
Кочаровський М. С.,
(аспірант НаУКМА)
«Прийняття рішень як невідє’ємна складова лідерства»
Курцева Анастасія
(студентка НаУКМА)
«Психологічний аналіз захисних механізмів психіки у професійних юристів та економістів»
Левинська І.Б.,
(керівник SmartCatEducation, директор з розвитку ПВНЗ «Університет сучасних знань»,
аспірант НаУКМА)
«Модель формування професiйноï компетентностi майбутнього психолога»
Лемак Т. В.,
(ст. викладач кафедри військової підготовки,
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, КНУ імені Тараса Шевченка)
«Психологічні особливості
військових психологів»

формування

комунікативної

толерантності

у

майбутніх

Макаренко Н.Г.,
(кандидат філософських наук, доцент, Військовий інститут телекомунікацій та
інформатизації, КНУ імені Тараса Шевченка)
«Особливості вивчення курсантами ВВНЗ курсу «Військові проблеми міжнародного права»
в умовах сучасних збройних конфліктів»
Макаренко О. М.,
(доктор медичних наук, професоркафедрипсихології МАУП)
«Деякі психологічні аспекти самореалізації особистості»

Мойзріст О.М.,
(молодший науковий співробітник лабораторії психології навчання імені І.О. Синиці,
Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України)
«Дискурсивні складові формування образу тіла у дівчат у процесі особистісної взаємодії в
освітньому середовищі»
Музиченко Л.В.,
(викладач НаУКМА)
«Психологічна адаптація як провідний чинник впливу на адаптаційні процеси»

Нуржинська А.В.,
(аспірант НАУКМА)
«Моделювання процесу професійної підготовки фахівців зі зв’язків з громадськістю в умовах
впровадження систем дистанційного навчання»
Рябець І. В.,
(здобувач НаУКМА)
«Професійна підготовка майбутніх фахівців із зв’язків з громадськістю у вітчизняних ВНЗ в
світлі імплементації Закону України «Про вищу освіту» 2014 р.»
Сімоходська О. В.,
(кандидат психологічних наук, старший викладач НаУКМА)
«Особливості вивчення конфліктології в контексті підготовки фахівців з управлінської
діяльності»
Терещенко Л. А.,
(кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психології
навчання імені І.О. Синиці, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України)
«Особливості саморозвитку студента як суб’єкта навчально-виховної діяльності»
Хілько С. О.,
(старший викладач кафедри психології та особисті сногорозвитку, Навчальнонауковийінститут менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»)
«Психолого-педагогічні особливості формування толерантності до невизначеності у
майбутніх психологів»
Чернобровкін В.М.,
(доктор психологічних наук, завідувачкафедрипсихології та педагогіки НАУКМА)
«Підвищення якості навчально-методичного забезпечення професійної підготовки фахівцівпсихологів»

Шевченко С. В.,
(старший викладачка психології та особистісного розвитку
Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту
освіти»)
«Психолого-педагогічні особливості розвитку довіри до себе у майбутніх психологів в
процесі їхньої підготовки»
Яковенко О.В.,
(старший викладачка федрипсихології та педагогіки НаУКМА)
«Діагностика структурних компонентів емоційного інтелекту студентів НаУКМА»

Круглий стіл "Релігієзнавство в НаУКМА: постання традиції
викладання"

08 лютого
Час проведення: 14:00-17:00,
Місце проведення: 1-314
Організатор: кафедра філософії та релігієзнавства

Наукова секція "Актуальні проблеми теорії та історії культури"
08-09 лютого
Організатор: кафедра культурології

______________________________________________________________
Лариса Довга
(доктор філософських наук, доцент кафедри культурології НаУКМА)
«Інтерпретація філософського тексту: проблема перекладу (на прикладі діалогу Григорія
Сковороди)»
Ольга Петрова
(доктор філософських наук, професор кафедри культурології НаУКМА)
«Українські художники 80-х початку 90-х років в ситуації "неготового буття"»
Владислав Левицький
(аспірант 3 року навчання кафедри культурології НаУКМА)
«Що культурологія може сказати про Дональда Трампа?»

Сергій Пустовалов,
(доктор історичних наук, завідувач кафедри музеєзнавства і пам’яткознавства КНУКіМ)
«Радіовуглецеве датування та проблема синхронізаціїї археологічних пам'яток»
Ольга Брюховецька
(кандидат філософських наук, старший викладач кафедри культурології)
«Трудове лібідо: фільм «Тіні забутих предків» і сексуалізація праці в радянському уявному»
Катерина Богуславська
(слухачка 1 року докторської програми кафедри культурології НаУКМА)
«Медійне конструювання міфу про "споконвічно російський" Крим»
Олександр Івашина
(старший викладач кафедри культурології НаУКМА)
«Практичні навички Humanities»
Михайло Собуцький
(доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри культурології НаУКМА)
«Специфіка викладання семіотики для культурологів»
Марія Данченко
(випускниця аспірантури кафедри культурології НаУКМА)
«Німецький галантний роман кінця 17 – поч. 18 ст».
Юрій Джулай
(кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології НаУКМА)
«Антропологічний жарт на модель жартівливих стосунків А. Р. Редкліфа-Брауна»
Наталка Нешевець
(слухачка 2 року докторської програми кафедри культурології НаУКМА)
«Архітектори та інститути влади на зламі 1980х-1990х років: стратегіх взаємодії»

Оксана Климчук
(старший викладач кафедри культурології НаУКМА)

«Проблема стилю» Жака Лакана: відмінність параноїдальних структур мислення від, власне
параної»
Оксана Бондарець
(старший викладач кафедри культурології НаУКМА)
«Деякі особливості викладання музеологічних дисциплін»
Лариса Брюховецька
(керівник центру кінематографічних студій НаУКМА)
«Успіхи української кіноіндустрії 1920-х рр.. в умовах економічної незалежності»
Юлія Нікішенко
(кандидат історичних наук. доцент кафедри культурології НаУКМА)
«Одноразова річ у сучасному повсякденні».
Оксана Самара
(слухачка 2 року докторської програми кафедри культурології НаУКМА)
«Як розуміти зображення на рушнику через виділення його смислових елементів»
Руслана Демчук
(кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології НаУКМА)
«Легендарний Кітєж як візуалізація російської картини світу»
Борис Чумаченко
(старший викладач кафедри культурології НаУКМА)
«Пізньорадянська історична культурологія: the unhappy birthday»
Надія Павліченко
(кандидат культурології, старший викладач кафедри культурології НаУКМА)
«Музеї як легітимуюча інстанція арт-ринку сучасності»

Урочиста подія нагородження і доповіді лауреатів Премії ім. Петра
Могили
09 лютого
Час проведення: 15-00
Місце проведення: Музей НаУКМА, 1-й поверх

1. Нагородження лауреатів конкурсу Премій за міжнародні публікації.
2. Вручення подяк Президента студентам-переможцям Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт.
3. Нагородження і доповіді лауреатів Премії ім. Петра Могили:
у галузі гуманітарних наук:
Яковенко Наталія Миколаївна, тема«Могилянці в українській релігійній культурі 17
ст.»
у галузі суспільних наук:
Бажал Юрій Миколайович, тема «Політекономія інноваційного розвитку і сучасний
підприємницький університет»
у галузі природничих наук:
Глибовець Андрій Миколайович, тема «Проблеми штучного інтелекту: міфи і
реальність».

Міжнародна науково-практична конференція «Фінансовоекономічна політика в контексті стратегії інноваційного
розвитку України»

9 лютого
Час проведення - 13:30
Місце проведення - вул. Волоська, 10, корпус - 6, ауд. 401
Організатор: кафедра фінансів, лабораторія фінансово-економічних досліджень та центр
якості з системної динаміки

______________________________________________________________
Абакумова Юлія Георгіївна
(старший викладач кафедри аналітичної економіки
та економетрики Білоруського державного університету, Білорусь)
«Econometric model for forecasting other deposits of natural persons»
Бондаренко Олександр Вікторович
(директор «Сталі Бізнес Системи»)
«Стратегія експорту продукції українських агро-виробників: аспекти економічної безпеки»
Базілінська Олена Яківна
(к.е.н., доцент кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська
академія")
«Аналіз соціально-економічних процесів у тіньовому секторі української економіки»
Бойчук Анастасія Юріївна
(аспірант кафедри фінансів Національного
університету "Києво-Могилянська академія")

«Український культурний фонд як механізм фінансово-економічної політики інноваційного
розвитку України»
Бокова Світлана Юріївна
(старший викладач кафедри аналітичної економіки та економетрики Білоруського
державного університету, Білорусь)
«Inflation targeting: holding the target line»
Буй Тетяна Григорівна
(к.е.н., доцент кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська
академія")
«Боргова політика України та її вплив на інноваційний розвиток»

Васильчук Валерія Володимирівна
(аспірант кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська академія")
«Тіньова економіка в Україні, розгляд окремих кейсів»
Галицька Елеонора Вікторівна
(к.е.н., професор кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська
академія");
Донкоглова Наталія Анатоліївна
(науковий співробітник Національного університету "Києво-Могилянська академія")
«Використання особистісно-орієнтованих
економічних дисциплін»

технологій

при

викладанні

фінансово-

Глущенко Світлана Василівна
(к.е.н., доцент кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська
академія")
«Джерела фінансування бізнесу в умовах антикризового управління»
Гриценко Олег Вікторович
(к.е.н., старший викладач Університету митної справи та фінансів)
«Вплив державної фінансової політики на інноваційний розвиток країни»
Дадашова Первін Акіфівна
(к.е.н., старший викладач кафедри фінансів Національного університету "КиєвоМогилянська академія")
«Підходи до моделювання взаємозв'язку монетарної та макропруденційної політики»
Дяковський Дмитро Анатолійович
(к.е.н., старший викладач кафедри фінансів Національного університету "КиєвоМогилянська академія")
«Взаємний вплив фіскальної та монетарної політики»

Дубина Максим Вікторович
(к.е.н., доцент, докторант кафедри фінансів,
банківської справи та страхування Чернігівського національного технологічного
університету)
«Імперативи нарощення рівня довіри у межах ринку фінансових послуг»
Зюзін Віталій Олегович
(аспірант кафедри фінансів Університету митної справи та фінансів)
«Фінансове забезпечення соціальної сфери: проблеми та перспективи»
Івахненков Сергій Володимирович
(д.е.н., професор кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська
академія")
«Аудит фінансово-економічної безпеки підприємств в контексті інноваційного розвитку»

Кальченко Ольга Миколаївна
(к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Чернігівського
національного технологічного університету)
«Функції фінансового планування на підприємстві»
Камаєв Тимур Русланович
(аспірант кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська академія")
«Податкова система України в європейському контексті»
Качула Світлана Валентинівна
(к.е.н., доцент кафедри фінансів Університету митної справи та фінансів)
«Соціальна спрямованість видатків місцевих бюджетів в умовах децентралізації»
Кулик Володимир Васильович
(к.е.н., докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка)
«Організаційні проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку України»
Лещенко Павло Андрійович
(аспірант кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська академія")
«Порівняння методів дослідження очікувань економічних агентів в Україні»
Лисяк Любов Валентинівна
(д.е.н., професор Університету митної справи та фінансів)
«Бюджетна політика активізації інноваційного процесу в Україні»

Литвин Антон Валерійович
(к.е.н., ст. викладач кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська
академія")
«Контент-аналіз українських дисертацій у сфері економіко-математичного моделювання»
Мар’янович Марина Едуардівна
(аспірант кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська академія")
«Індикатори оцінки цілей сталого розвитку в Україні»
Міщенко Дмитро Анатолійович
(д.н.держ.упр., професор кафедри фінансів Університету митної справи та фінансів)
«Аналіз фінансового потенціалу регіону»
Міщенко Людмила Олександрівна
(к.е.н., доцент кафедри фінансів Університету митної справи та фінансів)
«Виконання регіональних програм у соціальній сфері»
Медведь Яна Сергіївна
(аспірант кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська академія")
«Методологічні підходи оцінювання конкурентоспроможності національної економіки»
Неживенко Оксана Валентинівна
(асистент кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська академія")
«Wage Differentials in Transition Economies (2006-2013)»
Новік Аліна Юріївна
(аспірант кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська академія")
«Економічні ефекти грошових переказів мігрантів в Україні»
Оліскевич Маріанна Олександрівна
(д.е.н., професор кафедри математичної економіки та економетрії Львівського
національного університету імені Івана Франка)
«Моделювання економічного зростання методами системної динаміки»
Панченко Олена Іванівна
(к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Чернігівського
національного технологічного університету)
«Страховий механізм убезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства»
Піменова Марія Михайлівна
(к.е.н., старший викладач кафедри фінансів Університету митної справи та фінансів)
«Шляхи покращення фінансування охорони навколишнього природного середовища»
Подвисоцький Юрій Анатолійович

(PhD Університет Піттсбурга, США)
«Практичні аспекти стимулювання надходження прямих іноземних інвестицій»
Прімєрова Олена Костянтинівна
(к.е.н., доцент кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська
академія")
«Особливості функціонування банківського капіталу в глобальному фінансовому просторі»
Роменська Катерина Михайлівна
(к.е.н., доцент кафедри фінансів Університету митної справи та фінансів)
«Процес управління бюджетними потоками в Україні»
Рускіна Олександра Володимирівна
(аспірант кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська академія")
«Антиінфляційне регулювання: вітчизняна та закордонна практика»
Савчук Людмила Миколаївна
(к.е.н., доцент кафедри економіки та управління персоналом ДВНЗ «Університету
менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України)
«Підвищення кваліфікації персоналу: тенденції та фінансові аспекти»
Сальникова Тетяна Валеріївна
(к.е.н., старший викладач кафедри фінансів Університету митної справи та фінансів)
«Вплив зовнішньої фінансової допомоги Україні на соціально-економічний стан країни»
Слав’юк Наталія Ростиславівна
(к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування ДВНЗ
«Університету банківської справи»)
«Управління державним боргом у контексті боргової політики країни»
Сєміколенова Світлана Вікторівна
(к.е.н., доцент кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська
академія»)
«Роль андерайтингу в системі страхування фінансових ризиків»
Сінельнік Віктор Володимирович
(к.е.н., менеджер з зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «АГРОРОЗКВІТ»)
«Напрями розвитку страхування сільськогосподарської продукції в контексті інноваційного
розвитку України»
Токарчук Тарас Вікторович
(к.е.н., заступник начальника управління Макроекономічного моделювання та
прогнозування – начальника відділу макроекономічного прогнозування Національного
банку України)
«Застосування економетричного інструментарію при формуванні монетарної політики
Національним банком України»

Токарчук Віктор Васильович
(канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри фінансів Національного університету "КиєвоМогилянська академія")
«Зовнішні та внутрішні ризики при проведені банківських операцій»
Шишкіна Олена Вікторівна
(к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Чернігівського
національного технологічного університету)
«Концептуальні підходи до організації систем ризик-менеджменту суб’єктів реального
сектору економіки»
Щирий Гліб Леонідович
(аспірант кафедри фінансів Університету митної справи та фінансів)
«Вплив акцизного оподаткування тютюнових виробів на рівень їх споживання»
Шевченко Дмитро Ігорович
(аспірант кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська академія")
«Особливості угод про злиття і поглинання в Україні»

Заочна участь НаУКМА у конференції "Woman in data science"

10 березня
Час проведення уточнюється
Місце проведення: 1-125
Учасник від НаУКМА: кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри
математики - Крюкова Галина Віталіївна.
Організатор: Стенфордський університет

Міжнародна конференція для молодих науковців: "Досліджуючи
минуле: нова соціальна історія на перехресті методологічних
трендів"
22-24 березня
Місце проведення: Центр польских та європейських студій. Шостий корпус НаУКМА (вул.
Волоська 10)
Організатори: кафедра історії, центр польских та європейських студій, студентська
організація "Потлач".

Section I HISTORICAL URBANISM: WHAT CITIES CAN TELL AND WHAT THEY
ARE SILENT ABOUT?
Moderator: Anna Kyrychenko

(National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine)
Discussant: prof. Olena Betlii
(National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine)

____________________________________________________________________
Aliaksandr Shuba
[Bauhaus University of Weimar, Germany]
«Historiography of European Urbanism in the XXth century in Publications in Slavic languages»
[Eng.]
Oksana Ovsiiuk
[Research Institute of Ukrainian Studies, Ukraine]
«The Soviet Food Cards as a Source of Urban Dwellers’ Everyday Life During the WW II (Kyiv’s
Case
Study)
[Ukr.]»
Andrii Fert
(National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine)
«Hidden Landscape: Orthodox Churches in the Urban Space of the Late Soviet Kyiv [Ukr.]»
Viktoriia Nesterenko
(V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine)
«Kharkiv at the Beginning of XX century: people, buildings, infrastructure (on the example of
Teatralny
lane)
[Ukr.]»

Section II HISTORICAL SOCIOLOGY
Moderator: Daryna Podgornova
(National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine)
Discussant: prof. Yuri Voloshyn
(Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University, Ukraine)
____________________________________________________________________
Tomasz Sleziak
(School of Oriental and African studies of University of London, United Kingdom)
«Social Mobility in Cross-Cultural and Interdisciplinary Contexts: The Case of Late Pre-Modern
Korea. [Eng.]»
Volodymyr Shelukhin
(Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)
«Civil Activity and Kinship: Microsociology of the Hromada movement in Ukraine of the 18601890s. [Ukr.]»

Tymofii Brik
[Carlos III University of Madrid, Spain]
«Studies of occupational status mobility in the Netherlands 1856-1918 with micro-data: the role of
economic modernization and religious stratification. [Eng.]»
Iryna Skubii
(Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture, Ukraine)
«New faces of social history: in search of consumer. [Ukr.]»
Section III «AD FONTES»: SOURCE BASE FOR THE STUDY OF SOCIAL HISTORY
Moderator: Stepan Blinder
(National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine)
Discussant: prof. Maksym Yaremenko
(National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine)
____________________________________________________________________
Łukasz Włodarski
(University of Nicolaus Copernicus in Toruń, Poland)
«Sources for research at the courts of the Gniezno archbishops in the late Middle Ages. [Pol.]»
Angelina Kalashnikova
(Russian Academy of Science, Russian Federation)
«Russian

medieval

court

records

as

anthropological

source

[Eng.]»

Marta Znak
(Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine)
«Inscriptions in relational books grodsky courts as a source for marriage relations in the PolishLithuanian Commonwealth in the second half of the XVIIth century (based on materials grodsky
court of Lublin). [Ukr.]»
Svitlana Potapenko
(M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archaeography and Source Studies of National Academy
of Science, Ukraine)
«The Viennese Archive of the Hetman Family Rozumovskys (Razumovskys): the Family History in
the Light of the Documents [Ukr.]»

Section IV HISTORICAL ANTHROPOLOGY, OR WHAT IS THE PLACE OF HUMAN IN
THE «THEATER» OF HISTORY [PART I]
Moderator: Stepan Blinder
(National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine)
Discussant: prof. Natalia Starchenko
(M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archaeography and Source Studies of National Academy
of
Science,
Ukraine)
____________________________________________________________________
Nazar Biletskyi
(National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine)
«The titulature in «Yeven Mezulah» by Nathan Hannover. [Ukr.]»
Oksana Poluliakh
(National University of “Kyiv-Mohyla Academy”, Ukraine)
«Substantiation of the illegality of peace treaties with the Turks in the church texts of the second
half of the seventeenth century. [Ukr.]»
Bohdan Horodnytskyi
(Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University, Ukraine)
«The pecularities of usage of the Lithuanian statute in Hetmanate (by the materials in the
Lokhvitsia Town Hall book of the second half of the XVII century). [Ukr.]»
Mariia Motuz
(National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine)
«Embassies of Kyivan hierarchs to Moscow at the time of Metropolitan Joseph Tukalsky (16631675th). [Ukr.]»
Iryna Papa
(Ukrainian Catholic University, Ukraine)
«The Eighteen-Century Danish Diplomats and Their «Portraits»: Naval Officer Just Juel and
Theologian Rasmus Aerebo (Based on The Danish Diplomatic Mission in 1709-1711). [Ukr.]»

V GENDER STUDIES [PART I]
Moderator: Mariia Chorna
(National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine)
Discussant: Ph.D., prof. Kateryna Dysa
(National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine)
____________________________________________________________________
Olena Safonova
(National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine)
«Female movement in XIXth century Britain and France: perceptions in historiography. [Eng.]»
Namia Akhtar
(University of Heidelberg, Germany)
«The construction of femininity in twentieth century Bengal: An analysis of magazine adverts
between 1935 to 1945. [Eng.]»
Evgeniia Platonova
(National Research University “Higher School of Economics” in Saint Petersburg, Russian
Federation)
«Constructing femininity and masculinity during the Thaw: the case of Leningrad House of
Models. [Eng.]»
Olha Korniienko
(V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine)
«Constructing the image of a modern woman in the Soviet Woman magazine (1956-1991). [Eng.]»

Section VI HISTORY OF EDUCATION AND HISTORY OF ERUDITION
Moderator: Anna Kyrychenko
(National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine)
Discussant: mgr. Yehor Stadny
(National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine)
____________________________________________________________________
Svitlana Nyzhnikova
(V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine)

«Community of teachers of eparchial women’s schools through the prism of prosopography.
[Ukr.]»
Agnieszka Kania
(Jan Kochanowski University in Kielce, Poland)
«The History of Art Department of the Faculty of Fine Arts at the Stefan Batory University in
Vilnius during the interwar period. [Eng.]»
Piotr Budzyński
[University of Łódz, Poland]

«The students community of University of Łódź and their problems during Stalinism. [Eng.]»

Maciej Dawczyk
(University of Łódz, Poland)
«Gryzelda Missalowa and Janina Schoenbrenner’s “History of Poland” as the example of
ideologization of Polish education system in the period of Stalinism. [Eng.]»

Section VIІ CHURCH HISTORY AND ANTHROPOLOGY OF RELIGION
Moderator: Daryna Podgornova
(National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine)
Discussant: prof. Maksym Yaremenko
(National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine),
Ph.D. Kateryna Budz
(Independent researcher, Ukraine)
____________________________________________________________________
Yuliana Tatianina
(Ukrainian Catholic University, Ukraine)
«Panegyrics of the first half of the XVIIIth century dedicated to Uniate bishops in the light of
interdisciplinary studies. [Ukr.]»
Antonina Kizlova
(National Technical University of Ukraine
«Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Ukraine)
«Inscriptions near Worshipped Sacred Objects in Everyday Life of Kyiv Dormition Caves Lavra
(Late XVIIIth – Early XXth Century). [Ukr.]»
Justyna Zynek

(University of Warsaw, Poland)
«Underground today – anthropology of memory of Greek Catholic religious movement of
Kosylivtsi in Hutsulshchyna. [Pol.]»
Margarita Kucherenko
(V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine)
«Stereotypes about sectarianism in soviet antireligious journals of 1920s – early 1940s. [Ukr.]»

Section VIII GENDER STUDIES [PART ІI]
Moderator: Yulia Nazarenko
(National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine)
Discussant: prof. Maria Mayerchyk
(National Academy of Sciences of Ukraine, Ethnology Institute)
____________________________________________________________________
Taisiya Leber
(Johannes Gutenberg University of Mainz, Germany)
«Female Founders and Patrons as Intercultural Mediators in the Transottoman Context. [Eng.]»
Liliia Kovshun
(National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine)
«Why woman’s view on the man’s biography is important? [Ukr.]»
Daryna Podgornova
(National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine)
«A Dentist and a Midwife: A Comparative Analysis of Jewish-women Entrepreneurship in Kyiv of
1895-1914. [Ukr.]»
Sofiia Predka
(Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine)
«Священича женщино, ой бідна ти чайко!»: The wives of Greek-Catholic Eparchial priests in
Galicia in life of community and Church. [Ukr.]»

Mariia Chorna
(National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine)
«Control over femininity: women’s middle education in Russian Empire as the Panopticon. [Ukr.]»
David Kurkovskiy
(Yale University, USA)
«The Missing Soviet Gender and Sexual Histories: Uncovering “un-recorded” histories. [Ukr.]»

Section IX HISTORICAL ANTHROPOLOGY, OR WHAT IS THE PLACE OF HUMAN IN
THE «THEATER» OF HISTORY (PART IІ)
Moderator: Daryna Podgornova
(National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine)
Discussant: Ph.D., prof. Natalia Shlikhta
(National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine)
____________________________________________________________________
Iryna Mysiv
(National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine)
«Implementation of interdisciplinary methodology in historical research (on the example of late
XIXth – early XXth century terrorism: Irish and Ukrainian cases). [Ukr.]»
Anna Isaieva
(National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine)
«Transformation of the images of Hero and Heroine during the First World War (on the materials
of Kyiv press). [Ukr.]»
Vasyl Sych
(National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine)

«The image of the soldier of the SS Division «Galicia» on the pages of the newspaper «Lvivski
Visti»: racial aspect. [Ukr.]»
Oksana Klymenko
(National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine)
«The «new Soviet man» in the memoirs of the DniproHES workers (1930s). [Ukr.]»

Olena Ostapchuk
(Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine)
«“Enthusiast, the hero’s son?”: Сhanges in the Labor Ethics in the Late-Soviet Time (the example
of machine-builders of Donbass). [Ukr.]»

Section X ALLTAGSGESCHICHTE (THE HISTORY OF EVERYDAY LIFE)
Moderator: Yulia Nazarenko
(National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine)
Discussant: Olha Martyniuk
(National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Ukraine)
____________________________________________________________________
Nazarii Levus
(Ukrainian Catholic University, Ukraine)
«Representative spendings of the magistrate in 1577-1583. On the example of Lviv weeklyexpenditures books. [Ukr.]»
Stanislav Mohylnyi
(Central European University, Hungary)
«Peasants face animal disease: responses to and the represenations of cattle plague in the second
half of XIX century Russian empire. [Eng.]»
Vira Trach
(Ukrainian Catholic University, Ukraine)
«Hygiene and hygienists in Lviv in the late XIXth – early XXth centuries: protagonists,
popularization and examples of embodiment. [Ukr.]»
Kateryna Kostohryz
(National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine)
«Not Foucault alone: history and theory of medicalisation. [Ukr.]»
Martyna Bakun
(Maria Curie-Sklodowska University in Lublin, Poland)
«To experience the history – everyday life in contemporary, educational video games. [Eng.]»

XI ORAL HISTORY: (BIASED) WITNESS OF THE PAST
Moderator: Mariia Chorna
(National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine)
Discussants: prof. Tetiana Pastushenko (Institute of History of the National Academy of Sciences,
Ukraine),
prof. Olena Stiazhkina
(Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine)
____________________________________________________________________
Alicja Natalia Śmigielska
(Pedagogical University of Cracow, Poland)
«The specificks of oral history research in the activities of the Center for Documentation of
Deportations, Expulsions and Resettlements. [Pol.]»

Natalia Otrishchenko
(Center for Urban History of East Central Europe, Ukraine)
«Participatory Projects in Oral History: Possibilities and Limitations. [Ukr.]»
Martin Kisly
(University of Michigan, USA)
«How I learned to stop worrying and love the Oral History. [Ukr.]»
Małgorzata Katarzyna Pawlak
(Warsaw School of Economics, Poland)
«Private History of Industry in Autobiographical Narratives of Former Coal Mine Workers from
Upper Silesia Region in Poland. [Pol.]»
Olena Sobolieva
(Research Institute of Ukrainian Studies, Ukraine)
«Field, Community, Vocation: (Re)interpretation of Soviet Past in Memories of Ukrainian
Zoologists. [Ukr.]»
Aleksandr Korobeinikov
(Central European University, Hungary)
Margarita Pavlova
(National Research University “Higher School of Economics” in Saint Petersburg, Russian
Federation)

«Group of Rescue of Monuments in Leningrad: from the Soviet Informal Action to the Post-Soviet
Administrative Positions. An Oral History Research. [Eng.]»

Перша Міжнародна науково-практична конференція «УКРАЇНСЬКА
ПОЛІТИКА У МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ВИМІРІ»

22-23 березня
Організатори: кафедра політології НаУКМА, Інститут громадянської освіти ім. Сергія
Рябова, Фонд «Освіта для демократії» запрошують

6-а Міжнародна науково-практична конференція «Наукова
комунікація в цифрову епоху»

29-30 березня
Час і місце: Наукова бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська академія»
(м. Київ, вул. Сковороди, 2).
Організатори: Наукова бібліотека та Центр наукометрії та цифрової підтримки
досліджень НаУКМА

