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Університету протягом 2007 року.
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ваності науково-дослідних підрозділів НаУКМА та їхніх
здобутків є досить поверхневим і недосконалим, оскільки
ідея підготовки цього матеріалу виникла спонтанно, в
останній момент, ми все ж ризикнули представити її до
уваги співробітників університету та наших друзів і
партнерів з інших установ й організацій.

Науково-дослідна частина НаУКМА висловлює щиру подяку
Києво-Могилянській бізнес-школі
за фінансову підтримку видання «Наука в НаУКМА»

Наука в НаУКМА
Стратегічним планом розвитку НаУКМА до 2015 р. визнано
необхідність трансформації Університету в науково-навчальний заклад. Це
завдання відповідає принциповим засадам системи вищої освіти, що
сповідуються Університетом і полягає в органічному поєднанні навчання з
науковою роботою.
Наразі наукову роботу в НаУКМА провадять на 29 кафедрах, 6 факультетах та в 30 науково-дослідних центрах і лабораторіях, кількість яких
постійно зростає.
Загальна концепція наукових досліджень у НаУКМА – «Україна:
людина, суспільство, природа» — це цілісна система дослідницьких робіт,
спрямованих на вивчення актуальних проблем гуманітарного, суспільного та
природничого профілів.
Основні принципи формування наукової тематики Університету:
 системний підхід до дослідження процесів у суспільстві, культурі,
природі;


вивчення

взаємозв’язків

і

взаємовпливу

між

культурними,

суспільними, екологічними й іншими процесами в Україні та світовому
співтоваристві;


визнання факту, що найперспективніші напрями сучасної науки – ті,

що базуються на міждисциплінарних зв’язках.
В Університеті формуються й успішно розвиваються наукові школи:


«Сучасні тестові технології» доктора філологічних наук, професора
В.С. Брюховецького;



«Історія української філософії» заснована доктором філософських
наук, професором В.С. Горським (наразі цей науковий напрям
розвиває завідувач кафедри філософії, доктор філософський наук,
професор М.Л. Ткачук);



«Сучасні літературознавчі моделі в літературознавчих дослідженнях»
члена-кореспондента НАНУ Д.С. Наливайка (нині цей науковий
напрям очолює завідувач кафедри філології, доктор філософії (PhD) в
галузі славістики Р.М. Веретельник);



«Принцип верховенства права та проблеми його реалізації» доктора
юридичних наук, професора, заслуженого юриста України М.І.
Козюбри;



«Теорія методології та методів соціологічних досліджень» доктора
філософських наук, професора В.І. Паніотто;



«Дослідження
соціальної

соціальних

структури

та

процесів

у

соціальних

сучасному

суспільстві,

трансформацій»

доктора

філософських наук, професора В.Є. Хмелька;


«Економічний розвиток» доктора економічних наук, професора Ю.М.
Бажала;



«Міжнародна економіка» доктора економічних наук, професора І.В.
Бураковського;



«Моделювання фінансових процесів: бюджетна політика, монетарна
політика, фінансова аналітика» доктора економічних наук, професора
І.Г. Лук’яненка;



«Сучасні інформаційні технології» доктора фізико-математичних
наук, доцента М.М. Глибовця;



«Експериментальна

гематологія»

професора Н.М. Білько;

доктора

біологічних

наук,



«Охорона громадського здоров’я» кандидата медичних наук, доцента
І.М. Григи;



«Мембранологія», створена доктором хімічних наук, професором
М.Т. Бриком (сьогодні цей науковий напрямок очолює завідувач
кафедри хімії, кандидат хімічних наук, доцент А.Ф. Бурбан).

Загальна кількість науково-педагогічних працівників Університету —
586 осіб, із яких 106 професорів (приблизно 20 %) і 245 кандидатів наук
(майже половина).
Основною формою наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
є робота наукових центрів і лабораторій НаУКМА, що існують на засадах
самофінансування і виконують науково-дослідні проекти у межах здобутих
(на конкурсній основі) міжнародних і вітчизняних грантів. До досліджень
залучені науково-педагогічні працівники, студенти й аспіранти НаУКМА.
Результати таких досліджень щорічно оприлюднюються на тематичних
конференціях, проблемно-тематичних симпозіумах, круглих столах, відразу
стають освітнім матеріалом і потрапляють до навчальної аудиторії як у
вигляді нових курсів і спецкурсів, так і у вигляді наукових публікацій
(авторських і колективних монографій та збірників, підручників, посібників і
методичних рекомендацій).
Головне в такій організаційній формі є те, що фінансуються не
інституції чи структурні підрозділі, а наукові ідеї, проекти і розробки,
причому визнані актуальними не самим вузом-виконавцем, а поважною
міжнародною спільнотою у процесі відкритих конкурсів.
У НаУКМА започаткована Премія імені Петра Могили, яка
присуджується Вченою радою за вагомі наукові дослідження, що сприяють
розвитку гуманітарних, суспільних і природничих наук; утверджують
високий авторитет університетської науки на міжнародному рівні та які
опубліковані у вигляді монографій, енциклопедій, книг, підручників,
навчальних посібників, циклу наукових праць. У 2006 році лауреатами Премії
стали:
 у галузі гуманітарних наук – Н.М. Яковенко за монографію «Нарис
історії середньовічної та ранньомодерної України» (К.: Критика,
2005);

 у галузі суспільних наук – С.В. Івахненков за монографію
«Комп’ютерний аудит. Контрольні методики і технології» (К.:
Знання, 2005).
У 2007 році на конкурс подано такі роботи:
 у галузі гуманітарних наук:
1) монографія «Інтелектуальна проза Віктора Петрова-Домонтовича» Віри
Агеєвої;
2) монографія «Монастирі Західної Волині (друга половина XV — перша
половина XVII ст.)» Сергія Горіна;
3) монографія «Київське чернецтво ХУІІ ст.» Максима Яременка;
 у галузі суспільних наук:
1) монографія «Party System in Post-Soviet Countries: A Comparative Study of
Political Institutionalization in the Baltic States, Russia, and Ukraine» Андрія
Мелешевича;
2) посібник «Практикум із мікроекономіки» (тести, проблемні ситуації,
вправи) Лариси Краснікової, Ірини Лук’яненко.
Вітати цьогорічний лауреатів Премії імені Петра Могили наукова
громада Університету буде на пленарному засіданні 1 лютого 2007 року.
Із 1996 року Університет почав видавати збірку «Наукові записки
НаУКМА», з 1998 року — «Магістеріум», а у 2004 році вийшов перший
номер «Київської Академії» — періодичного видання, у якому
висвітлюються здобутки науковців, що вивчають спадщину славетної КиєвоМогилянської академії. НаУКМА є співзасновником наукових журналів
«Мандрівець», «Вибори та демократія» та «Українське право». Усі зазначені
наукові періодичні видання включені ВАКом України до «Переліку наукових
фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати
дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата
наук».
Для НаУКМА гостро стоїть питання створення сучасної лабораторної
бази. На тлі відсутності державної підтримки ініціатив університету в цьому
напрямку професорсько-викладацький склад та адміністрація постійно
шукають шляхи для вирішення цієї складної та вкрай важливої для
дослідницького університету проблеми.
У 2007 році створено Лабораторію генетики та клітинної біології, яка в
рамках співпраці з Федерацією європейського біохімічного товариства з
2009 року стає місцем стажування з клітинної біології для молодих

спеціалістів і аспірантів із європейських країн. Йдеться про читання лекцій
провідними спеціалістами з Європи і проведення практичних курсів.
Лекційні заняття будуть вільними для відвідування викладачами,
аспірантами, магістрами та студентами НаУКМА, а проведення практичних
курсів спонсорується для осіб, які пройшли попередній відбір в Європі.
НаУКМА інвестував у цей проект кошти на ремонт приміщення,
створення навчальних та лабораторних аудиторій. Європейські партнери
забезпечують лабораторію сучасним обладнанням, матеріалами та
реактивами.
Університет тісно співпрацює з багатьма інститутами Національної
академії наук України та зарубіжними університетами і науковими
установами в рамках підписаних угод і спільних грантів, але не має практики
створення спільних науково-навчальних структур.
Адміністрація НаУКМА постійно шукає шляхи для підтримки та
стимулювання ефективної наукової роботи кожного викладача. В
Університеті
за
сприяння
спонсорів
започатковано
«Іменний
стипендіальний фонд», основним завданням якого є:
 підтримка престижу професії науковця та викладача;
 становлення наукових шкіл Києво-Могилянської академії;
 стимулювання активних наукових досліджень та керівництва науковою
діяльністю студентства;
 відзнака творчих педагогічних рішень;
 вирішення проблеми плинності кадрів.
Основні критерії надання стипендій:
 спеціальний науковий напрям (факультет, кафедра, науковий центр);
 стаж/тривалий період роботи в НаУКМА;
 актуальність теми наукового дослідження;
 тема наукового дослідження для докторської або кандидатської
дисертації;
 керівництво науковою діяльністю студентів, аспірантів;
 наукові публікації;

 впровадження та адміністрування науково-освітніх проектів;
 творчі педагогічні рішення;
 особливі критерії Фундатора стипендії.
Робота у цьому напрямі триває постійно.

Докторантура й аспірантура
Університет здійснює підготовку висококваліфікованих наукових і
науково-педагогічних кадрів за 41 спеціальністю в аспірантурі та 15 — в
докторантурі. Можлива форма самостійної роботи над дисертацією на
здобуття наукового ступеня кандидата наук поза аспірантурою як здобувача.
У НаУКМА працює спеціалізована вчена рада із захисту докторських та
кандидатських дисертацій зі спеціальності 07.00.01 — «Всесвітня історія».
Загальна кількість докторантів у НаУКМА у 2005–2007 роках порівняно
з 2003–2004 роком зменшилась удвічі. У 2003 і 2004 роках в Університеті
було, відповідно, 13 й 12 докторантів, а в 2005, 2006 і 2007 роках — 5, 6 та 7
докторантів. Така динаміка є результатом підвищення вимогливості кафедр
та Вченої ради Університету до претендентів при зарахуванні до
докторантури та при оцінюванні щорічних наукових звітів докторантів.
Упродовж останніх 5 років докторанти НаУКМА захищають щороку у
середньому 1 докторську дисертацію (2003 р. — 2, 2004 р. — 0, 2005 р. — 2,
2006 р. — 1, 2007 р. — 1). Як правило, для написання докторської дисертації
та її захист на спеціалізованій вченій раді необхідно від 4 до 6 років, лише
один докторант НаУКМА (П. Кутуєв) у 2005 році захистив докторську
дисертацію в межах трирічного терміну докторантури. Майже 80 %
докторантів НаУКМА — це викладачі Університету, які поєднують роботу
над докторською дисертацією з викладанням курсів на засадах сумісництва.
Після завершення докторантури та захисту дисертації вони повертаються до
професорсько-викладацького складу.
У 2007 році після успішного захисту докторської дисертації ступінь
доктора фізико-математичних наук присуджено декану факультету
інформатики М.М. Глибовцю.
Переважна більшість аспірантів НаУКМА (понад 80 %) — це
випускники університету. Починаючи з 2004 року загальна кількість
аспірантів — 155 осіб, кожного року захищається у середньому1 9
кандидатських дисертацій. Приблизно 50 % випускників аспірантури
залишаються працювати в НаУКМА. Так, у 2005 році з 26 випускників
1

Щорічна кількість захистів кандидатських дисертацій оцінювалась за останні 5 років.

співробітниками Університету стали 17 осіб, у 2006 році — 13 осіб (із 38
випускників), а у 2007 році — 15 осіб (із 32 випускників). Більше ніж
половина аспірантів НаУКМА закінчують аспірантуру з підготовленою
кандидатською дисертацією, рекомендованою відповідною кафедрою до
захисту, але після цього мінімум рік витрачають на захист дисертації. Це
зумовлено передусім тим, що в НаУКМА нині працюють лише дві
спеціалізовані ради із захисту дисертацій.
Стратегічним завданням НаУКМА, спрямованим на підвищення рівня
наукових розробок і якість підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації
визнано розвиток докторських програм і впровадження принципів третього
циклу вищої освіти, реальне поєднання науки й освіти, що в європейській
термінології визначається як «навчання через дослідження». Це вимагає
зміни характеру та суті навчання в аспірантурі задля фактичного наближення
(за якістю і рівнем підготовки) до західних стандартів — докторських
програм (PhD). Міжнародний проект «Упровадження принципів третього
циклу вищої освіти Європейського простору (ЕНЕА) в Україні» за
програмою TEMPUS/TACIS, який тривав із листопада 2006 по листопад 2007
року, завершився проведенням 15–16 листопада 2007 року міжнародної
конференції «Впровадження принципів третього циклу вищої освіти
Європейського простору (ЕНЕА) в Україні». У її роботі взяли участь
міжнародні експерти з європейських університетів, представники МОН, ВАК
та університетів України. Унаслідок обговорення широкого кола проблем,
пов’язаних із необхідністю реформування системи підготовки науковопедагогічних кадрів вищої кваліфікації, була запропонована концепція
імплементації принципів третього циклу вищої освіти в Україні.
У 2008–2009 роках у НаУКМА буде створена докторська школа для
адміністрування докторських програм (PhD) і започатковано перші з них.

Тематика наукових досліджень
Із 2007 року за рахунок держбюджету в НаУКМА реалізується 6
прикладних науково-дослідних проектів (обсяг фінансування із загального
фонду — 688,5 тис. грн.):
«Розробка та дослідження мембран зі спеціальними властивостями»
(науковий керівник — доцент А.Ф. Бурбан);
«Розробка методів і технологій одержання нових полімерних протонпроідних мембран для паливних елементів» (науковий керівник — доцент
А.Ф. Бурбан);
«Психологія та педагогіка експертизи кофліктів у системі
державного управління» (науковий керівник — професор А.М. Гірник);

«Розробка способу накопичення стовбурових клітин для
відновлення кровотворення в разі трансплантації» (науковий керівник —
професор Н.М. Білько);
«Принципи верховенства права та проблеми його реалізації в
Україні» (науковий керівник — професор М.І. Козюбра);
«Філософська та богословська думка в Київській духовній академії
наприкінці ХІХ ст. Петро Ліницький і Яким Олесницький» (науковий
керівник — професор М.Л. Ткачук).
За результатами відкритого конкурсу проектів, що відбувся у 2007 році,
Фонд фундаментальних досліджень фінансує (загальний обсяг фінансування
— 94 тис. грн.) такі науково-дослідні теми:
«Оцінка сезонної динаміки запасів енергії для різних типів лісових
екосистем» (науковий керівник — І.Г. Вишенська);
«Вплив вуглецевих та полісилоксанових сорбентів-носіїв на
активність нативних та іммобілізованих ферментів» (науковий керівник
— М.Т. Картель);.
«Розробка методу культурального аналізу та контролю якості
трансплантаційного матеріалу в онкогематології» (науковий керівник —
Н.М. Білько);
«Перетворення Кремони і локально-нільпотентні диференціювання
алгебр поліномів: теорія й застосування в надлишковому кодуванні
інформації та криптографії» (науковий керівник — Ю.В. Боднарчук).
У межах робочого часу викладачі на кафедрах займаються 50 науководослідними темами, із яких 16 зареєстровані в УкрІНТЕІ, а решта
здійснюються як пілотні пошукові наукові розробки. Теми кандидатських
дисертацій аспірантів, кваліфікаційних робіт магістрів і бакалаврів, курсових
робіт є органічною складовою цих наукових тем.
За час існування НаУКМА його науковцями опубліковано понад 3500
робіт. Лише у 2007 році результати наукових досліджень відображені в 51
монографії, вийшли друком 592 наукові статті, з яких 70 — у зарубіжних
виданнях.
Викладачами НаУКМА видано 45 підручників/навчальних посібників
до курсів, які викладаються в Університеті.
Протягом 2007 року викладачі брали участь майже у 470 наукових
форумах різного рівня, серед яких 266 (майже половина) — це міжнародні
конференції, семінари, з’їзди тощо, а в стінах «Києво-Могилянської
Академії» за цей рік було проведено 80 наукових заходів, із яких 14 —

міжнародного рівня.
Але всі ці здобутки — це лише перші кроки на складному шляху
перетворення вищого начального закладу на потужний, знаний у всьому світі
науковий центр, у якому відбуватиметься неперервний процес наукового
пошуку, перемог і поразок, творчого спілкування та передачі знань, досвіду й
умінь молодому талановитому поколінню дослідників.

Програма
Днів науки НаУКМА - 2008

28 січня 2008 р. (понеділок)
Конґреґаційна зала Староакадемічного корпусу, 1500

Відкриття

Днів науки

Пленарне засідання
1. Конституційна реформа в Україні: стан і перспективи.
д.ю.н., проф. Микола Іванович К о з ю б р а
2. Біетнічний компонент етнічного складу й електоральні
преференції регіонів України.
д.філос.н., проф. Валерій Євгенович Х м е л ь к о
3. Економіка України: політичний погляд.
д.е.н., проф. Ігор Валентинович Б у р а к о в с ь к и й

29 січня 2008 р. (вівторок)
Наукові заходи

Керівник

Організатори

Місце,
час

д.філол.н.,проф.
Масенко Л.Т.

Кафедра
української
мови

корп. 3,
ауд.301,
1500

к.філол.н., проф.
Зернецький П.В.

Кафедра
англійської
мови

корп. 3,
ауд.407,
1200

аспірантка
Єгорченко М.

Кафедра
літератури та
іноземних мов

корп. 3,
ауд.119,
1400

Конференції
 Проблеми мовної норми: лексика,
термінологія, правопис

Наукові семінари
 Лінгвопрагматика і дискурс:
проблеми англійської філології в
контексті теорії та практики
комунікації
 Василь Стус — перекладач

К р у г л і

с т о л и
корп. 5,

 Що є «історія України»?

д.і.н., проф.
Яковенко Н.М.

Кафедра історії

 Сучасні проблеми генетики рослин

д.б.н., проф.
Терновська Т.К.

Кафедра
біології

 Шляхи вдосконалення навчального
процесу фізичного виховання
студентів НаУКМА

Жуков В.

Кафедра
фізичного
виховання

 Проблеми освіти в ранньомодерну
добу

д.і.н., проф.
Яковенко Н.М.,
к.і.н., доц.
Яременко М.В.

 Актуальні проблеми і перспективи
розвитку підприємництва в Україні

к.е.н., доц.
Пан Л.В.

НДЦ «Спадщина
КМА»,
Центр
досліджень
ЦентральноСхідної Європи
Кафедра
управління та
підприємництва

ауд.104,
1400
корп. 2,
ауд.410,
1500
корп. 3,
ауд.305,
1400

корп. 5,
ауд.104,
1100
корп. 4,
ауд.108,
1600

30 січня 2008 р. (середа)
Наукові заходи
Презентація результатів
дослідницької роботи КМІС за 15 років
«Соціологічні дослідження КМІС і
кафедри соціології НаУКМА»

Керівник

д.філос.н., проф.
Хмелько В.Є.,
д.філос.н., проф.

Паніотто В.І.

Організатори

КМІС,
кафедра
соціології

Місце,
час,
Староакадем.
корп.,
Конґреґаційна
зала,

1600

Конференції
д.філос.н., проф.
(PhD, Оттавський
університет
Канади)
Веретельник Р.М.

Кафедра
літератури
та іноземних
мов

корп. 3,
ауд.119,
1400

д.філол.н., проф.
Масенко Л.Т.

Кафедра
української
мови

корп. 3,
ауд.301,
1500

д.і.н., проф.
Залізняк Л.Л.

Кафедра
історії
(секція
археології)

корп. 8,
ауд. 7,
1200

д.філос.н., проф.
Ткачук М.Л.

Кафедра
філософії та
релігієзнавств
а

корп. 1,
ауд.314,
1100

д.філос.н., проф.
Лучик В.В.

Кафедра
загального та
слов’янського
мовознавства

корп. 3,
ауд.201,
1300

 Розвиток програмно-технічного
забезпечення Студентського Інтернетцентру

д.тех.н., доц.
Синявський О.Л.

Кафедра
мережних
технологій

корп. 4,
Студент.
Інтернет
-центр,
1500

 Методологічні аспекти викладання
іноземної мови професійного
спілкування

к.філол.н., доц.
Федорів Я.Р.

Кафедра
англійської
мови

корп. 3,
ауд.409,
1140

 Актуальні питання літературознавства

 Проблеми мовної норми: лексика,
термінологія, правопис
 VIII Наукова конференція
«Археологія: проблеми та
перспективи»

Наукові семінари
 VII Могилянський історикофілософський семінар «Олексій
Лосєв: постать і спадщина» (до 115-ї
річниці з дня народження мислителя)
 Актуальні питання мовознавства

 Теорія, методика та інноваційні
технології у викладанні англійської
мови

К р у г л і

к.філол.н., проф.
Горкун М.Г.

Кафедра
англійської
мови

корп. 3,
ауд.408,
1140

д.ю.н., проф.
Козюбра М.І.

Кафедра
державноправових наук

корп. 9,
ауд. 4,
1500

к.філол.н., доц.
Омеляненко Л.О.

Кафедра
англійської
мови

корп. 3,
ауд.408,
1100

д.мед.н., доц.
Білько Н.М.

Центр
молекулярних
і клітинних
досліджень

корп. 1,
ауд.333,
1600

с т о л и

 Буква і дух права
 Актуальні проблеми лінгвістичних
досліджень і методологічні аспекти
викладання англійської мови в
НаУКМА
 Стовбурові клітини та методичні
підходи для збагачення майбутніх
трансплантатів гемопоетичними
клітинами-попередниками

31 січня 2008 р. (четвер)
Керівник

Організатори

Місце,
час

д.філос.н., проф.
(PhD, Оттавський
університет
Канади)
Веретельник Р.М.

Кафедра
літератури та
іноземних мов

корп. 3,
ауд. 119,
1400

д.і.н., проф.
Залізняк Л.Л.

Кафедра історії
(секція
археології)

корп. 3,
ауд. 222,
1200

 Всеукраїнська науковопрактична конференція
«Психологія та педагогіка
професійної освіти на сучасному
етапі»

д.філос.н., проф.
Королько В.Г.,
к.псих.н., доц.
Копець Л. В.,
к.псих.н., доц.
Боднар А. Я.

Кафедра зв’язків
з громадськістю
психології та
педагогіки

корп. 4,
ауд. 422,
1400

 Проблеми мовної норми:
лексика, термінологія, правопис

д.філол.н., проф.
Масенко Л.Т.

Кафедра
української мови

корп. 3,
ауд. 301,
1500

д.ф-м.н., проф.
Голод П.І.

Кафедра
фізикоматематичних
наук

корп. 2,
ауд. 311,
1500

 Проблеми сучасної математики
та її застосування

д.ф-м.н., проф.
Боднарчук Ю.В.

Кафедра
математики

корп. 1,
ауд. 318,
1500

 Світоглядні
принципи
традиційних
суспільств
як
чинники
формування
самосвідомості людини та її
ціннісних орієнтирів

д.філол.н., проф.
Резаненко В.Ф.

Центр
сходознавства,
кафедра
політології

корп. 4,
ауд. 318,
1200

Ярошенко Т.О.

Наукова
бібліотека
НаУКМА

Бібліотека
Антоновича,
ч.з.22

Наукові заходи

Конференції
 Актуальні питання
літературознавства
 VIII Наукова конференція
«Археологія: проблеми та
перспективи»

Наукові семінари
 Актуальні проблеми фізики

 Електронні ресурси для науки та
навчання

К р у г л і

с т о л и

 Науково-мистецький круглий
стіл «Чуєш, роде мій
ріднесенький, Хоч би вийшов
хто хоч однесенький!»
(Голодомор 1932–1933 років в
Україні як злочин геноциду)
 Автономія університету:
проблеми і перспективи

 Докторські (PhD) програми в
НаУКМА – якими їм бути?

к.філол.н.,
маґістр права, доц.
Антонович М.М.,
д.ю.н., проф.
Василенко В.А.,
Ольховська Г.І.

Кафедра
загальноправових
наук

Староакад.
корп.,
Конґреґаційна зала
1600

к.філос.н., доц.
Сігов К.Б.

Центр
Європейських
гуманітарних
досліджень

корп. 1,
ауд. 301,
1400

PhD (Кембриджський
ун-т, Англія
Винницький М.І.,
к.х.н., доц.
Кострова Л.І

Науководослідна
частина

корп. 1,
ауд. 301,
1600

1 лютого 2008р. (п’ятниця)
Презентація
Євроколекції Центру Кіркланда (Дарунок Центру
польських стипендіатів ім. Лейна Кіркланда)

Староакад.
корпус,
Конґреґаційна
зала,

1330

Пленарне засідання
1. Польща в Європейському Союзі
Заступник міністра закордонних справ
Республіки Польща
Ришард Ш н е п ш а

2. Україна і прабатьківщина слов’ян: лінгвістичний погляд
д.філол.н., проф.

Староакад.
корпус,
Конґреґаційна
зала,

1500

Василь Вікторович Л у ч и к
3. Доповіді лауреатів Премії ім. Петра Могили
Закриття Днів науки
Конференція
 Реформування системи
соціальних послуг в Україні

д.с.н., проф.
Кабаченко Н.В.

Школа
соціальної
роботи

корп. 4, ауд. 309,
1300

Кафедра
загальноправових наук

корп. 4, ауд. 321,
1600

Круглий стіл
 Тенденції розвитку
інформаційного
законодавства в Україні

к.ю.н., доц.
Смирнова Т.С.,
ст.викл.
Шмарьова Т.О.

Офіційному відкриттю Днів науки-2008 передували:
22-24 січня 2008 р.
Наукова конференція «Теорія та історія культури».
Організатор: кафедра культурології; керівник — д.філол.н., проф. Собуцький М.А.
23 січня 2008 р.
Круглий стіл «Управління фінансами в умовах ринкової економіки: особливості,
інструменти та головні пріоритети».
Організатори: кафедра фінансів, Лабораторія фінансово-економічних досліджень, НДФІ
(Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України), ВАТ
«КІНТО». Керівник — д.е.н., проф. Лук’яненко І.Г.

Наукова конференція

«Теорія та історія культури»

22–24 січня 2008 р. (вівторок – четвер)
Корп. 1, ауд. 325, 1300.
Організатор: Кафедра культурології.
Керівник — проф. М.А. Собуцький.
1. Проблема «критеріїв» у сучасній гуманітарії.
О. Івашина (НаУКМА)
2. Мистецтво свідка. Посттабірний живопис Петра Савчина (до 70-ліття
голодомору).
О. Петрова (НаУКМА)
3. Акумуляція чайників, віолончелей і танків Т-34 на 40 градусів вище
ДАДА: Новий реалізм і П’єр Рестані.
М. Сапко (НаУКМА)
4. Роль тиші у звуковому кінематографі.
Н. Ползікова (НаУКМА)
5. Шанхайський храм Конфуція.
С. Капранов (НаУКМА)
6. Світло-зорова метафора пізнання в контексті українського бароко (на
матеріалі текстів Г.С. Сковороди).
О. Межевікіна (НаУКМА)
7. Порівняльний аналіз концепції «дитинства» в античному світі (Давня
Греція та Рим).
Д. Коваль (НаУКМА)
8. Художник і соцреалізм. Проблема вибору.
М. Мусій (НаУКМА)
9. Путівники ХІХ–поч.ХХ ст. як складові київського тексту.
Вл. Осьмак (НаУКМА)
10.Топографія музичного звуку: між візуальністю і тактильністю.
І. Стасюк (НаУКМА)
11.Гоголівський Гердер: аналітика питання.
Ю. Джулай (НаУКМА)

12.Візуальність – 1931.
М. Собуцький (НаУКМА)
13.Кіносеанс у Військово-морському політичному училищі.
О. Радинський (НаУКМА)
14.Баналізація рутини.
В. Черепанин (НаУКМА)
15.Сакральний простір й есхатологія в давньогерманській традиції.
Д. Король (НаУКМА)
16. Теоретичні проблеми культурології на сучасному етапі.
Ю. Нікішенко (НаУКМА)
17. Музейна експозиція: основні етапи і специфіка розвитку.
О. Бондарець (НаУКМА)
18. Абі Варбург та «історичний досвід».

Н. Кива (НаУКМА)

Круглий стіл

«Управління фінансами в умовах
ринкової економіки: особливості,
інструменти та головні пріоритети»

23 січня 2008 р. (середа)
Год.: 1500.
Організатори: Кафедра фінансів, Лабораторія фінансово-економічних
досліджень, Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві
фінансів України.
Керівник — проф. І.Г. Лук’яненко.
Секретар — ст. викл. С.В. Семиколєнова.
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 і перспективи розвитку.
 Фінансове становище України: проблеми й суперечності розвитку.
 Концепція управління фінансами.
 Особливості управління фінансами вітчизняних підприємств.
 Фінансове планування в умовах ринкової економіки.
 Фактори підвищення фінансової стабільності підприємств України.
1. Сучасні методи управління фінансовими інвестиціями.
І. Лук’яненко (НаУКМА)
2. Інфраструктурна бідність та методи її вимірювання.
Л. Краснікова, Б. Поворозник (НаУКМА)
3. Еволюція формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів в
Україні.
В. Горбачук (Інститут кібернетики НАН України)
4. Сучасне податкове законодавство України.
Д. Дяковський (НаУКМА)
5. Особливості управління фінансами підприємств малого бізнесу.
О. Базілінська (НаУКМА)
6. Роль політичних арифметиків у формуванні та розвитку статистики.
Е. Галицька (КНУ ім. Т.Г. Шевченка)
7. Інструменти залучення фінансових ресурсів у регіональний розвиток:
державне і приватне партнерство.
Т. Степанкова (НаУКМА)
8. Факторингові послуги на ринку короткострокового кредитування.
С. Глущенко (НаУКМА)
9. Основні риси фінансової політики кінця ХХ ст. та її напрямки у
контексті формування національної довгострокової фінансової
стратегії.
С. Шумська (Інститут економіки та прогнозування НАН України)
10.Математичні моделі регулювання регіональної фінансової політики
України.
Т. Токарчук (НаУКМА)
11.Інформаційно-методичне забезпечення
стану розвитку готельного господарства.

статистичного

оцінювання

С. Семиколєнова (НаУКМА)

12.Перспективи
глобалізації.

розвитку банківської

системи

України

в

умовах

О. Прімєрова (НаУКМА)
13.Проблеми навчально-методичного забезпечення викладання фінансовоекономічних дисциплін, з урахуванням галузевих стандартів МОН
України.
Н. Донкоглова (НаУКМА)
14.Особливості ринкової конкуренції на макрорівні.
Ю. Подвисоцький (НаУКМА).

Наукова конференція

«Проблеми мовної норми: лексика,
термінологія, правопис»

29–31 січня 2008 р. (вівторок-четвер)
Корп. 3, ауд. 301, 1500.
Організатор: Кафедра української мови.
Керівник — проф. Л.Т. Масенко.
1. «European Charter for Regional or Minority Languages» у контексті
українських реалій.
Л. Масенко (НаУКМА)
2. Правописні реформи на зламі століть: між політикою і наукою.
О. Гузар (Тернопільський національний
педагогічний університет ім. В. Гнатюка)
3. Спільна абстрактна лексика в наукових текстах гуманітарного, технічного
та природничого змісту на початку ХХ ст.
Н. Дзюбишина-Мельник (НаУКМА)
4. Лексикографія і лінгвістика: інший погляд.
О. Демська-Кульчицька (НаУКМА)
5. Трансформовані словосполуки у мові періодики початку ХХІ ст.
О. Тодор (НаУКМА)

6. Трансформація елементів суржику в польських перекладах українського
літературного постмодерну.
А. Брацкі (Ґданський університет (Польща))
7. Історія дослідження усного мовлення в Україні.
Б. Тарасенко (НаУКМА)
8. Мовна ситуація м. Чернігова.
А. Литвиненко (НаУКМА)
9. Структурні особливості тексту української літургійної молитви VІІ ст.
О. Дмитришина (НаУКМА)
10.Трансформаційні процеси у системі морфологічних одиниць української
мови.
К. Симонова (НаУКМА)
11.Статус пасивних конструкцій у сучасній українській літературній мові.
О. Лаврінець (НаУКМА)
12.Проблеми
лексикографічної
номінативних одиниць.

фіксації

ідеологічно

забарвлених

О. Калиновська (НаУКМА)
13.Семантичні зсуви у словниках чужомовних слів (70–90-ті рр. ХХ ст.).
К. Гориславець (НаУКМА)
14.Правнича термінологія: проблеми теоретичного окреслення.
Н. Трач (НаУКМА)
15.Критерії термінологічної нормативності у працях науковців доби
українізації.
О. Шляхта (НаУКМА)
16.Актуалізація галичанізмів у сучасній українській літературній мові.
О. Тулузакова (НаУКМА)
17. Метафоричне використання полісемів у художньому мовленні Д.
Павличка.
О. Степаненко (НаУКМА)
18.Художнє слово під впливом радянської цензури: на матеріалі різних
редакцій роману «Полтва» Р. Андріяшика.
М. Федорів (НаУКМА).

Науковий семінар

«Лінгвопрагматика та дискурс: проблеми
англійської філології у контексті теорії і
практики комунікації»

29 січня 2008 р. (вівторок)
Корп. 3, ауд.407, 1200.
Організатор: Кафедра англійської мови.
Керівник — проф. П.В.Зернецький
1. Стратегії і постулати спілкування.
П.Зернецький (НаУКМА).
2. Ілокутивна сила спонукання у приватних газетних оголошеннях.
М.В. Гусар (НаУКМА)
3. Модальні дієслова як засіб формування непрямих імперативних
висловлювань
А.Ю. Кудленко (НаУКМА).
4. Оповідна структура новинного дискурсу: основні характеристики та
принципи побудови.
О.О. Кучерова (НаУКМА).
5. Аналіз дискурсу мовної особистості матері (на матеріалі сучасної
англійської мови).
С.А.Хименко (НаУКМА).

Круглий стіл

«Шляхи вдосконалення навчального процес
фізичного виховання студентів НаУКМА»

29 січня 2008 р. (вівторок)
Корп. 1, ауд. 305, 1400 – 1800.
Організатор: Кафедра фізичного виховання
Керівник — В. Жуков.
Секретар — П. Козубей.
1. Державне тестування рухової підготовленості студентів НаУКМА та
напрямки його вдосконалення.
В. Жуков (НаУКМА)
2. Динаміка рівня соматичного здоров’я студентів спеціального медичного
відділення під впливом занять на відкритому повітрі.
Т. Лахматюк, З. Моргун (НаУКМА)
3.

Порівняльна характеристика стану фізичної підготовленості студентів
факультету правничих наук.
О. Копилов, С. Збанацький (НаУКМА)

4.

Спортивні ігри — ефективний засіб формування студентського
колективу.
А. Сотула, В. Горборуков (НаУКМА)

5.

Особливості методики розвитку рухових якостей у студентів НаУКМА
на заняттях із фізичного виховання.
П. Козубей, Л. Гордієнко (НаУКМА)

До участі у круглому столі запрошені:
В. Терещенко — к.п.н., проф., завідувач кафедри фізичного виховання
АДПСУ
С. Лазаренко — к.п.н., проф., завідувач кафедри фізичної реабілітації
Університету «Україна».

Круглий стіл

«Актуальні проблеми і перспективи розвитку
підприємництва в Україні»

29 січня 2008 р. (вівторок)
Корп. 4, ауд. 108, 1600.
Організатор: Кафедра управління та підприємництва.
Керівник — доц. Л.В. Пан.
Секретар — доц. Н.В. Романченко.

1. Портрет споживача майбутнього: основні тенденції та зміни.
Л. Пан (НаУКМА)
2. Поведінка споживачів у контексті формування стратегії компанії.
О. Абрамович (НаУКМА)
3. Управління та оцінка нематеріальних активів: досвід західних компаній.
Т. Єрофеєва (НаУКМА)
4. Особливості стратегічного планування в рекламній компанії.
Н. Пірська (РА "UKRMEDIA")
5. Проблемні питання зміцнення конкурентоспроможності.
Н. Чала (НаУКМА)
6. Ризики в зовнішньоекономічній діяльності.
Л. Лазоренко (НаУКМА)
7. Проблеми державного управління в Україні.
М. Корецький (НаУКМА)
8. Програма формування лояльності клієнтоорієнтованої компанії.
Н. Романченко (НаУКМА)
9. Міжнародна економічна діяльність нафтопереробних компаній в умовах
вступу України до СОТ.
С. Адаменко ( ВАТ «УКРТАТНАФТА»).

Круглий стіл

«Сучасні проблеми генетики рослин»

29 січня 2008 р. (вівторок)
Корп. 2, ауд. 410, 1500.
Організатор: К а ф е д р а б і о л о г і ї.
Керівник — проф. Т.К. Терновська.
Основні питання:
o Інтрогресивна гібридизація рослин.
o Генетичне маркування генома рослин.
o Методи вивчення структури генома рослин.
До участі у круглому столі запрошені:
Співробітники Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАНУ.
Ф. Парій, д-р біол. наук (Уманський ун-т).
Т. Хоменко, С. Васильківський (Білоцерківський аграрний університет).

Презентація результатів дослідницької роботи КМІС
за 15 років

«Соціологічні дослідження КМІС і кафедри
соціології НаУКМА»

30 січня 2008 р. (середа)
Староакадем. корп., Конґреґаційна зала, 1600–1800.
Організатор: К а ф е д р а с о ц і о л о г і ї.
Керівник — проф. В. Хмелько.
Секретар — Т. Пясковська.
1. Напрями наукової роботи, основні дослідницькі проекти КМІС за 15
років діяльності та основні результати досліджень динаміки ксенофобії
в Україні.
В. Паніотто (НаУКМА, КМІС)
2. Основні результати досліджень взаємозв’язків в Україні певних
соціальних структур та особистісних орієнтацій.
В. Хмелько (НаУКМА, КМІС)
3. Основні результати досліджень соціальної ексклюзії та соціальної
мобільності в Україні за даними КМІС.
С. Оксамитна (НаУКМА, КМІС)
4. Основні результати досліджень динаміки оцінок населенням України
свого матеріального стану.
Н. Харченко (КМІС, НаУКМА)
5. Основні результати досліджень деяких аспектів здоров’я населення
України.
В. Захожа (КМІС).

Наукова конференція

«Актуальні питання сучасного
літературознавства»

30-31 січня 2008 р. (середа-червер)
Корп. 3, ауд. 119, 1400.
Організатор: Кафедра літератури та іноземних мов.
Керівник — д.філос.н., (PhD, Оттавський університет Канади) Р.М. Веретельник.
Секретар — Н. Пелешенко.
1. Наскрізні концепти у драматургії М.Куліша (на прикладі п’єс «Зона» та
«Закут»).
Є. Гай (НаУКМА)
2. Психосемантика невербальності К. Калитко.
Т. Нарчинська (НаУКМА)
3. «Західний канон» Гаролда Блума в контексті американських дискусій про
канон.
О. Радомська (НаУКМА)
4. Елементи утопії/антиутопії в романах Вільяма Бібсона («Нейромант»,
«Граф Нуль», «Мона Ліза овердрайв»).
Р. Семків (НаУКМА)
5. Українська поезія 70-х рр. ХХ ст. і гуманізм (гуманістичний аспект).
Р. Свято(НаУКМА)
6. Гендер як міф: особливості інтерпретацій Артуріани у літературі фентезі.
Ю. Кугут (НаУКМА)
7. Неокласицизм у дискусіях МУРу 1945–1948 років.
Н. Котенко (НаУКМА)
8. Переосмислення християнської
публіцистиці 1920-х років.

аксіології в українській прозі та
Г. Протасова (НаУКМА)

9. Музика і поезія: рівні наближення.
О. Кішко (НаУКМА)
10. Тема ядерних бомбардувань у великій і малій прозі Японії.
Д. Купко (НаУКМА)

11.Особливості автоперекладу: інтенція автора.
О. Погинайко (НаУКМА)
12. Образ Європи у збірці А. Стасюка «Дорогою на Бабадаг».
А. Мужановська (НаУКМА)
13. Сонетні цикли Миколи Зерова: Поетика. Архітектоніка.
Н. Якубчак (НаУКМА)
14.Цикл В. Свідзинського «Зрада»: телеологія, структура, семантика.
Л. Кисельова (НаУКМА)
15.Т. Осьмачка і М. Клюєв: скитський контекст.
О. Пашко (НаУКМА)
16.Українська драматургія 1920–1930-х рр. у контексті мистецьких
театральних шукань.
Н. Блохіна (Київський педагогічний інститут ім. П. Грінченка)
17.Філософія відчуження: креативний і текстуальний аспекти (на матеріалі
романів В. Домонтовича «Доктор Серафікус» і «Без ґрунту»).
Т. Стадницька (НаУКМА)
18.Час і простір в умовах екзистенційної кризи. Повоєнна проза О. Довженка.
Т. Дзядевич (НаУКМА)
19.Роль української культури у формуванні словенського модернізму.
О. Сергієнко (НаУКМА)
20.Утопійні й антиутопійні мотиви у творчості Є. Жулавського (на матеріалі
«Місячної трилогії»).
Д. Семенова (НаУКМА)

VІІІ Наукова конференція

«Археологія: проблеми та перспективи»

30–31 січня 2008 р. (середа – четвер)
Пленарне засідання: корп. 8, ауд. 7, 1000.
Засідання підсекцій:
Середа: корп. 8, ауд. 7, 1200–1500.
Четвер: корп. 3, ауд. 222, 1200–1500.
Організатор: Кафедра історії (секція археології).
Керівник — проф. Л.Л. Залізняк.
Секретар — В.О. Шумова.
1. Полісько-Дніпровська катастрофа фінального палеоліту.
Л. Залізняк (НаУКМА, ІА НАНУ)
2. Динаміка використання волинського кременю на сировинних родовищах
Волині.
Ю. Кухарчук (НаУКМА, ІА НАНУ)
3. Палеоліт Закарпаття.
Л. Кулаковська, В. Усік, О. Кононенко, О. Вотякова (НаУКМА)
4. Стоянка Вись і її місце у пізньому палеоліті України.
Л. Залізняк, В. Манько, М. Беленко (НаУКМА, ІА НАНУ)
5. Трипільське поселення Рипниця-1 та його місце серед пам’яток
Подніпров’я.
В. Шумова, С. Рижов (НаУКМА, ІА НАНУ)
6. Нові пам’ятки пізньотрипільського часу території Західного Поділля.
М. Строцень (НаУКМА)
7. Особливості поховального ритуалу бережнівсько-маївської зрубної
культури на пізньому етапі розвитку.
В. Отрощенко (НаУКМА, ІА НАНУ)
8. Видовжені курганні споруди бабинської спільноти.
А. Макаревич (НаУКМА)
9. Топографія зрубних поселень Мар’їнського р-ну, Донецької обл.
Г. Заворотна (НаУКМА)

10.Статево-віковий аналіз поховань ямної культурно-історичної спільності.
Ю. Ушкова (ІА НАНУ)
11.Історія вивчення колісного транспорту доби бронзи на території України
повоєнного періоду.
О. Мельник (НаУКМА)
12.Просторова структура Кальника, як вирогідний центр скіфів-орачів.
Ю. Болтрик (НаУКМА, ІА НАНУ)
13.Нагальні завдання вивчення Античного Херсонеса.
В. Зубар (НаУКМА, ІА НАНУ)
14.Характер релігійних уявлень населення античного Херсонеса.
Т. Шевченко (НаУКМА)
15.Культурно-хронологічна характеристика Північно-Західного Криму.
О. Дзнеладзе (НаУКМА)
16.Топографія турецьких пам’яток Північного Надчорномор’я.
І. Карашевич (НаУКМА, ІА НАНУ)
17.Поляни в іноземних джерелах: постановка питання.
С. Конча (НаУКМА, Національний університет ім. Т.Г. Шевченка)
18.Житлові споруди сіверян Дніпровського Лісостепового Лівобережжя.
Ю. Пуголовок (НаУКМА)
19.Історико-археологічне дослідження Давньоруського Поросся: проблеми та
перспективи.
А. Борисов (НаУКМА)
20.Поховальний обряд носіїв пеньківської культури: стан та перспективи
вивчення.
Я. Володарець-Урбанович (НаУКМА)
21.Кінське спорядження на слов’янських пам’ятках раннього середньовіччя.
А. Скиба (НаУКМА, ІА НАНУ)
22.Динаміка розвитку києво-руських сільських поселень Волинської землі.
О. Манігда (НаУКМА, ІА НАНУ)
23.Основні типи наддніпрянської кераміки XIV ст.
О. Оногда (НаУКМА, ІА НАНУ)
24.Кераміка ХVII – XVIII ст. зі с. Трипілля.
М. Відейко (НаУКМА)

До участі у конференції запрошені:
1. М. Гладкіх, д-р іст. наук, проф. (Національний університет
ім.Т.Г.Шевченка)
2. Р. Терпіловський, д-р іст. наук, проф. (Національний університет
ім.Т.Г.Шевченка)
3. С. Рижов, канд. іст. наук, доц. (Національний університет
ім.Т.Г.Шевченка)
4. Г. Івакін, д-р іст. наук (Інститут археології НАН України)
5. О. Моця, чл.-кор. НАН України, проф. (Інститут археології НАН України)
6. В. Клочко, д-р іст. наук, ст.. наук. співроб.( Інститут археології НАН
України)
7. О. Симоненко, д-р іст. наук, пров. наук. спів роб. (Інститут археології
НАН України)
8. О. Тітова, канд. іст. наук, голова Українського товариства охорони
пам’яток історії та культури

Науково-практичний семінар

«Актуальні питання мовознавства»

30 січня 2008 р. (середа)
Корп. 3, ауд. 201, 1300.
Організатор: Кафедра загального та слов’янського мовознавства.
Керівник – проф. В.В. Лучик.
Секретар – ст.викл. О.О. Антонова.
1. Україна і прабатьківщина слов’ян: лінгвістичний погляд.
В. Лучик (НаУКМА)
2. Наукові засади створення порівняльної українсько-польської грамматики.
А. Лучик (НаУКМА)
3. Теорія і практика чесько-українського перекладу.
В. Житник (НаУКМА)
4. Учення Абу Алі Ібн Сіни про мову та вдосконалення людини.
Ф. Туранли (НаУКМА)

5. Актуальні питання сучасної комунікативної лінгвістики.
С. Куранова (НаУКМА)
6. Проблеми укладання українсько-польського та польсько-українського
словника еквівалентів слова.
О. Антонова (НаУКМА)
7. Особливості вивчення мови українських загадок.
О. Тимченко (НаУКМА)
8. Мовна оцінка в медіатексті: вектори впливу.
Т. Черненко (Інститут філології КНУ ім. Т. Шевченка).

Науковий семінар

«Теорія, методика та інноваційні
технології у викладанні англійської мови »

30 січня 2008 р. (середа)

Корп. 3, ауд.408, 1140.
Організатор: Кафедра англійської мови.
Керівник — проф. М.Г.Горкун
1. З досвіду комунікативного підходу до навчання англійської мови в
НаУКМА.
М.Горкун (НаУКМА).
2. Культурологічні аспекти формування англомовних писемних навичок
студентів.
Д.Мазін (НаУКМА).
3. Управління процесом оволодіння іноземною мовою.
О.Стеценко (НаУКМА).
4. Ways of Developing Listening Skills in an ELT Classroom.
L.Zhukorska (NaUKMA).
5. Telephoning: Preparatory guide for the 1st year examination in English.
I.Semyankiv, I.Pirozhenko, A.Shugai (NaUKMA).
6. Skills Assessment in EFL: modern approaches (Poster Presentation).
N.Solomashenko, Ya.Fedoriv (NaUKMA).
7. Integrating Technology in the English Classroom (Poster Presentation).
Ya.Fedoriv (NaUKMA).

Науковий семінар

«Методологічні аспекти викладання
іноземної мови професійного спілкування »

30 січня 2008 р. (середа)

Корп. 3, ауд.409, 1140.
Організатор: Кафедра англійської мови.
Керівник —к.філ.н. , доц. Я.Р.Федорів

1.

Extensive Reading Methodology for ESP.
S.Kytayeva (NaUKMA).

2.

The Role of Video Sessions in Teaching Business English.
N.Solomashenko (NaUKMA).

3.

ESP: Developing Learner’s Integrated Skills in Multimedia Classroom.
Ya.Fedoriv (NaUKMA).

4.

Designing a Course of Writing for Journalism.
L.Fedoryachenko (NaUKMA).

Круглий стіл
«Актуальні проблеми лінгвістичних
досліджень та методологічні аспекти
викладання англійської мови у НаУКМА»

30 січня 2008 р. (середа)
Корп. 3, ауд. 408, 1100 та 1300
Організатор: Кафедра англійської мови
Керівник — Л.О.Омеляненко

Науково-практичний семінар

«Розвиток програмно–технічного
забезпечення Студентського
Інтернет–центру»

30 січня 2008 р. (середа)
Корп. 4, «USIC», 1500.
Організатор: Кафедра мережних технологій.
Керівник — д.тех.н. О.Л. Синявський.
Секретар — М. Крячко.
1. Аналіз архітектури мережі студентського Інтернет-центру на основі всіх
рівнів TCP\IP-моделі.
Т. Івоса (НаУКМА)
2. Аналіз і застосування системи EVO для проведення відеоконференції.
М. Крячко (НаУКМА)
3. Конфігурування і введення в дію
забезпечення» типів WIKI, Skape, Chat.

«Соціального

програмного

М. Ромашевська (НаУКМА)
4. Створення системи доступу через WEB до навчального мережного
устаткування для дистанційного виконання лабораторних робіт.
М. Трояновський (НаУКМА)
5. Створення безпровідного (Wi-Fi) доступу до мережі студентського
Інтернет-центру для зареєстрованих користувачів.
Я. Машко (НаУКМА)

Круглий стіл

«Буква і дух права»

30 січня 2008 р. (середа)
Корп. 9, ауд. 4, 1500.
Організатор: Кафедра державно–правових наук.
Керівник — проф. М. Козюбра.
Секретар — В. Коталейчук.
1. Буква і дух в праві: сучасні підходи.
М. Козюбра ( НаУКМА)
2. Проблеми реалізації положень Конституції та законів України у сфері
виконавчої влади.
Н. Александрова (НаУКМА)
3. Буква і дух у тлумаченні норм права.
М. Савенко (НаУКМА)
4. Буква і дух у правотворчості.
М. Фігель (НаУКМА)
5. Визначеність законодавчої дефініції як умова ефективного дотримання
духу і букви закону.
А. Хворостянкіна (НаУКМА)
6. Проблеми букви та духу права і законодавча техніка.
Ж. Дзейко (КНУ ім. Т. Шевченка, НаУКМА)
7. Реалізація принципу визначеності як умова ефективності закону.
Ю. Матвєєва (НаУКМА)
8. Буква і дух права у правотлумачній діяльності судів.
В. Ватаманюк (НаУКМА)
9. Розвиток ідей прав людини у вченнях діячів КМА XVII ст.
В. Коталейчук (НаУКМА)
10.Буква і дух права: випадки протиріччя.
О. Цельєв, В. Медведєв (НаУКМА)
11.Участь громадськості у законотворенні як засіб забезпечення єдності духу
і букви закону.
А. Євгеньєва (НаУКМА)

12.Міжнародні договори про уникненні подвійного оподаткування в системі
джерел права України.
Є. Звєрєв (НаУКМА)
13.Ефективна модель податкової системи України з урахуванням досвіду
зарубіжних країн.
Л. Іванова (НаУКМА)
14.Тлумачення норм права через призму часу.
Г. Колесникова (Маріуполь)

VII Могилянський історико-філософський семінар

«Олексій Лосєв: постать і спадщина»
(до 115 річниці з дня народження мислителя)

30 січня 2008 р. (середа)
Корп. 1, ауд. 314, 1100.
Організатор: Кафедра філософії та релігієзнавства.
Керівник — проф. М.Л. Ткачук.
Секретар — доц. В.І. Менжулін.
1. Олексій Лосєв: біографічний метод.
В. Менжулін (НаУКМА)
2. Світ Лосєва, або Філософ на rendez-vous з історією.
Ю. Сватко (НаУКМА).

Круглий стіл

«Стовбурові клітини та методичні
підходи для збагачення майбутніх
трансплантатів гемопоетичними
клітинами–попередниками»
30 січня 2008 р. (середа)
Корп. 1, ауд. 333, 1600.
Організатор: Центр молекулярних і клітинних досліджень
Керівник – проф. Н.М. Білько.
Мета: Ознайомити слухачів із сучасними підходами у культивуванні
стовбурових клітин і продемонструвати результати оригінальних
досліджень, які проводяться у Центрі.
Основні питання:
 Сучасні методичні підходи у вивченні стовбурових клітин.
 Ембріональна стовбурова клітина в культурі in vitro.
 Аналіз класичних і сучасних методів культивування клітин.
 Кровотворні клітини-попередники кордової крові в культурі клітин in
vitro.
 Особливості цитогенетичного контролю за якістю трансплантату,
отриманого з культур гемопоетичних клітин-попередників.
До участі у роботі круглого столу запрошені:
Н. Третяк (Інститут гематології і трансфузіології АМН України).
Р. Бойко (ВАК України).
В. Цимбалюк (Інститут нейрохірургії АМН України).
О. Кухарчук (Координаційний центр із трансплантації при МОЗ України).
Ж. Мінченко (Науковий центр радіаційної медицини).
В. Семенова (Інститут нейрохірургії АМН України).

Науково-мистецький круглий стіл

«ЧУЄШ, РОДЕ МІЙ РІДНЕСЕНЬКИЙ,
ХОЧ БИ ВИЙШОВ ХТО ХОЧ ОДНЕСЕНЬКИЙ!»
Голодомор 1932–1933 років в Україні
як злочин геноциду

31 січня 2008 р. (четвер)
Староакадем. корп., Конґреґаційна зала, 1600.
Організатор: Кафедра загальноправових наук.
Керівники: доц. М. Антонович, проф. В. Василенко, Г. Ольховська.
Вступне слово – Володимир О г р и з к о (міністр закордонних справ
України).
Основні питання:





Визначення злочину геноциду згідно з міжнародним правом.
Ознаки геноциду в Голодоморі 1932–1933 років в Україні.
Закон України «Про Голодомор 1932–1933 років в Україні».
Голодомор 1932–1933 років в усних джерелах.

До участі в роботі круглого столу запрошені:
Н. Артикуца (НаУКМА),
О. Бажан (НаУКМА),
В. Брехуненко (Інститут археографії та джерелознавства НАН України,
НаУКМА),
Т. Балабушевич (НаУКМА),
Г. Журбелюк (НаУКМА),
Л. Кадирова (НаУКМА),
М. Кірсенко (НаУКМА),
А. Клименко (НаУКМА),
О. Костенко (Інститут держави і права НАН України, НаУКМА),
С. Кульчицький (Інститут історії НАН України),
В. Марочко (Інститут археографії та джерелознавства НАН України),
Ю.Мицик (НаУКМА),
Р. Пиріг (Інститут історії НАН України),
Є. Пронюк (Всеукраїнське товариство політичних в’язнів і репресованих),
З. Скалецька (НаУКМА),
І. Юхновський (Інститут національної пам’яті).

Всеукраїнська науково-практична конференція

«Психологія та педагогіка професійної освіти
на сучасному етапі»

31 січня 2008 року (четвер)
Корп. 4, ауд. 422, 1400.
Організатор: Кафедра зв’язків із громадськістю, психології та педагогіки
Керівники — проф. Королько В.Г., доц. Копець Л.В., доц. Боднар А.Я.
1. Педагогічна позиція викладачів іноземних мов в навчальному процесі
університету.
О. Бершадська (НаУКМА)
2.

Психологічний
особистості.

аналіз

структури

професійного

самовизначення

А. Боднар (НаУКМА)
3. Дидактичні можливості інформаційного середовища «moodle».
Н. Болюбаш (МДГУ ім. П. Могили)
4.

Ефективність
маркетингу.

командних

тренінгів

для

менеджерів

мережевого

О. Брик (НаУКМА)
5.

Особливості
спілкування.

підготовки

студентів

до

іншомовного

професійного

Т. Верещагіна (НаУКМА)
6. Гуманітарна експертиза незалежного зовнішнього тестування навчальних
досягнень випускників шкіл у 2007 році.
А. Гірник (НаУКМА)
7. Соціальна педагогіка в Україні: витоки, розвиток, сучасні проблеми.
Ю. Глигало (НаУКМА)
8. Стилі учіння студентів очима американських та українських дослідників.
І. Голубєва (НаУКМА)
9. До питання про організацію педагогічної практики у ВНЗ України у світлі
Болонської декларації.
М. Голубєва (НаУКМА)
10. Формування професійно-педагогічної компетентності студентів у процесі
вивчення іноземної мови засобами інноваційних педагогічних технологій.
І. Голубок (НаУКМА)

11. Дослідження когнітивних моделей педагогічного спілкування.
В. Гордієнко (Інститут соціальної та політичної психології)
12. Формування пізнавальної активності студентів у процесі вивчення
психолого-педагогічних дисциплін.
Н. Давидюк (Чернівецький національний
університет ім. Ю. Федьковича)
13. Особливості підготовки фахівців до здійснення посередництва в Іспанії.
О. Демидович (НаУКМА)
14. Конфліктологічна компетентність студентів університетів.
О. Забузова (НаУКМА)
15. Підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ: проблеми та перспективи.
В. Єгорова (НаУКМА)
16. Неперервна освіта дорослих у Німеччині та Україні: порівняльний аналіз.
С. Ємельяненко (НаУКМА)
17.

Сучасні педагогічні технології формування конфліктологічної
компетентності студентів-випускників освітніх програм обміну.
І. Коберник (НаУКМА)

18. Вільний час у структурі особистих уявлень курсантів ВВНЗ: ціннісномотиваційний аспект.
О. Кожедуб (Військовий інститут
КНУ ім. Т.Г. Шевченка)
19. Феномен «психологічного суспільства» як чинник сучасної професійної
освіти.
Л. Копець (НаУКМА)
20. Експериментальне дослідження
аналізу конфліктних ситуацій.

рольових ігр у навчанні студентів
В. Корнієнко (НаУКМА)

21. Педагогічні засади розвитку інформаційного освітнього середовища для
професійної підготовки екологів в університетах.
І. Малюченко (МДГУ ім. П. Могили)
22. Особливості формування. професійних якостей військового юриста.
Н. Макаренко (Військовий інститут
КНУ ім. Т.Г. Шевченка)
23. Психолого-педагогічні прояви стресу у школярів.
О. Макаренко, В. Вінс, О. Ходос (Переяслав-Хмельницький
педагогічний університет ім. Григорія Сковороди)

24. Етнічні міграції як фактор конфліктогенності суспільства.
Е. Макаренко (КНУ ім. Т.Г. Шевченка)
25. Інноватика в економічній освіті.
Л. Медвідь (КНЕУ ім. Вадима Гетьмана)
26. Ефективність університетської освіти як баланс між економічним
зростанням і соціальним розвитком.
О. Мєщанінов (МДГУ ім. П. Могили)
27. Психологічний аналіз процесів розвитку особистісної ідентичності
студентів ВНЗ.
Л. Музиченко (НаУКМА)
28. Сучасні педагогічні технології як засіб формування компетентної
особистості.
Ю. Петрожалко (НаУКМА)
29. Гендерний підхід в освіті: основні стратегії впровадження.
Н. Приходькіна (НаУКМА)
30. Формування професійної компетентності студентів-філологів (освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр»).
І. П’янковська (НаУКМА)
31. Досвід створення клімату академічної порядності в університетах США.
В. Ромакін (МДГУ ім. П. Могили)
32. Формування професійно-орієнованого діалогічного мовлення у студентів
технічного профілю.
О. Стрикун (НаУКМА)
33. Педагогічні умови вивчення психологічних дисциплін у сучасних
університетах.
Т. Тернавська (НаУКМА)
34. Методичні підходи до діагностики задоволення професійною діяльністю
та її ефектів.
І. Тодорова (Полтава, УСК)
35. Специфіка виховання студентської молоді в університеті нового типу.
О. Третякова (НаУКМА)
36. Зворотній зв’язок як показник ефективності навчального процесу в
сучасному університеті.
О. Яковенко (НаУКМА).

Науковий семінар

« Проблеми сучасної математики та її
застосування»

31 січня 2008 р. (четвер)
Корп. 1, ауд. 318, 1500.
Організатор: Кафедра математики.
Керівник — проф. Ю.В. Боднарчук.
Секретар — доц. Б.В. Олійник.
1. Перетворення Кремони, теорія та застосування.
Ю. Боднарчук (НаУКМА)
2. Спряженість автоморфізмів з групи скінченностанових автоматичних
підстановок, що задаються лінійними функціями».
Д. Морозов (НаУКМА)
3. Керування марковськими полями на графі з компактною множиною станів
та керуючих впливів.
Р. Чорней (НаУКМА)
4.

Деякі властивості напівметричних
Марчевського-Штейнгауза.

просторів

Фреше-Нікодіма

і

Б.Олійник (НаУКМА)
5. Квантильне хеджування з передисконтуванням в умовах повного ринку.
М. Братик (НаУКМА)
6. Граничні задачі для операторно-диференціальних рівнянь і лінійні
відношення.
Ю. Митник (НаУКМА)
7. Застосування операторних нерівностей для дослідження гладких векторів
диференціальних операторів.
О. Кашпіровський (НаУКМА)
8. Автоморфізми порядку р скінчених р–груп.
О. Пилявська (НаУКМА)

Науковий семінар
«Світоглядні принципи традиційних
суспільств як
чинники формування
самосвідомості людини та її ціннісних
орієнтирів»

31 січня 2008 р. (четвер)
Корп. 4, ауд. 318, 1200–1600.
Організатор: Центр сходознавства.
Керівник — проф. В.Ф. Резаненко.
Секретар — Г. Франко.
1. Категорія/поняття «світогляд» у релігійно-філософській традиції Китаю.
В. Резаненко (НаУКМА)
2. Гірський ідеал людини як соціальний орієнтир.
В. Кушніренко (НаУКМА)
3. Вчення Абу Алі ібн Сіни про мову та вдосконалення людини.
Ф. Туранли (НаУКМА)
4. Світоглядний аспект
трансцендентного.

японської

поетики:

«юген»

як

уособлення

Д. Купко (НаУКМА)
5. Альтруїзм у концепціях релігійно-філософських учень Далекого Сходу:
методологічний аспект дослідження.
Г. Франко (Міжнародний Соломонів університет)
6. Категорія «шлях людини» в морально-етичній системі Конфуція: до
проблеми адекватного розуміння поняття «женьдао».
С. Дроздова (Краматорський
економіко-гуманітарний інститут)
7. Світоглядні принципи у творчості китайського письменника Цзя Пінва.
В. Урусов (Краматорський
економіко-гуманітарний інститут)
8. Природна чистота як основа сінтоїстської духовності.
О. Мільченко (Луганський
педагогічний університет)

9. Конфуціянська мораль у даосько-буддистському духовному та моральноетичному контекстах: до проблеми адекватного розуміння категорії
«даоде» в «Лунь юй».
М. Костеріна (Краматорський
економіко-гуманітарний інститут)
10. Поняття «духовність» у сінтоїзмі та японському буддизмі (спільні та
відмінні риси).
М. Курінна (Луганський
педагогічний університет)
11. Конфуціянська етика як чинник консолідації традиційних суспільств
(Китай, Японія).
А. Причиненко (НаУКМА)
12. Поняття «природність» у конфуціянстві та даосизмі (спільне та відмінне).
Ю. Ткаченко (Луганський
педагогічний університет)
13. Синкретизм релігійно-філософських вчень Далекого Сходу як основа
формування суспільної свідомості.
О. Чебаненко (НаУКМА)
14. Східна та європейська форми свідомості з точки зору конфуціянської
моралі та етики.
І. Трохимчук (НаУКМА)
15. Морально-етичний аспект
суспільств Далекого Сходу.

етико-політичних

систем

традиційних

О. Матушенко (НаУКМА)
16. Морально-етичні принципи даосизму як релігійно-філософського вчення.
О. Линьова (НаУКМА).

Науковий семінар

"Електронні ресурси для науки та
навчання"

31 січня 2008 р. (четвер)
Бібліотека Антоновичів, чит.зала. 22, 1000–1300.
Організатор: Наукова бібліотека НаУКМА.
Керівник — Т. Ярошенко.
Питання для обговорення:
 Електронні ресурси для науки та освіти: огляд, статистика використання,
перспективи.
 Організаця сервісу «Матеріали до курсів».
 eKMAIR: Проект відкритого
репозитарію) НаУКМА.

електронного

До участі у круглому столі запрошені:
 викладачі НаУКМА;
 спіробітники НаУКМА,
 представники інших університетів.

архіву

(інституційного

Круглий стіл

«Автономія університету:
проблеми і перспективи»

31 січня 2008 р. (четвер)
Корп. 1, ауд. 301, 1400.
Організатор: Центр європейських гуманітарних досліджень.
Керівник — доц. К. Сігов.
Секретар — К. Салата.
До участі у круглому столі запрошені:
 С. Квіт – д-р філол. наук, проф., президент НаУКМА.
 Г. Касьянов – д-р іст. наук, проф., ст. наук. співробітник Інституту
історії України НАНУ, директор освітніх програм Міжнародного Фонду
«Відродження».
 Т. Ярошенко – віце-президент з інформаційного забезпечення, директор
Наукової бібліотеки НаУКМА.
 К. Максим – віце-президент із міжнародного співробітництва НаУКМА.
 І. Кучма – координатор Українського книжкового проекту, менеджер
програми «Соціальний капітал та Академічні публікації» Міжнародного
фонду «Відродження».
 М. Мінаков – канд. філос. наук, доцент, докторант кафедри філософії та
релігієзнавства НаУКМА.
 Т. Добко – д-р філос. наук, проректор із навчальної роботи Українського
Католицького Університету (Львів).
 Я. Ганіткевич – д-р мед. наук, проф. (Львівський національний
медичний університет ім. Данила Галицького), дійсний член НТШ у
Львові.
 С. Посохов – канд. іст. наук, проф., декан історичного факультету,
завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та археології
Харківського національного університету ім. Василя Казабіна.

Круглий стіл
«Докторські (PhD) програми в НаУКМА –
якими їм бути?»

31 січня 2008 р. (четвер)
Корп. 1, ауд. 301, 1600.
Організатор: Науково-дослідна частина.
Керівник — PhD (Кембриджський ун-т, Англія) Винницький М.І.,
Питання для обговорення:
 Основні принципи побудови докторської школи в НаУКМА
 Зміст та структура докторських (PhD) програм.
 Докторант докторської школи НаУКМА: статус, права та обов’язки.
 Аспірантура як складова докторської школи НаУКМА.

До участі у круглому столі запрошені:
 викладачі НаУКМА;
 спіробітники НаУКМА,
 представники інших університетів та установ.

