ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Відповідно до рішення Вченої ради НаУКМА ми
розширюємо формат Днів Науки НаУКМА з тим, щоб означені
різними
яскравими акціями
дні
наукових
полілогів
(симпозіумів, конференцій, презентацій, диспутів, дебатів
тощо) збагачували наше академічне життя не лише взимку, а
й цілорічно.
Відтепер у вже звичному для могилянської спільноти
останньому тижні січня відбудуться два пленарні засідання
(понеділок і п’ятниця), низка ініційованих підрозділами
широких тематичних обговорень і презентацій (вівторок і
четвер), а також загальний університетський форум, який
щороку присвячуватиметься актуальному питанню нашого
університетського життя, проблемі, що так чи так обходить
усіх нас незалежно від сфери індивідуальних наукових
інтересів. Композиція цього тижня відображена у Програмі.
Водночас ціла низка проблемно-тематичних конференцій,
що їх ми у попередні роки з дедалі більшими труднощами
намагалися втиснути у завузькі для них рамки «секційних», а
тим паче – «підсекційних» засідань, будуть проводитися
впродовж усього 2007 року у терміни, визначені самими
організаторами цих фахових зібрань. Це також відображено у
Програмі.
Ми віримо, що такі зміни дозволять зробити наші фахові
проблемно-тематичні
конференції
більш
публічними,
залучити до участі в кожній із них ширшу академічну
аудиторію, приділити більше уваги кожній доповіді, кожному
індивідуальному дослідженню, кожному вияву пошукової
думки, байдуже, висловленої дипломованим ученим чи
студентом.
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Відтак ця Програма Днів Науки відображує, як саме у
підсумку роботи Оргкомітету виглядає «січнева наукова
сесія» НаУКМА, а також подальші місяці 2007 року – у
передбаченій
послідовності
проблемно-тематичних
конференцій з різних галузей гуманітарних, природничих,
соціально-політичних, економічних і правничих наук.
На наш погляд, це – достатньо амбітна і, водночас,
динамічна програма наукових днів упродовж року, що в силу
природи речей можуть зазнавати змін і доповнень. У міру
можливого всі вони будуть враховуватися, а відповідні
уточнення – вноситися до річної програми наукових форумів,
що проводитимуться НаУКМА.

Оргкомітет:
Моренець В.П. – голова
Панченко В. Є.
Ярошенко Т.О.
Шумкова Н.Р.
Дяченко Л.І.
Вишенська І.Г.
Глибовець М.М.
Іванова Н.Ю.
Квіт С.М.
Мелешевич А.А.
Щербак В.О.
Кострова Л.І. – секретар
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Програма
Днів науки НаУКМА - 2007
29 січня 2007 р. (понеділок)

Відкриття

Конгрегаційна
зала

Днів науки

Староакад.
корпус

Пленарне засідання
1. Досвід українського Середньовіччя у перспективі
досягнення національної ідентичності.
Владика Ігор (Ісіченко)
2. Комо грядеш /Куди йдемо?

15-00

Віктор Михайлович Пинзеник
3. Проблеми конституційного та законодавчого
регулювання інституту референдуму в Україні
Юрій Богданович Ключковський
Клавесинна музика України та Франції ХУІ-ХУІІІ ст.:
виконуватимуться твори з Львівської табулатури,
Бортнянського, Березовського, Рамо, Дюфлі, Форкере.

17:30

Світлана Шабалтіна

Круглий стіл

Керівник

 «Часові пласти» Райнгарта
Козеллека.
(Презентація монографії)

Організатори

Кафедра
історії,
Сігов К.Б.,
Яковенко Н.М.
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Центр
європейських
гуманітарних
досліджень

Час,
місце

11:00,
5-104

30 січня 2007 р. (вівторок)
Круглі столи
 Теоретичні та практичні проблеми
реорганізації та поглинання
юридичних осіб приватного права

Керівник

Організатори

Час,
місце

Посполітак В.В.

Кафедра
галузевих
правових наук

15:00,

(див.ст.22)

 Шляхи і методи ліквідації
економічного розриву між Україною
та Європейським Союзом
 Мовна норма: концепції та реалії
сьогодення

Бажал Ю.М.

Кафедра
економічної
теорії

Масенко Л.Т.

Кафедра
української
мови

4-321

15:00,
6-208
15:00,
3-403б

Конференції
 Актуальні проблеми сучасного
українського літературознавства

Веретельник Р.М.

Кафедра
філології

Зернецький П.В.

Кафедра
англійської
мови

3-119

(див.ст.15-16)

 Англістика та методика викладання
англійської мови: шляхи
взаємозбагачення

14:00,

(див.ст.17-18)

12:00,
3-408

Наукові семінари
 Політологічні читання «Актуальні
проблеми сучасної політичної науки»

Дем’янчук О.П.

(див.ст.18-20)

 Розвиток програмно-технічного
комплексу Студентського Інтернетцентру НаУКМА

Синявський О.Л.,
Кислоокий В.М.

(див.ст.20-21)
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Кафедра
політології

15:00,

Кафедра
мережних
технологій,
студент.
Інтернет-центр

15:00,

1-318

4 к.
студент.
Інтернетцентр
(USIC)

31 січня 2007р. (середа)
Науковий семінар
 Могилянський історикофілософський семінар: «Історикофілософські дослідження в Україні.
Стан і перспективи»

Кафедра
філософії та
релігієзнавства

Ткачук М.Л.

10:00,
1-314

Круглий стіл
 Проблеми і перспективи
впровадження программ PhD в
НаУКМА (третій освітній цикл у
світлі Болонських декларацій)

15:00,
Моренець В.П..

Науководослідна
частина

Конгрегаційна зала
Староакад.
корпус

1 лютого 2007 р. (четвер)
Круглі столи

Керівник

Організатори

Час, місце

Козюбра М.І.

Кафедра
державноправових наук

15:00,

Пан Л.В.
Романченко Н.В.

Кафедра
управління та
підприємництва

Смирнова Т.С.,
Шмарьова Т.О.

Кафедра
загальноправових наук

 Стовбурові клітини і
перспективи генної терапії

Білько Н.М.

Центр
молекулярних і
клітинних
досліджень

 Функціонування і розвиток
природних екосистем

Дідух Я.П.,
Вишенська І.Г.

Кафедра
екології

 Принцип верховенства
права та проблеми його
реалізації
 Теорія та практика
підприємницької діяльності
 Актуальні проблеми
розвитку інформаційного
законодавства в Україні
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4-302
15:30,
4-108

15:00,
4-313

15-00,
1-318
15:00,
3-213а

1 лютого 2007 р. (четвер)
«А свічка тріпотить світанком»
Н а у к о в о-м и с т е ц ь к и й к р у г л и й с т і л

 «Правозахисний рух в
Україні (до 30-річчя
створення Української
Ґельсінкської групи)»

15:00,
Кафедра
загальноправових наук

Конгрегаційна зала
Староакад.
корпус

Кафедра
філології

14:00,

Антонович М.М.

Конференція
 Актуальні проблеми
сучасного українського
літературознавства

Веретельник Р.М.

(див.ст.15-16)

3-119

Наукові семінари
 Могилянські філософські
читання
 Відкритий доступ до
наукової інформації:
семінар-презентація
 Актуальні проблеми фізики

Гусєв В.І.

Кафедра
філософії та
релігієзнавства

Ярошенко Т.О.

Наукова
бібліотека

Голод А.І.

Кафедра
фізикоматематичних
наук
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14:00,
1-314
15-00,
1-133

15-00,
2-

2 лютого 2007р. (п’ятниця)
15:00,

Пленарне засідання
Доповіді Лауреатів премії імені Петра Могили

Конгрегаційна
зала
Староакад.
Корпус

Круглий стіл

 Європейський контекст
«Проб» Монтеня

Сігов К.Б.,
Желдак С.

Центр
європейських
гуманітарних
досліджень,
Французький
культурний
центр

18-30,
Французький
культурний
центр,
актова зала;
вул. Горького, 104

Всеукраїнська науково-практична конференція
2-3 лютого 2007 р.
 Фізичне виховання
студентів вищих навчальних закладів: здобутки,
проблеми та шляхи
їхнього вирішення у
контексті вимог
Болонської декларації

Кравченко Л.С.

Кафедра
фізичного
виховання

11:00,
Актова зала
КМЦ

Офіційному відкриттю Днів науки – 2007 передували:
10-12 січня 2007 р. (див.ст.8-9)
Наукова конференція «Актуальні проблеми cultural studies».
Організатор: кафедра культурології; керівник - професор М.А.Собуцький
22 січня 2007 р. (див.ст.10-13)
VII Науково-практична конференція “ Археологія та давня історія України».
Організатор: Центр «Археологічна експедиція НаУКМА»;
керівник – професор Л.Л.Залізняк.
25 січня 2007 р. (див.ст.13-14)
Круглий стіл «Управління фінансами в умовах ринкової економіки:
особливості, інструменти та головні приорітети».
Організатори: лабораторія фінансово-економічних досліджень НаУКМА,
Науково-дослідний інститут при Міністерстві фінансів України;
керівник – професор І.Г.Лук’яненко.
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Наукова конференція
Актуальні проблеми cultural studies

10-12 січня, 14:00
ауд. 1-325

Організатор: К а ф е д р а к у л ь т у р о л о г і ї
Керівник – професор СОБУЦЬКИЙ Михайло Анатолійович

1. Еклезіологія соборності у екуменічному діалозі.
Карпінська Л. (аспірантка НаУКМА).
2. Походження орнаменту.
Нікішенко Ю.І. (доцент, НАУКМА),
Пусторвалов С.Ж. (доцент, Інститут археології НАН України).
3. Національне і транснаціональне в сучасному світовому кіно.
Брюховецька Л.І. (ст. викладач, НаУКМА).
4. Виробництво історичного знання в системі радянської культури.
Чумаченко Б.М. (ст. викладач, НаУКМА).
5. Японія у працях Мірчі Еліаде.
Капранов С.В. (доцент, Інститут сходознавства НАН України).
6. Органічна конструкція – 1936.
Собуцький М.А. (професор, НаУКМА).
7. Перебудова Парижу Ж. Османом в контексті культури модернізму.
Скубицька Ю.В. (студентка МП – 2 “Культурологія”,
НаУКМА ).
8. Ідентичність автора-класика: “локальні історії” чи пом’якшений
персонаж дискурсивних змін?
Джулай Ю.В. (доцент, НаУКМА).
9. Потрійні категорії персонажів скандинавського потойбіччя
Король Д.О. (ст. викладач, НаУКМА).
10. Метафорика “стихій” у раньовізантійській аскетичній літературі.
Морозова Д. (аспірантка, НаУКМА).
11. До питання про сутність так званого “культурологічного повороту”.
Савельєва М.Ю. (професор, НаУКМА ).
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12. Ілюстратори Данте Аг’єрі в контексті культурної політики СРСР 30-х
та 60-70 рр.
Петрова О.М. (професор, НаУКМА).
13. Культурологія: актуальні форми гуманітарного знання.
Івашина О.О. (ст. викладач, НаУКМА).
14. Абі Варбург: діалектика образу.
Кива Н. (аспірантка НаУКМА).
15. Ностальгія як феномен сучасної культури.
Рубан К.Ю. (студентка МП–2
“Культурологія”, НаУКМА ).
16. Спецефекти бароко. Візуалізація невидимого.
Межевікіна О.С. (аспірантка, НаУКМА).
17. Фотомонтаж: між авангардом та пропагандою.
Сапко М.О. (аспірантка, НаУКМА).
18. Звичайний фашизм.
Черепанин В.М. (асистент, НаУКМА).
19. Крик, гамір та шуми як засоби створення фільмічної реальності.
Ползікова Н.І. (аспірантка, НаУКМА).
20. Конструювання образів антропоморфних машин у популярному кіно.
Стасюк І.С. (аспірантка, НаУКМА).
21. Анаморфози сучасності: позиція суб’єкта.
Симчич М. (аспірантка, НаУКМА).
22. Особливості формування та розвитку субкультури футбольних
хуліганів в Україні.
Ткаченко О. (аспірантка, НаУКМА).
23. Візантійська імперська парадигма: апробація у Київській та
Московській Русі.
Демчук Р.В. (доцент, НаУКМА).
24. Річ – Музей – Публіка: актуальні проблеми.
Бондарець О.В. (ст. викладач, НаУКМА).
25. Радянська мистецько-критична публіцистика 1930-х.
Півторак Ю. (аспірантка, НаУКМА).
26. Масова культура / популярна культура: концептуальні розрізнення.
Брюховецька О.В. (к.н., ст. викладач, НаУКМА)
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VII

Науково-практична конференція

“ Археологія та давня історія України”

22 січня, понеділок, 10:00
ауд. 9-29

Організатор: Ц е н т р « А р х е о л о г і ч н а е к с п е д и ц і я Н а У К М А »
Керівник – професор ЗАЛІЗНЯК Леонід Львович

Пленарне засідання
1. Археологія у НаУКМА. Стан і перспективи
Л. Залізняк ( ІА НАН У, НаУКМА ).
2. Арійський міф у сучасному контексті.
В. Отрощенко ( ІА НАН У, НаУКМА ).
3. Трипільська культура. Актуальні проблеми.
М. Відейко. ( ІА НАН У, НаУКМА ).
І. Cекція. Первісна доба.
1. Історія дослідження ранньопалеолітичної стоянки Королеве.
Ю. Кухарчук ( ІА НАН У, НаУКМА ).
2. Городсько-здовбицька культура: проблемна ситуація.
К. Бунятян ( ІА НАН У ).
3. Святилище Мергелева Гряда ІІІ-І тис. до н.е.
В.Клочко ( Інститут пам’ятко-охоронної діяльності МК У).
4. Підсумки досліджень трипільського поселення Ріпниця 1 у
Середньому Подніпров’ї.
В. Шумова ( НаУКМА).
5. Етапи дослідження пізнього палеоліту Північного Надчорномор’я .
О. Федорченко (НаУКМА ).
6. Палеолітичні пам’ятки території Сумської області. Проблеми
дослідження.
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М. Беленко ( НаУКМА).
7. Поселення трипільської культури Межиріччя Південного Бугу та
Дніпра, проблеми типології.
О. Дяченко ( ІА НАНУ).
8. Виготовлення довгих крем’яних пластин в трипільській культурі:
технологічний аспект.
Є. Пічкур. ( ІА НАНУ).
9. Поселення Сабатинівка І трипільської культури. Знакова система.
О. Дзнеладзе ( НаУКМА).
10. Погляди Ю.О. Шилова на давню історію України. “ Трипільська
Арата”.
В. Десятник ( НаУКМА).
11. Походження землеробства. Історіографічний аспект.
Л. Шатіло ( НУ ім. Т.Г. Шевченка)
12. Поховання ранньої бронзи із залишками транспортних засобів та
проблеми їхньої культурної й хронологічної атрибуції.
А. Ніколова ( ІА НАН У ).
13. До проблеми ранньокатакомбної культури.
Л. Черних ( ІА НАН У).
14.Ливарна справа за доби пізньої бронзи.
Т. Гошко ( ІА НАН У).
15. Кістяна й рогова індустрія поселення Сабатинівка І (компонент періоду
пізньої бронзи).
В. Паньковський. ( ІА НАН У).
16. Племена ямної культурно-історичної спільності Нижньої
Надніпрянщини
Ю. Ушкова ( НаУКМА, ІА НАН У).
17.Колісний транспорт племен ямної культурно-історичної спільності.
О.Мельник (НаУКМА.)
18. Племена катакомбної культури Середньої Надніпрянщини.
А. Борисов ( ІА НАН У).
19. Нагальні завдання вивчення “ видовжених курганних споруд”.
А. Макаревич ( НаУКМА).
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ІІ. Секція. Залізний вік – Середньовіччя.
1.Деякі підсумки та завдання у вивченні античної археології Херсонеса.
В.Зубар( ІА НАН У, НаУКМА)
2. Скіфська культура . Сучасний стан археологічних досліджень
Ю. Болтрик (ІА НАН У, НаУКМА)
3. Сліди міфу про Перуна у билинах про Іллю Муромця
С. Конча (КНУ ім. Т.Г. Шевченка, НаУКМА).
4. Херсонес Таврійський. Пошуки Знахідки.
Т. Шевченко (НаУКМА)
5. Дослідження Херсонеса Таврійського 1924-1941 рр.
Х. Клюба ( НаУКМА)
6. Соціально-економічний розвиток варварського населення Північного
Надчорномор’я в 2-й половині ІІ- початку ІІІ ст.н.е.
Р. Рейда (НаУКМА)
7. Історія вивчення підгірцевсько-милоградської культури
О. Старинський (НаУКМА).
8. Поховання з мечем І ст. н.е. з с.Шипівці Тернопільської обл.
Я. Михайлівський ( НаУКМА)
9. Історія дослідження поселень висоцької культури.
В. Ільчишин (Інспекція охорони пам’яток м.Збараж).
10. Золоті аплікативні платівки як археологічне джерело
К. Хасанова ( НаУКМА)
11. Кочівницький елемент ареалу пенківських старожитностей
Полтавщини.
Я. Володарець-Урбанович (Полтавський ДПУ ім.В.Г. Короленка)
12. Вивчення етногенезу південних слов’ян у вітчизняній історіографії.
С. Євтушенко ( НаУКМА).
13. Історія досліджень роменської культури.
Ю. Пуголовок ( НаУКМА).
14. Торгово-економічні відносини Візантії та Пд.-Західного Криму у VI –
XI ст.: до постановки питання.
О. Іванова (Таврійськи НУ ім. В.І. Вернадського)
15. Бумарський імпорт на території Києва Х-ХІІ
С. Андрійчук (ІА НАН У)
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16. До питання про методику класифікації неукріплених поселень
Галицької та Волинської земель.
О. Манігда (НаУКМА)
17. Історія досліджень половців золотоординського часу.
А. Закружецька ( НаУКМА).
18. Про один тип столової кераміки другої половини ХІІІ- XV ст.
О. Оногда ( НаУКМА).
19. Поєднання язичницьких й християнських мотивів у свідомості
українця ХVIII-XIX ст .
О. Максименко ( НаУКМА).
20. Побут Вознесенського монастиря за археологічними даними.
М. Відейко ( НаУКМА)

Круглий стіл
Управління фінансами в умовах ринкової
економіки: особливості, інструменти та
головні пріоритети

25 січня, четвер, 15:00
1 лютого, четвер, 14-00
ауд. 6-320

Організатори: Ла б о р а т о р і я фі на н с о во - е ко но м і ч н их до с л і д же нь ,
к а фе др а фі на нс і в , Н а у ко во - до с л і д н и й фі на нс о в и й
і нс т ит у т п р и М і ні с т е р с т ві фі н а н с і в У кр а ї н и
Керівник – д.ек.н. ЛУК’ЯНЕНКО Ірина Григорівна
Мета: Визначення впливу фінансової ситуації та її складових на
економічне зростання в Україні. Розвиток сучасних підходів
управління фінансами відповідних до вимог ринкової економіки та
здатних передбачати наслідки мінливості ринку.
Основні питання:
- Економічна політика та перспективи розвитку;
- Фінансове становище України: проблеми та суперечності розвитку;
- Концепція управління фінансами;
- Особливості управління фінансами вітчизняних підприємств;
- Фінансове планування в умовах ринкової економіки;
- Фактори підвищення фінансової стабільності підприємств України.
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Участь приймають:
1. Лук’яненко Ірина Григорівна, д.е.н., завідувач кафедри фінансів
Моделювання граничних регіональних ефектів
2. Івахненков Сергій Володимирович, к.е.н., доцент, ( кафедри фінансів)
Фінансовий контролінг як сукупність методів управління фінансовою
діяльністю підприємств
3. Краснікова Лариса Іванівна, к.е.н., доцент, (кафедра фінансів)
4. Поворозник Юрій Анатолійович , аспірант 1 р.н.( кафедра фінансів)
Аналіз ефективності системи мінімального захисту населення України
5. Горбачук Василь Михайлович, к.фіз-мат. н. (Інститут кібернетики НАНУ)
Динаміка макроекономічних показників регіонів України
6. Дяковський Дмитро Анатолійович, к.е.н., доцент
Особливості ринку FOREX
7. Базілінська Олена Яківна, к.е.н., доцент (кафедра фінансів)
Особливості управління фінансами підприємств малого бізнесу
8. Галицька Елеонора Вікторівна, к.е.н, доцент, (кафедра фінансів)
Метод групувань: історія, методологія, практика використання
9. Токарчук Тарас Вікторович, н. співроб. (лабораторії кафедри фінансів)
Оцінка економічного зростання в Україні на рівні регіонів
10. Глущенко Світлана Степанівна, к. е. н., Інститут світової економіки та
міжнародних відносин НАНУ.
Перспективи розвитку кредитних ринків в Україні
11. Шумська Світлана Степанівна, к.е.н., доцент (с.н.с. ДУ “Інституту
економіки та прогнозування” НАН У)
Основні риси фінансової політики кінця ХХ ст. та її напрямки у
контексті формування національної довгострокової фінансової стратегії.
12. Грозава Кіра Савівна, здобувач кафедри фінансів.
Аналіз сучасних підходів до нагляду за платоспроможністю страхових
компаній
13. Семиколєнова Світлана Вікторівна, ст. викладач кафедри фінансів.
Оцінка інвестиційної привабливості готельного господарства в
Україні.
14. Прімєрова Олена Костянтинівна, асистент кафедри фінансів
Вплив процесів глобалізації на національні банківські стстеми
15. Донкоглова Наталія Анатоліївна, методист кафедри фінансів.
Проблеми навчально-методичного забезпечення викладання
фінансово-економічних дисциплін
16. Подвисоцький Юрій Анатолійович, аспірант 1 р.н.. кафедри фінансів.
Особливості ринкової конкуренції на мікрорівні.
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Наукова конференція
Актуальні проблеми сучасного українського
літературознавства

30 січня, вівторок, 14:00
1 лютого, четвер, 14-00
ауд. 3-119

Організатор: К а ф е д р а ф і л о л о г і ї
Керівник – професор ВЕРЕТЕЛЬНИК Роман Миколайович

1. Фактор інтертекстуалізації письма для розвитку межових форм
літератури (українські журнали 1910-1920-х рр.).
Іванова Н.С. (НаУКМА)
2. “Найзагадковіший ” вірш В. Свідзинського та континенти його
розуміння.
Кисельова Л.О. (НаУКМА)
3. Мовчання як феномен поетики модернізму.
Матіяш Б.В. (НаУКМА)
4. Образ Європи у літературі українського соцреалізму (на матеріалі
трилогії О.Гончара “Прапороносці”).
Дзядевич Т.М. (НаУКМА)
5. Естетизм в українській модерній прозі.
Кандинська В.П.. (НаУКМА)
6. Українська поезія 70-х років ХХ ст.: жанрово-стильова панорама.
Свято Р.В.. (НаУКМА)
7. “Кримські спогади”: подорожній цикл в українській поезії.
Якубчак Н.В. (НаУКМА)
8. Християнська символіка у романі К.С.Люїса “Доки ми не дістали
облич”.
Жук З.К. (Видавництво «Юніверс»)
9. Мотив гріха у поезії В.Стуса.
Єгорченко М.О. (НаУКМА)
10. Елементи антиутопії в сучасному французькому романі.
Семків Р.А. (НаУКМА)

15

11. Генеза класицизму в літературі Російського класицизму.
Ксьондзик Н.В. (НаУКМА)
12. Г.Блум та його бачення канону західної літератури.
Радомська О.В. (НаУКМА)
13. Німецькомовні літературно-критичні статті Юрія Клена.
Котенко Н.В. (НаУКМА)
14. Парадигма відчуження: концепція героя в українській літературі межі
ХІХ-ХХ століття.
Плаксій О. Г. (НаУКМА)
15. Медія простір у романах Чака Палахнюка (Паланіка).
Стефанова Н.В. (Київський театр «Актор»)
16. Витоки містицизму в поезії Павла Тичини
Вздульська В.Р. (м.Фастів)
17. Типологія барокового стилю в дослідженнях Дмитра Чижевського.
Блашків О.З. (Дрогобицький державний
педагогічний університет)
18. Дихотомія у творах А.Любченка початку 1930-их рр.
Пізнюк Л.В. (НаУКМА).
19. Еволюція архетипних образів у повістях М.Гоголя (за концепцією
Г.Башляра)
Усатюк О.С. (НаУКМА).
20. «Естетична людина» В.Гомбровича і В.Набокова
Яковенко С.М. (НаУКМА).
21. Тема війни в японській прозі ІІ-ї половини ХХ ст.
Купко Д.О. (НаУКМА).
22. Специфіка трансформацій артурівського міфу в літературі фентезі ХХ ст.
Кугут Ю.О. (НаУКМА).
23. Украiнська драматургiя 20-30 рокiв: творення мiфу.
Блохіна Н. (НаУКМА).
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Наукова конференція
Англістика та методика викладання
англійської мови: шляхи вз аємозбагачення

30 січня, вівторок, 12:00
ауд. 3-408

Організатор: К а ф е д р а а н г л і й с ь к о ї м о в и
Керівник – професор ЗЕРНЕЦЬКИЙ ????
Секретар – доцент ФЕДОРІВ Ярослава Романівна.

1. Cooperative learning in developing listening skills of the Master Program
students.
Батурська Л.А., Омеляненко Л.О.(НаУКМА)
2. Формування педагогічної позиції викладача англійської мови КМА.
Бершадська О.В.(НаУКМА)
3. Зв’язок мовного матеріалу й мовлення в мовленнєвій діяльності.
Горкун М.Г.(НаУКМА)
4. Methods of teaching converted lexical items to the 1st year students.
Жукорська Л.П. (НаУКМА)
5. Навчальні курси ESP для студентів бакалаврату та створення
сертифікатних програм.
Зернецький П.В.(НаУКМА)
6. Cross-cultural communication in the EFL classroom: dialogue or conflict?
Китаєва С.О.(НаУКМА)
7. Актуальність проведення наукових досліджень у процесі викладання
англійської мови.
Омеляненко Л.О.(НаУКМА)
8. Вираження егоцентричної модальності в експлікаційних структурах
англійського розмовного мовлення.
Павленко Л.І.(НаУКМА)
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9. Analysis of logical fallacies in the course of Public Speaking.
Федорів Я.Р.(НаУКМА)
10. Allusions in newspaper headlines in the course of English for Mass Media.
Федоряченко Л.І..(НаУКМА)
11. Семантичні особливості оголошень-запитів (на матеріалі сучасної
британської періодики).
Гусар М.В. (НаУКМА)
12. Номінативна сфера «мати» як складова номінативного простору
«материнство» у сучасній англійській мові (на матеріалі лексикографічних джерел).
Хименко С.В. (НаУКМА)

Політологічні читання
Актуальні проблеми сучасної політичної науки

30 січня, вівторок, 15:00
ауд. 1-318

Організатор: К а ф е д р а п о л і т о л о г і ї
Керівник – доцент ДЕМ’ЯНЧУК Олександр Петрович
1. Місцеві вибори 2006 року в Україні: виклики і можливості
трансформації політичних режимів на регіональному рівні.
Валентина Романова,
аспірантка другого року навчання, НаУКМА
(науковий керівник: проф. В.М.Якушик).

2. Специфика формування партійних коаліцій на місцевому та
регіональному рівні в Україні в 2006 році.
Світлана Гаращенко,
аспірантка першого року навчання, НаУКМА
(науковий керівник: проф. В.М.Якушик).
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3. Політичний досвід демократизаціх на Тайвані.
Павло Білак,
аспірант третього року навчання, НаУКМА
(науковий керівник: проф. В.М.Якушик).

4. Електронне врядування і подальше формування в Україні
громадянського суспільства. (Прогнозована роль).
Олексій Голобуцький,
заступник директора
Агентства моделювання ситуацій.

5. Концептуальні моделі регіонального самоврядування на
пострадянському просторі.
Олександр Синьоокий,
аспірант третього року навчання,
Інститут європейських досліджень НАН України
(науковий керівник: проф. В.М.Якушик).

6. Криза легітимності влади. Теоретичні висновки з досвіду України 2006
року.
В.М.Якушик,
професор кафедри політології НаУКМА

7. Потреби і можливості підготовки аналітиків політики в українській
системі вищої освіти.
О.П.Дем’янчук,
завідувач кафедри політології НаУКМА.

8. Проблема свободи у працях Томаса Гоббса.
С.О.Кисельов,
доцент кафедри політології НаУКМА.

9. Основні аспекти становлення нації в сучасній Німеччині.
Оксана Трегуб,
аспірантка кафедри політології НаУКМА
(науковий керівник С.О.Кисельов).

10. Методологічні виклики українській політичній науці: суперечності
моделей вироблення соціальної політики в Україні.
Максим Яковлєв,
аспірант кафедри політології НаУКМА
(науковий керівник О.П.Дем’янчук).

11. Політики і політикани у дискурсі політичної думки.
Тетяна Бевз,
провідний науковий співробітник
Інституту політичних і
етнонаціональних досліджень ім. І.Кураса,
професор кафедри політології НаУКМА
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12. Проблема політичного відчуження в Україні.
Наталя Амельченко,
доцент кафедри політології НаУКМА.

13. Концепція місцевої демократії як теоретичний інструмент подолання
кризи легітимності інститутів місцевого самоврядування.
Мирослава Лендьєл,
докторантка кафедри політології НаУКМА.
14. Роль спільноти (громади) у процесі імплементації положень комуні

тарної ідеології.
Юлія Красноголов,
аспірантка кафедри політології НаУКМА
(науковий керівник доцент Амельченко Н.А.).

15. Опозиція у умовах змішаної форми державного правління:
порівняльний аналіз.
Ольга Машталер,
аспірантка кафедри політології НаУКМА
(науковий керівник проф. Рябов С.Г.).

16. Обрання оптимальної моделі парламентської виборчої системи.
Тетяна Дешко,
аспірантка кафедри політології НаУКМА
(науковий керівник проф. Гарань О.В.).

Науковий семінар - презентація
Розвиток програмно-технічного комплексу
Студентського Інтернет-центру НаУКМА

30 січня, вівторок, 15:00
корпус 4, студентський Інтернет-центр (USIC)

Організатори: К а ф е д р а м е р е ж н и х т е х н о л о г і й ,
студентський Інтернет -центр.
Керівники – професор, д. тех. н. СИНЯВСЬКИЙ Олександр Леонідович
доцент КИСЛООКИЙ Володимир Микитович.
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1. Вступне слово.
Шабінський Антон.
2. Адміністрування Інтернет серверів (Router, DNS, Proxy, e-mail, webserver та ін.) на основі системи WEB застосування.
Хоменко Олександр, Шабінський Антон,
Щепінський Павло, Давидов Олексій.
3. Інсталяція та конфігурування програмного забезпечення робочих
станцій на основі програмного забезпечення з відкритим кодом Linux,
GNOME, KDE, Open Office.
Івоса Тарас.
4. Створення системи авторизації та аутентифікації користувачів на основі
протоколу LDAP.
Голда Ростислав, Журавльова Оксана,
Пилипчук Артем.
5. Автоматизація процесу групової інсталяції програмного забезпечення
робочих станцій у циклі початкового впровадження, або модернізації з
використанням nfs та kickstart.
Крячко Максим.
6. Конфігурування поштового сервера на основі Postfix, Web – mail, та
аутентифікації за протоколом LDAP.
Шрамко Іван, Король Юрій.
7. Реалізація Інтернет-мовлення: створення Source Client та Streaming
Server для передачі аудіо потоків.
Трояновський Михайло, Хоменко Олександр.
8. Інсталяція та конфігурування програмного забезпечення цифрової
бібліотеки Greenstone Digital Library на сервері NetFire 3200R.
Фролова Аліна.
9. Експериментальне використання протоколу Ipv6.
Хоменко Олександр, Федоткін Антон.
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Круглий стіл
Теоретичні та практичні проблеми
реорганізації та поглинання юр идичних осіб
приватного права

30 січня, вівторок, 15:00
ауд. 4-321

Організатор: К а ф е д р а г а л у з е в и х п р а в о в и х н а у к
Керівник – доцент, к.ю.н. ПОСПОЛІТАК В.В.
До участі в роботі круглого столу запрошені:
Спасібо-Фатєєва І.В., професор, ,д.ю.н.;
Луць В.В., професор., д.ю.н.;
Кібенко О.Р., доцент, к.ю.н.;
Онуфрієнко О.І., доцент, к.ю.н;.
Волянська Г.М., доцент, к.ю.н;
Абрамов Я., аспірант;
Вітка Ю.В, аспірантка;
викладачі та студенти факультету правничих наук
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Загально університетський круглий стіл
Проблеми і перспективи впровадження
програм PhD в НаУКМА
(третій освітній цикл у світлі Болонських
декларацій)

31 січня, середа, 15:00
Конґрегаційна зала
Староакадемічного корпусу

Організатор: Н а у к о в о – д о с л і д н а ч а с т и н а
Керівник –

віце-президент з науково-навчальних студій, профессор
МОРЕНЕЦЬ Володимир Пилипович..

До участі в роботі круглого столу запрошені:
Спасібо-Фатєєва І.В., професор, ,д.ю.н.;
Луць В.В., професор., д.ю.н.;
Кібенко О.Р., доцент, к.ю.н.;
Онуфрієнко О.І., доцент, к.ю.н;.
Волянська Г.М., доцент, к.ю.н;
Абрамов Я., аспірант;
Вітка Ю.В, аспірантка;
викладачі та студенти факультету правничих наук

Круглий стіл
Стовбурова клітина і перспективи генної терапії

1 лютого, четвер, 15:00
ауд. 1-318

Організатор: Ц е нт р м о л е ку л яр ни х і кл і т и нн их до с л і д же нь
Керівник – Н. Білько
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Мета: Провести аналіз сучасних даних щодо дослідження стовбурових
клітин і їх використання в експерименті та у клініці в нативному
стані та у результаті генних модифікацій.
Основні питання:
 Ембріональні стовбурові клітини, оцінка їх
можливостей до проліферації та диференціювання.
 Перспективи використання
онтогенетичних джерел.

стовбурових

клітин

потенційних
з

різних

 Характер взаємодій між гемопоетичними клітинами та стромою і їх
вплив на гемопоез в культурі in vitro.
 Цитокіни: шляхи передачі сигналу у клітинах.
 Геномне редагування та інженерія стовбурових клітин.
 Етичні аспекти використання стовбурових клітин.
До участі в роботі круглого столу запрошені:
Третяк Н.М., професор, Інститут гематології і трансфузіології АМН України;
Бойко Р.В., професор., ВАК України;
Цимбалюк В.І., професор, Інститут нейрохірургії АМН України;
Стародуб М.Ф., професор, Інститут біохімії НАН України;
Семенова В.М., проф., Інститут нейрохірургії АМН України;.

Чоботько Г. М., доктор біологічних наук, НЦРМ.
Дружина М. О., доктор біологічних наук, Інститут експериментальної
онкології та радіобіології НАН України.
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