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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Кожного року наприкінці січня в Університеті
відбуваються «Дні науки в НаУКМА». Це форум, на якому
підводяться підсумки наукових досліджень року, що
минув, обговорюються плани на майбутнє, відкриваються
нові імена молодих талановитих дослідників, проводяться
міждисциплінарні дискусії з найгостріших проблем
сьогодення. «Дні науки в НаУКМА» – це тиждень, насичений
зустрічами науковців за круглим столом, спілкуванням
фахівців із різних спеціальностей.
Програма Днів науки відображує, як саме у підсумку
роботи Оргкомітету виглядає «січнева наукова сесія»
НаУКМА, а також подальші місяці 2011 року – у
передбаченій

послідовності

проблемно-тематичних

конференцій з різних галузей гуманітарних, природничих,
соціально-політичних, економічних і правничих наук.
Вже традиційно програмі Днів науки передує стисла
інформація про наукові здобутки Університету протягом
2010 року, в якій ми намагались дати принаймні загальне
уявлення про Науку в НаУКМА.
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Наука в НаУКМА
Поєднання навчання з науковою роботою – засадничий
принцип системи вищої освіти, який сповідує Національний
університет «Києво-Могилянська академія» з перших років свого
відродження. Стратегічним завданням університету є його
трансформація у науково-навчальний заклад до 2015 року.
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.
Вона лишається незмінною впродовж багатьох років і об’єднує
професорсько-викладацький склад та науковців університету, що
представляють різні галузі науки.
Основною формою наукової, науково-технічної та інноваційної
діяльності в університеті є робота наукових центрів і лабораторії,
що існують на засадах самофінансування і виконують науководослідні проекти у межах здобутих (на конкурсній основі)
міжнародних і вітчизняних грантів. Головне у такій організаційній
формі те, що фінансуються не інституції/структурні підрозділі, а –
наукові ідеї, проекти і розробки, причому визнані актуальними не
самим виконавцем-вузом, а поважною міжнародною спільнотою у
відкритих
конкурсах.
Новий
науково-дослідний
центр/лабораторія створюється рішенням Вченої ради НаУКМА
при появі критичної маси дослідників, які об’єднуються навколо
спільної наукової тематики.
Наукова робота в НаУКМА у 2010 році здійснювалась на 29
кафедрах, 6 факультетах і 34 науково-дослідних центрах та
лабораторіях.
До
наукової
роботи
залучено
науково-педагогічних
працівників,
студентів й аспірантів університету. Загальна
чисельність
науково-педагогічних
працівників
(разом
із
сумісниками) становить 592 особи, з яких: 119 професорів
(приблизно 20%) і 276 кандидатів наук (майже половина). На
постійній основі в університеті 2010 року працювало 367
науково-педагогічних працівників, з них: докторів наук – 47 і
кандидатів наук – 178. Усі науково-педагогічні працівники були
залучені до наукових досліджень.
У 2010 році результати наукових досліджень професорськовикладацького складу НаУКМА відображено у 61 монографії та
682 наукових статтях.
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Викладачами НаУКМА видано 45 підручників/навчальних
посібників до курсів, які викладаються в Університеті, з них – 11
з грифом МОНУ.
Протягом 2010 року співробітники університету взяли участь у
956 наукових форумах різного рівня, серед яких 585 – це
міжнародні конференції, семінари, симпозіуми, з’їзди тощо, а в
стінах Києво-Могилянської Академії за цей рік проведено 98
наукових заходів, з яких – 28 міжнародного рівня.
Дбаючи про підвищення ефективності наукових досліджень,
НаУКМА планує та організовує їх у кількох площинах.
ПЕРША ПЛОЩИНА – це науково-дослідні роботи, що
здійснюються коштом державного бюджету України. Для
визначення науково-дослідних тем, вартих державної підтримки,
науково-дослідна частина НаУКМА щорічно збирає заявкипроекти кафедр, науково-дослідних центрів і лабораторій та
проводить внутрішню експертизу. Ті проекти, що відповідають
реальному науковому потенціалу та стратегії розвитку НаУКМА,
передаються до Департаменту науково-технічного розвитку МОНУ
для зовнішньої експертної оцінки. Схвалені МОНУ теми проектів
розпочинаються з нового календарного року і фінансуються
відповідно до поданих бюджетів та розмірів державного
фінансування прикладних і фундаментальних НДР.
У 2010 році таким чином було визначено і профінансовано
коштом державного бюджету:
три фундаментальні науково-дослідні роботи, на загальну
суму 540,7 тис. грн:
 «Розвиток сучасних методів прийняття фінансових рішень»,
науковий керівник професор І. Г. Лук’яненко.
 «Локалізація
чужинних
генів
стійкості
до
грибних
захворювань пшениці у гексаплоїдній пшениці Triticum
aestivum L., перенесених до її геному від низки видів Aegilops
та Triticum», науковий керівник професор Т. К. Терновська.
 «Розробка полімерів для іммобілізації лікарських препаратів
нового покоління направленої та пролонгованої дії», науковий
керівник доцент А.Ф.Бурбан.
шість прикладних науково-дослідних проектів на загальну
суму 1 168,7 тис. грн:
 «Проведення аналізу ефективності використання зовнішнього
незалежного оцінювання знань випускників 2008 та 2010
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років при вступі до вищих навчальних закладів на прикладі
НаУКМА», науковий керівник професор В. С. Брюховецький.
 «Розробка науково-освітніх принципів та нормативноправових засад впровадження докторських (PhD) програм в
Україні », науковий керівник, професор В. П. Моренець.
 «Розробка способу експансії та оцінки стовбурових клітинпопередників гемопоезу у довготривалих культурах i vitro i in
vivo », науковий керівник, професор Н. М. Білько.
 «Створення
програмної
платформи
підтримки
автоматизованої системи управління навчальним закладом»,
науковий керівник професор М. М. Глибовець.
 «Філософська і богословська думка в Київській духовній
акадeмії на початку ХХ ст», науковий керівник, професор
М.Л.Ткачук.
 «Людина в часі (філософські аспекти української літератури
ХХ-ХХІ ст.)», науковий керівник к. філол. н. Л. В. Пізнюк.
Загальний обсяг бюджетного фінансування у 2010 році склав
1 709,4 тис. грн, причому у звітному році фінансування
фундаментальних досліджень в НаУКМА зросло на 11% (плюс
5,9 тис. грн), а прикладних – на 18% (плюс 207,4 тис. грн).
ДРУГОЮ ПЛОЩИНОЮ організації та стимулювання науководослідних робіт є започаткований 2008 року конкурс наукових
проектів, що виконуються штатними співробітниками НаУКМА за
умовами фінансування Міжнародного благодійного фонду
відродження Києво-Могилянської академії. Впродовж 2010
року Фонд профінансував 28 проектів, серед яких 21 науководослідний проект (групові та індивідуальні), 4 інституційні
проекти і 3 загальноуніверситетські науково-видавничі проекти,
до виконання яких залучено викладачів, співробітників,
аспірантів та студентів університету.
ТРЕТЬЯ
ПЛОЩИНА
організації
колективних
та
індивідуальних
науково-дослідних
робіт
–
проекти,
що
започатковуються і здійснюються науковими центрами і
лабораторіями
НаУКМА
на
засадах
пошуку
коштів
з
позабюджетних джерел. Йдеться про здобуття грантів від різних
міжнародних та вітчизняних фондів, зокрема, Міжнародного
Фонду «Відродження», HESP, ACLS, Міжнародного Фонду Євразія,
Фонду Фулбрайта, Гете Інституту, Британської Ради, Французького
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культурного центру, Інституту Польщі у Києві, Tempus, MATRA та
багатьох інших.
ЧЕТВЕРТОЮ ПЛОЩИНОЮ організації науково-дослідної
роботи в НаУКМА є проведення щорічних цільових наукових
конкурсів на здобуття різноманітних премій і грантів. У цьому
плані виділимо засновану п’ять років тому Премію імені Петра
Могили, яка присуджується Вченою радою за вагомі наукові
дослідження, що сприяють розвитку гуманітарних, суспільних та
природничих
наук,
утверджують
високий
авторитет
університетської науки на міжнародному рівні та опубліковані як
монографії, енциклопедії, підручники, навчальні посібники, цикли
наукових праць. Лауреатами Премії 2009 року стали:
у галузі гуманітарних наук – В.О. Щербак за монографію
«Українське козацтво: формування соціального стану. Друга
половина ХV – середина XVII ст.»;
у галузі суспільних наук – О.В.Гарань за цикл праць за темою
«Демократизація у пост-помаранчевій Україні: здобутки і втрати»
у галузі природничих наук - О.Т. Шиманська за навчальний
посібник «Молекулярна фізика та практикум «Молекулярна фізика.
Фізичний практикум».
Лауреати Премії 2010 році будуть визначені на цьогорічному
січневому засіданні Вченої ради напередодні відкриття «Днів
науки НаУКМА - 2011».
За сприяння спонсорів у 2009/2010 роках започатковано
премії за міжнародні наукові публікації. На конкурс можуть
подаватись наукові статті, опубліковані співробітниками НаУКМА
у міжнародних рецензованих фахових журналах.
У НаУКМА віддавна діє ціла система іменних стипендій для
початкуючих дослідників – студентів та аспірантів Університету,
що присуджуються саме за здійснені самостійні дослідження в
певній
галузі. Це,
наприклад, іменні стипендії: Фонду
інтелектуальної співпраці «Україна – ХХІ століття»; імені Григорія
Сковороди; імені В. Вернадського; імені Івана Мазепи; імені
Пилипа Орлика; ім. Євгена Слуцького; ім. Микити Шаповала; імені
Сергія Лебедєва; імені Володимира Любименка; імені Віктора
Китастого; імені Соломії Павличко; імені Михайла Брайчевського;
імені Володимира Полтавця та ін.
Важливим чинником стимулювання наукової роботи молоді
НаУКМА стала низка іменних премій та грантів молодим
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ученим за помітні самостійні наукові досягнення, з-поміж них
згадаємо: Премія Микола Кравця; Премія професора Романа
Струця (за найкращу розвідку в галузі літературознавства); Премія
Міжнародного
благодійного
фонду
відродження
КиєвоМогилянської академії (випускникам НаУКМА за колективну
роботу у сфері наукової, громадянської та підприємницької
діяльності).
З-поміж іменних грантів, які щорічно присуджуються
студентам НаУКМА, варто виділити такі, які стимулюють їх
самостійний науковий пошук: грант Фонду Діонізи та Миколи
Ненадкевичів (США) – за найкращу тезу з історії України; грант
доктора
Мирослави
Іванців
(екологія);
грант
пам’яті
о.Протопресвітера Богдана Желахівського (правознавство); грант
Фонду Степана і Люсі Дудяків (культурологія).
П’ЯТА ПЛОЩИНА ОРГАНІЗАЦІЇ наукової діяльності в НаУКМА
складається з планування індивідуальної наукової роботи науковопедагогічними працівниками Університету, що відображується у
річних індивідуальних та кафедральних планах. Тут ми маємо
говорити про дві категорії.
Перша – це зареєстровані в УкрІНТЕІ науково-дослідні теми:
пошукові і за державними угодами. Зареєстровані науководослідні теми – це масштабні за обсягом і проблематикою проекти,
над якими працює увесь колектив даного наукового підрозділу
(кафедри/школи). У 2010 році у межах робочого часу викладачів
на кафедрах та наукових підрозділах виконувалось 37 наукових
тем, зареєстрованих в УкрІНТЕІ. Теми кандидатських
дисертацій аспірантів, кваліфікаційні роботи магістрів та
бакалаврів, курсові
Друга категорія – це ініціативні індивідуальні і колективні
наукові теми, які відображуються в щорічних індивідуальних і
підрозділових наукових звітах.
ШОСТОЮ
і
цілком
новою
формою
ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ НАУКОВОЇ РОБОТИ, що реально забезпечує
нерозривну єдність науки та освіти, стала для НаУКМА
«Докторська школа», заснована 2008 року у складі перших
трьох структурованіих докторських програм («Фінанси», «Охорона
громадського здоров’я», «Масові комунікації»). 2009 року було
введено в дію ще дві докторські програми: «Біологія та екологія» і
«Філософія літератури». 2010 року до них додалася шоста
докторська програма «Історія Центрально-Східної Європи», що
виконується
у
співпраці
з
Українським
католицьким
університетом (Львів).
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Досвід НаУКМА у створенні своєї Докторської школи,
структурованих докторських програм, а ширше – у розвиткові
третього циклу освіти в Україні і фактичному піднесенні всієї
структури на високий рівень дослідницького університету
відображений у книжках: «Становлення третього циклу
освіти в Україні: дослідницькі університети». / Авт.
Колектив:
В.П.Моренець,
М.І.Винницький,
Л.І.Кострова,
Ю.І.Матвеєва, М.О.Белешко; наук. ред. В.П. Моренець; упоряд.
Л.І.Кострова. – К.: Університетське видавництво «Пульсари», 2009.
– 123 с. На виході – книжка «Докторські програми в Україні:
досвід НаУКМА» - К.: Українське видавництво «Пульсари», 2010.
За традицією, що склалася, новий науковий рік в університеті
розпочинається відкриттям «Днів науки» – це своєрідна січнева
наукова сесія університету, яка у 2010 році відбувалась з 25 по
29 січня. Тижнева програма цього міждисциплінарного форуму
була відзначена яскравими науковими акціями, які за своєю
тематикою охоплювали майже увесь спектр наукових напрямів, що
розвиваються в НаУКМА.
23 вересня 2010 року на базі НаУКМА було проведено
міжнародну конференцію «Інновації та Болонський процес» у
рамках проекту «Вдосконалення трирівневої системи освіти за
спеціальністю «Соціальна робота» в шести європейських країнах»
(ACES), запровадженого програмою TEMPUS і фінансованого
Європейською комісією. Організатори цього масштабного заходу –
Школа соціальної роботи ім. В. І. Полтавця, Школа охорони
здоров’я та Докторська школа НаУКМА.
У конференції взяли участь представники Міністерства освіти
і науки України, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства
праці й соціальної політики, Державної соціальної служби сім’ї,
дітей і молоді, викладачі та студенти НаУКМА, працівники
Національного ТЕМПУС-офіса в Україні, керівники шкіл соціальної
роботи з інших міст України, викладачі соціальної роботи з різних
міст, соціальні працівники та інші зацікавлені особи. Серед
учасників були іноземні партнери з Великої Британії, Словенії,
Естонії, Грузії та Литви. Вони проаналізували нинішній стан
політики у країнах Східної Європи щодо викладання соціальної
роботи у навчальних закладах та окреслили перспективи
приєднання вищих шкіл до Болонського процесу. Особливу увагу
приділено питанням уніфікації освітніх процесів та посилення
ідентичності соціальної роботи в регіоні. Надзвичайний інтерес
викликало засідання секції «Імплементація структурованих
докторських програм (PhD) в Україні (досвід НаУКМА)».
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Справжньою прикрасою 2010 року стала проведена 14-16
жовтня міжнародна наукова конференція Ad fontes до 300-річчя
Бендерської конституції Пилипа Орлика. У цьому історичному
документі ХVІІІ ст. було закладено правове підґрунтя для
формування незалежної, самостійної Української держави на
засадах демократії. Ця Конституція значно випереджала свій час:
Конституцію США (майже на 70 років), Франції та Польщі (на 80
років). В ній уперше в історії не лише України, а й загалом світу
чітко розподілено владу на три види: законодавчу, виконавчу та
судову. До того ж, там було визначено місцеве врядування.
Серед
учасників
були
представники
вітчизняних
та
зарубіжних університетів та наукових інституцій, зокрема, з
Міланського університету (Італія), Національного інституту східних
мов і цивілізацій (м. Париж, Франція), Джорджтаунського
університету (м. Вашингтон, США), Варшавського університету
(Польща), Університету Альберти (м. Едмонтон, Канада),
Гарвардського університету (м. Кембридж, США), Веронського
університету
(Італія),
Санкт-Петербурзького
державного
університету (Росія), Інституту історії ПАН та Бялостоцького
університету (Польща).
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 Києво-Могилянської академії.
НаУКМА є співзасновником наукових журналів «Мандрівець»,
«Вибори та демократія», «Українське право». Широкому загалу
відомий журнал «Кіно-Театр». На завершальній стадії робота над
створенням наукового двомовного (українська та англійська мова)
електронного журналу відкритого доступу «Могилянський
науковий вісник»/«Kyiv-Mohyla Journal». Цей електронний
науковий часопис, базований на принципі незалежного
рецензування, стане постійно діючим періодичним виданням.
У 2010 році в Університеті сформована і успішно працює
видавнича група, що дало змогу власними силами (і частково –
на власній поліграфічній базі) видати 19 наукових і навчальнометодичних праць. Видавнича та Вчена рада НаУКМА
рекомендували до друку в інших видавництвах України ще 17
наукових праць.
НаУКМА активно співпрацює з науковцями інститутів
Національної Академії наук України, багато з яких за
сумісництвом є викладачами університету. Більшість наукових
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заходів, наукових досліджень, що здійснюються під дахом
НаУКМА, є результатом плідного співробітництва з колегами з
академічних установ, університетів та інших організацій.
2010 року ця тривала співпраця розвивалася на вищому рівні
інтеграції не тільки у формі прямих особистих професійних
контактів, а й інституційно. На думку НаУКМА, історично
зумовлений фактичний вододіл між університетською освітою та
академічною наукою, практично виявлений в тотальній
сепарованості двох сфер і відповідних систем – МОН та НАН
України, не сприяє циркуляції ідей, ефективному використанню
державних коштів і втіленню в життя засадничого принципу
«навчання через дослідження». Як відомо, у західному світі цей
принцип абсолютно визначальний для вищих рівнів освіти (ІІ-го і
ІІІ-го, себто магістерського та аспірантського), відтак дієве
зближення цих сфер стало б одним із основних шляхів реалізації
ідей, що їх містить державна програма «Наука в університетах».
З цією метою НаУКМА іще наприкінці 2009 р. розпочав
підписання угод про співпрацю з низкою академічних (системи
НАНУ) інститутів, що передбачає системне залучення науковців до
науково-навчальної діяльності НаУКМА, виконання спільних
науково-дослідних проектів, атестацію наукових кадрів вищої
кваліфікації, спільний пошук джерел додаткового фінансування
тощо і, в підсумку, виникнення науково-навчального комплексу
нового типу. Важливо наголосити, що питання власності та
адміністративного підпорядкування, що, як правило, зі зрозумілих
причин гальмують таку інтеграцію, від початку винесені за дужки
типової угоди. Виявляється, що за доброї волі сторін і справжнього
бажання здійснювати практичні кроки в напрямі «навчання через
дослідження», ці питання не стають вирішальними, а породжувані
ними проблеми – непереборними. Відтак, базуючись на тривалих
професійних зв’язках і спільності інтересів, НаУКМА уклав угоди
з такими авторитетними вітчизняними закладами науки:
 Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України
(директор: академік НАНУ М. Г. Жулинський);
 Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України (директор:
проф., д-р біол. наук С. Л. Мосякін);
 Інститут хімії поверхні імені О. О. Чуйка НАН України
(директор: член-кореспондент НАНУ М. Т. Картель);
 Інститут економіки та прогнозування НАН України (директор:
академік НАНУ В. М. Геєц);
 Інститут філософії ім. Г. Сковороди НАН України (директор:
академік НАНУ М. В. Попович);
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 Інститут української історіографії та джерелознавства ім.
М.C.Грушевського
(директор: член-кореспондент НАН
України П. С. Сохань);
 Центр перспективних соціальних досліджень Міністерства
праці та соціальної політики України та НАН України
(директор – доц., канд. пед. наук Л. І. Ільчук).
У найстислішому викладі співпраця за цими угодами, яка
практично розпочалася давно і триває не перший рік, загалом
охоплює ІІ і ІІІ цикли освіти (від визначення та формулювання
тематики
магістерських,
аспірантських,
докторантських
індивідуальних досліджень до їх виконання на базі провідних
наукових осередків та лабораторій), сприяє ефективному
упоширенню та апробації нових наукових ідей у полі «молодої
науки», слугує належному кадровому забезпеченню ІІІ-го рівня
освіти (аспірантури/докторських – PhD – програм), розвиток і
модернізація якого просто неможливі без переконливої «фахової
критичної маси» (відомих і активних учених).
У цьому напрямі співпраця з вітчизняними науково-освітніми
інституціями у 2010 році була посилена здобуттям спільного
гранту за європейською програмою Темпус (511340-TEMPUS-12010-1-NL-TEMPUS-JPGR «Розробка діючої практичної моделі
Докторської школи для впровадження
структурованих
докторських програм PhD в Україні та Грузії (ASP2PhD)».
Цей проект, розрахований на три роки, був підготовлений
НаУКМА у співпраці з університетом Маастріхту (Нідерланди), до
його виконання НаУКМА запросив українських партнерів:
Український католицький університет (Львів), Інститут ботаніки
Національної академії наук України (Київ), Інститут літератури
Національної академії наук України (Київ), Чорноморський
державний університет ім. Петра Могили (Миколаїв). З боку ЄС
виконавцями проекту і нашими партнерами стали: Державний
університет ім. Іллі Чавчавадзе (Тбілісі, Грузія), Тбіліський
державний медичний університет (Грузія), Університет Маастріхту
(Нідерланди), Університет Парі-Ест (Франція), Університет м.Глазго
(Великобританія).
Науково-дослідна та інноваційна робота студентів і молодих
учених у НаУКМА базуються на таких принципах:
1) відсутність штучного поділу науки на студентську
(«дитячу») та професорсько-викладацьку («дорослу»);
2) поєднання
навчального
процесу
з
науковими
дослідженнями;
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3) підтримка всіх самостійних студентських ініціатив щодо
проведення наукових заходів, організації наукових
осередків тощо.
Результат такої політики – тісна співпраця викладачів і
науковців зі студентами в рамках наявних в університеті науководослідних центрів і лабораторій, активна участь молодих
науковців у конференціях, наукових семінарах й інших наукових
заходах разом/поряд із їхніми науковими керівниками.
2010
року
студенти
університету
брали
участь
у
різноманітних конкурсах та олімпіадах, посівши призові місця
(загалом 35 осіб) та здобувши стипендії (державні академічні – 16
осіб; іменні – 36 осіб).
18 студентів – слухачів бакалаврських та маґістерських
програм стали переможцями конкурсу «Завтра.UA» й
одержують стипендію Фонду Віктора Пінчука.
Цей неповний перелік здобутків студентів НаУКМА свідчить про
високу якість навчальних програм та інноваційних методик
викладання
в
університеті,
їхній
зв’язок
із
науковими
дослідженнями, що проводяться на кафедрах і в наукових
підрозділах університету.
Наукові ініціативи студентів координуються деканом із роботи
зі студентами, завідувачами кафедр, керівниками наукових
центрів, науково-дослідною частиною. Студентські наукові
осередки створюються лише за почину самої молоді. Це цікаві,
динамічні організації, із власними положеннями і програмами дій.
Яскраві приклади такої діяльності:









Студентське наукове товариство факультету правничих наук
ЕкоКлуб «Зелена Хвиля»
Студентське біологічне товариство(СБТ)
Сходознавчий гурток
Студентський інтернет-центр
Клуб ЮНЕСКО
EAST-WEST BUSINESS (EWB)
Молодіжний гуманітарний центр

Але всі ці здобутки – це лише перші кроки на складному
шляху перетворення вищого начального закладу в потужний,
знаний в усьому світі, науковий центр, в якому буде відбуватися
неперервний процес наукового пошуку, наукових перемог і
поразок, процес творчого спілкування та передачі знань, досвіду і
вмінь молодому талановитому поколінню дослідників.
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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА
АКАДЕМІЯ»

ПРОГРАМА
Днів науки НаУКМА
25 січня – 4 лютого
2011 року

Київ
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Наукові заходи Днів науки НаУКМА
25 січня 2011 року
1500, корп. 1, актова зала



Різдвяний студентський філософський диспут «Людина у
віртуальному світі: перспективи і ризики» (стор. 21).

Керівник: канд. філос. наук, доц. Л. Д. Архипова.
Організатор: кафедра філософії та релігієзнавства.
1500, корп. 3, ауд. 303



Круглий стіл «Проблеми здоров’я та формування здорового
способу життя у студентської молоді» (стор. 21).

Керівник: В. О. Жуков.
Організатор: кафедра фізичного виховання.

26 січня 2011 року
1500, корп. 9, ауд. 4



Круглий стіл «Реформування податкової системи в контексті
принципу верховенства права» (стор. 22).

Керівник: д-р юрид. наук, проф. М. І. Козюбра.
Організатори: Центр дослідження проблем верховенства права та його
втілення в національну практику України,
кафедра загальнотеоретичних та державно-правових наук.
1500, корп. 4, ауд. 422



Наукова конференція «Актуальні проблеми педагогіки та
психології професійної освіти» (стор. 24).

Керівники: канд. псих. наук, доц. А. Я. Боднар;
канд. пед. наук, доц. М. О. Голубєва.
Організатор: кафедра зв’язків із громадськістю, психології та педагогіки.
1000, корп. 3, ауд. 302, 210, 222



Наукова конференція «10 років магістерській програмі з
археології – археологічні студії-2011» (стор. 26).

Оргкомітет: д-р іст. наук, проф. Л. Л. Залізняк; В. Отрощенко, Ю. Болтрик.
Секретар: ст. викл. В. О. Шумова.
Організатор: Магістерська програма «Історія. Археологія та давня історія
України» кафедри історії (секції археології).
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26-27 січня 2011 року
1400, корп. 1, ауд. 325; Староакадемічний корпус, І поверх,
Дослідницька зала – 1 (Мистецька бібліотека)



Наукова конференція «Теорія та історія культури» (стор. 30).

Керівник: д-р філол. наук, проф. М. А. Собуцький.
Організатор: кафедра культурології.

27 січня 2011 року
1600, корп. 6, ауд. 201



Круглий стіл «Маркетинг як ринково-орієнтована концепція
розвитку підприємництва» (стор. 32).

Керівник: канд. екон. наук, доц. Л. В. Пан.
Організатор: кафедра маркетингу та управління бізнесом.
1500, корп. 1, ауд. 333



Круглий стіл «Клітинні технології: вчора, сьогодні, завтра»
(стор. 33).

Керівник: д-р мед. наук, проф. Н. М. Білько.
Організатор: Центр молекулярних і клітинних досліджень.
1400, корп. 1, ауд. 314



ХІІ Могилянський історико-філософський семінар «Історикофілософські студії: нове покоління» (стор. 34).

Керівники: д-р філос. наук, проф. М. Л. Ткачук;
канд. філос. наук, доц. В. І. Менжулін.
Організатор: кафедра філософії та релігієзнавства.
1500, корп. 9, ауд. 4



Круглий стіл «Дотримання принципу верховенства права в
діяльності Конституційного Суду України» (стор. 35).

Керівник: д-р юрид. наук, проф. М. І. Козюбра.
Організатор: кафедра загальнотеоретичних та державно-правових наук.
1000, корп. НаУКМА, Бібліотека Антоновичів, кім. 25



14-й щорічний науково-практичний семінар «Інформаційні
ресурси для науки та освіти»

Керівник: відповідальна О. Бруй.
Організатор: наукова бібліотека НаУКМА.
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31 січня 2011 року (понеділок)
1500, Конґреґаційна зала
Староакадемічного корпусу

Пленарне

засідання

Системність нинішньої глобальної кризи
та висновки для України
Геєць Валерій Михайлович,
дійсний член НАН України, директор
Інституту економіки та прогнозування
НАНУ

Українське виборче законодавство
і проблеми демократії
Ключковський

Юрій

Богданович,

депутат Верховної Ради України, член
Комітету
з
питань
державного
будівництва, регіональної політики та
місцевого самоврядування

Бути людиною
Попович Мирослав Володимирович,
дійсний член НАН України, директор
Інституту філософії НАНУ
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31 січня 2011 року (понеділок)
1100, корп. 6, ауд. 201



Наукова конференція «Стабільна фінансова система
економічний розвиток: виклики сьогодення» (стор. 36).

Керівники: д-р екон. наук, проф. І. Г. Лук’яненко;
канд. екон. наук, проф. Л. І. Краснікова.
Організатори: кафедра фінансів, Лабораторія
досліджень.

та

фінансово-економічних

1 лютого 2011 року (вівторок)
1100, корп. 5, ауд. 104



Круглий стіл «Проблема освіти й освіченості в ранньомодерній
Україні» (стор. 39).

Керівники: д-р іст. наук, проф. Н. М. Яковенко;
канд. іст. наук М. В. Яременко.
Організатори: НДЦ «Спадщина», Центр досліджень
Європи.

Центрально-Східної
1500, корп. 4, ауд. 317



Круглий стіл «Закон України "Про судоустрій і статус суддів" та
актуальні питання врегулювання процесуальної діяльності»
(стор. 40).

Керівник: д-р юрид. наук, проф. В. І. Галаган.
Організатор: кафедра галузевих правових наук.



Науковий
семінар
«Сучасні
аспекти
викладання іноземних мов» (стор. 41)

1330, корп. 3, ауд. 408

дослідження

та

Керівники: канд. філол. наук, доц. Д. М. Мазін;
канд. філол. наук, доц. Л. І. Павленко.
Організатор: кафедра англійської мови.

1-2 лютого 2011 року (вівторок–середа)


Наукова
конференція
«Актуальні
літературознавства» (стор. 42).

1400, корп. 3, ауд. 119

проблеми

сучасного

Керівник: д-р філол. наук, проф. В. П. Моренець.
Організатор: кафедра літератури та іноземних мов.
1500, Студентський інтернет-центр



Науковий семінар «Технологічні проблеми розвитку інтернетцентру в університеті»

Керівники: д-р техн. наук, проф. О. Л. Синявський; Н. Скриннікова.
Організатор: кафедра мережних технологій.
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2 лютого 2011 року (середа)


Науковий семінар «Біблійна
термінологія» (стор. 44).

1400, корп. 5, ауд. 208

патристична

богословська

Керівники: канд. філос. наук, доц. К. Сігов;
канд. філос. наук, доц. В. Кебуладзе.
Організатори: Центр європейських гуманітарних досліджень,
Лабораторія наукового перекладу.

2-3 лютого 2011 року (середа-четвер)


Науковий
семінар
«Джерелознавство
сходознавчих досліджень» (стор. 44).

1400, корп. 4, ауд. 208

в

методології

Керівник: д-р філол. наук, проф. В. Ф. Резаненко.
Організатор: Центр сходознавства.

3 лютого 2011 року (четвер)
1530, Староакадемічний корпус, Конґреґаційна зала



Науковий семінар «Елементи злочину геноциду в Голодоморі
1932-1933 років в Україні згідно з міжнародним правом» в
рамках постійно діючого наукового семінару «Голодомор в
Україні у світлі Закону "Про Голодомор 1932-1933 років в
Україні" і міжнародного права» (стор. 46).

Керівник: д-р права (PhD з міжнародного права), канд. філол. наук, доц., д-р
юрид. наук, проф. М. М. Антонович.
Організатор: кафедра міжнародного права і спеціальних правових наук.
1200, корп. 1, ауд. 301



Круглий стіл «Суржик: між мовою і язиком» (стор.48).

Керівники: д-р філол. наук, проф. В. М. Ожоган;
д-р філол. наук, проф. Л. Т. Масенко.
Організатор: кафедра української мови.



Наукова конференція «Практичні й
українського мовознавства» (стор. 48).

теоретичні

Керівники: д-р філол. наук, проф. В. М. Ожоган;
д-р філол. наук, проф. Л. Т. Масенко;
канд. філол. наук, доц. О. М. Демська.
Організатор: кафедра української мови.



1500, корп. 1, ауд. 301

аспекти

1300, корп. 3, ауд. 408

Круглий стіл «Дискурсивні особливості комунікації» (стор. 51).

Керівник: канд. філол. наук, проф. П. В. Зернецький.
Організатори: Центр комунікативних трансформацій,
кафедра англійської мови.
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1500, корп. 4, ауд. 422



Круглий стіл «Актуальні питання розвитку PR в Україні».

Керівник: д-р філос. наук, проф. В. Г. Королько.
Організатор: кафедра зв’язків із громадськістю, психології та педагогіки.

4 лютого 2011 року (п’ятниця)
ї



Науковий семінар «Актуальні проблеми
законодавства в Україні» (стор. 52).

1500, корп. 4, ауд. 321

інформаційного

Керівники: канд. юрид. наук, доц. Т. С. Смирнова;
ст. викл. Д. С. Проценко.
Організатор: кафедра міжнародного права і спеціальних правових наук.
1000, корп. 6, ауд. 401



Міжвузівська науково-практична конференція студентів,
аспірантів і молодих науковців «Проблеми і перспективи
розвитку фінансової системи України» (стор. 53).

Керівники: канд. екон. наук, доц. С. В. Глущенко;
ст. викл. О. К. Прімєрова.
Організатор: кафедра фінансів.
1500, корп. 4, ауд. 422



Круглий стіл «Теперішнє і майбутнє соціології: соціологія для
кого, соціологія для чого?» (стор. 55).

Керівник: ст. викл. О. В. Богданова.
Організатор: кафедра соціології.
1500, Конґреґаційна зала
Староакадемічного корпусу

Пленарне

засідання

Доповіді лауреатів Премії імені Петра Могили 2010 року.

Закриття Днів науки
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Різдвяний студентський диспут
« Л ю д и н а у в і р т у а л ь н о м у с в і т і:
перспективи і ризики»
25 січня 2011 року (вівторок)
Корп. 1, актова зала, 1500.
Організатор: кафедра філософії та релігієзнавства.
Керівник: канд. філос. наук, доц. Л. Архипова.
____________________________________________________________________________________________

Учасники: студенти бакалаврської та магістерської програм «Філософія»,
викладачі кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА.

Круглий стіл
«Проблеми здоров’я та
формування здорового способу
життя у студентської
молоді»
25 січня 2011року (вівторок)
Корп. 3, ауд. 303, 1500.
Організатор: кафедра фізичного виховання.
Керівник: В. Жуков.
Секретар: П. Козубей.
1.

Вдосконалення рейтингової системи оцінювання студентів НаУКМА з
дисципліни «Фізичне виховання».
В. Жуков, Т. Лахманюк (НаУКМА)

2.

Культура тіла та її формування засобами фізичного виховання.
О. Копилов (НаУКМА)

3.

Можливості
активності.

нормалізації

адаптації

студентів

засобами

рухової

Л. Гордієнко (НаУКМА)
4.

Фізична культура в забезпеченні здоров’я. Здоровий спосіб життя
студентів.
А. Сотула (НаУКМА)

5.

Можливості відновлення
медичних груп.

енергопотенціалу

студентами

спеціальних

З. Моргун, В. Максименко (НаУКМА)

6.

Настільний теніс як засіб профілактики хвороб очей.

7.

Плавання як засіб профілактики (попередження) захворювань опорнорухового апарату у студентів.
О. Фесак (НаУКМА)

8.

Застосування засобів фізичного виховання для реабілітації студентів з
порушенням зору.
П. Козубей, В.Горборуков (НаУКМА)
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З. Моргун (НаУКМА)

9.

Демократизація системи фізичного виховання студентів у контексті
вимог Болонської декларації.
Ю. Щербина (НМУ)

10. Екологічне виховання та формування здорового способу життя засобами
туризму.
С. Збанацький (НаУКМА)
До участі круглого столу запрошені:
С. Лазуренко – к.п.н., професор кафедри фізичної реабілітації Університету
«Україна»;
Ю. Щербина – к.п.н., доц., Заслужений тренер України, Національний
медичний університет ім. О. О. Богомольця.

Круглий стіл
«Реформування податкової
системи в контексті принципу
верховенства права»
26 січня 2011 року (середа)
Корп. 9, ауд. 4, 1500.
Організатори: Центр дослідження проблем верховенства права та його
втілення в національну практику України, кафедра
загальнотеоретичних та державно-правових наук.
Керівник: д-р юрид. наук, проф. М. І. Козюбра.
Модератор: ст. викл. Н. Кравченко.
_________________________________________________________________________________________________________________

1.

Вступне слово.

2.

Податковий кодекс України: принципи податкового законодавства.
Наталія Кравченко
(старший викладач НаУКМА)

3.

Новели Податкового кодексу.

Микола Козюбра
(керівник Центру дослідження проблем верховенства права, завідувач
кафедри загальнотеоретичних та державно-правових наук,
суддя КСУ у відставці )

Ольга Лобач
(старший викладач НаУКМА)
4.

Податковий кодекс України: погляд експерта.
Денис Фудашкін
(незалежний експерт)

5.

Принцип верховенства права в судовій практиці з розгляду податкових
спорів.
Євгенія Усенко
(суддя Вищого Адміністративного Суду України,
заслужений юрист України)
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6.

Податковий кодекс України: теоретичні та практичні аспекти судового
розгляду податкових спорів.
Микола Гусак
(суддя Верховного Суду України,
заслужений юрист України)

7.

Вплив нового Бюджетного кодексу на формування податкової політики.
Наталія Якимчук
(доктор юридичних наук,
завідувач кафедри конституційного,
адміністративного і фінансового права
Академії прокуратури України)

8.

Податкові пільги як засіб державного впливу на розвиток банківської
діяльності.
Кирило Молодико
(кандидат юридичних наук,
науковий консультант судді
Конституційного Суду України)

Для участі в роботі круглого столу запрошені:
- Петро Пацурківський, д-р юрид. наук, декан юридичного факультету
Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича;
- Надія
Пришва
(д-р
юрид.
наук,
проф.,
завідувач
кафедри
конституційного та адміністративного права Київського національного
університету ім. Т. Шевченка );
- Микола Гусак (суддя Верховного Суду України);
- Євгенія Усенко (суддя Вищого адміністративного Суду України);
- Денис Фудашкін (незалежний експерт);
- Наталія Якимчук (д-р юрид. наук, завідувач кафедри Академії
прокуратури України);
- Кирило
Молодико,
(канд.
юрид.
наук,
науковий
консультант
Конституційного Суду України);
- Андрій Мелешевич (професор, декан факультету правничих наук
Національного університету «Києво-Могилянська академія»);
- Олексій Цельєв (доцент, НаУКМА);
- Микола Савенко (доцент кафедри загальнотеоретичних та державноправових наук НаУКМА);
- викладачі та студенти НаУКМА.
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Наукова конференція
«Актуальні проблеми педагогіки
та психології професійної
освіти»
26 січня 2010 року (середа)
Корп. 4, ауд. 422, 1500.
Організатор:

кафедра зв’язків із громадськістю,
педагогіки.
Керівник: канд. псих. наук, доц. А. Я. Боднар;
канд. пед. наук, доц. М. О. Голубєва.
Секретар: С. С. Павленко.

психології

та

___________________________________________________________________________________________

1.

Формування культури міжсуб’єктної взаємодії у майбутніх соціальних
працівників: результати дослідження.
О. В. Бершадська (викладач НАУКМА)

2.

Дослідження ефективності професійного самовизначення студентів
спеціальності «соціальна робота» у ВНЗ.
А. Я. Боднар (доцент НаУКМА),
О. В. Німченко (викладач кафедри соціальної роботи
Університету «Україна»)

3.

Професійна компетентність учителя іноземної мови.
Є. В. Борисов (аспірант НаУКМА)

4.

Феноменологія формування лідерства ММ у сучасних умовах.
О. М. Брик (викладач НаУКМА)

5.

Використання методів активного навчання для формування навичок
екологічної самоосвіти студентів природничих спеціальностей.
О. Я. Власюк (аспірант НаУКМА)

6.

Особливості використання бібліотечних інформаційних технологій у ВНЗ.
О. П. Гімос (пошукач НАУКМА)

7.

Методика «відкритий простір» і можливості її застосування у
просвітницькій і навчальній роботі.
А. М. Гірник (канд. філос. наук, проф. НаУКМА)

8.

Теоретико-методологічні підходи до визначення соціально-перцептивної
компетентності майбутніх соціальних педагогів.
Ю. В. Глигало (аспірант НаУКМА)

9.

Діалогічні простори в сучасних педагогічних технологіях.
В. І. Гордієнко (науковий співробітник
Інституту соціальної та політичної психології АПН України)

10. Розвиток пізнавального інтересу у студентів вищих навчальних закладів
у процесі вивчення психологічних дисциплін.
Н. М. Давидюк (доцент Чернівецького
національного університету ім. Ю. Федьковича)
11. Формування педагогічної майстерності у майбутніх вчителів початкових
класів у ВНЗ.
Ю. В. Журат (аспірант НаУКМА)
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12. Роль професійної самосвідомості у процесі професійного самовизначення
людини.
К. В. Єгорушкіна (аспірант НаУКМА)
13. Алгоритм конструктивного спілкування у процесі конфлікту.
О. В. Єгорушкіна (аспірант НаУКМА)
14. Особливості формування комунікативної компетентності у майбутніх
учителів.
О. П. Іскра (аспірант НаУКМА)
15. Конфліктологічна
компетентність
у
контексті
формування
комунікативної культури студентів у процесі вивчення іноземної мови.
І. Коберник (аспірант НаУКМА)
16. Асиметрія комунікативних позицій у професійному спілкуванні.
Л. В. Копець (канд. псих. наук, доц. НаУКМА)
17. Розвиток особистої ідентичності залежно від професійного вибору.
Л. В. Музиченко (співробітник НаУКМА)
18. Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх соціологів у ВНЗ.
С. С. Павленко (аспірант НаУКМА)
19. Мотивація досягнень як чинник професійного становлення.
Т. А. Тернавська (завідувач кафедри педагогіки і
психології приватного вищого навчального закладу
«Соціально-педагогічний інститут «Педагогічна академія»»)
20. Психологічні аспекти впровадження системи управління якості
начального процесу.
І. С. Тодорова (Університет економіки і торгівлі, м. Полтава)
21. Формування компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій
у вирішенні міжособистісних конфліктів: результати дослідження.
С. С. Філь (аспірант НаУКМА)
22. Психологічні структури інтелекту як чинник професійного становлення.
О. В. Яковенко (старший викладач НаУКМА)
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Наукова
«10 років
програмі
археологіч

конференція
магістерській
з археології–
ні студії–2011»

26 січня 2011 року (середа)
Корп. 3, ауд. 302, 1000.
Організатор: МП «Історія. Археологія та давня історія України» кафедри
історії.
Керівники: д-р іст. наук, проф. Л. Залізняк;
д-р іст. наук, проф. В. Отрощенко;
канд. іст. наук, доц. Ю. Болтрик.
Секретар: В. Шумова.
Пленарне засідання. Керівник: д-р іст. наук, проф. Л. Залізняк.
Корп. 3, ауд. 302, 1000.
І секція. Керівник: д-р іст. наук, проф. Л. Залізняк.
Корп. 3, ауд. 302, 1100.
І секція. Керівник: д-р іст. наук, проф. В. Отрощенко.
Корп. 3, ауд. 302, 1400.
ІІ секція. Керівник: канд. іст. наук, доц. Ю. Болтрик.
Корп. 3, ауд. 222, 1100.
ІІІ секція. Керівник: канд. іст. наук, А. Скиба.
Корп. 3, ауд. 210, 1100.

Пленарне засідання
1.

Проблема кримінальної «археології» в Україні.

2.

Питання досліджень інтер’єру трипільських будівель кінця ХІХ - початку
ХХ ст.
Дмитро Чорновол
(мол. наук. співроб. відділу доби енеоліту-бронзи ІА НАНУ)

3.

Фортифікаційні споруди Северинівського городища скіфського часу.
Олександр Шелехань
(аспірант кафедри історії (секція археології) НаУКМА)

Юрій Кухарчук
(канд. іст. наук, ст. наук. співроб. відділу кам’яної доби
Інституту археології НАНУ)

І секція
1.

Результати досліджень стоянки Вись 2010 р.

Леонід Залізняк
(д-р іст. наук, професор, завідувач відділу кам’яної доби Інституту археології
НАНУ, керівник магістерської програми кафедри історії «Археологія та давня
історія України» НаУКМА)
Микола Беленко
(ст. наук. співроб. Національного музею історії України)
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2.

Стоянка ранньої
Кіровоградщині.

пори

верхнього

палеоліту

Коробчино-Курган

на

Леонід Залізняк
(д-р іст. наук, проф., завідувач відділу кам’яної доби Інституту археології
НАНУ, керівник магістерської програми кафедри історії «Археологія та давня
історія України» НаУКМА)
Олександр Нездолій
(студент МП-2 «Археологія та давня історія України» НаУКМА)
3.

Розкопки стоянки Озерове на Новомиргородщині.
Денис Вєтров
(наук. співроб. відділу кам’яної доби ІА НАНУ)

Леонід Залізняк
(д-р іст. наук, проф., завідувач відділу кам’яної доби Інституту археології
НАНУ, керівник магістерської програми кафедри історії «Археологія та давня
історія України» НаУКМА)
4.

Дослідження стоянки Троянове 4В у 2010 р.

Леонід Залізняк
(д-р іст. наук, проф., завідувач відділу кам’яної доби Інституту археології
НАНУ, керівник магістерської програми кафедри історії «Археологія та давня
історія України» НаУКМА)
Іван Хоптинець
(наук. співроб. Чорнобильської археологічної експедиції МНС)

5.

Перспективи вивчення Радомишільських верхньопалеолітичних стоянок.
Олеся Кононенко
(мол. наук. співроб. Музею археології ІА НАНУ)

6.

Шляхи первинної неолітизації України у світлі математичної моделі
популяційної динаміки.
Дмитро Гаскевич
(канд. іст. наук, наук. співроб.
відділу кам’яної доби Інституту археології НАНУ)

7.

Трипільське поселення Лікареве та його місце серед пам’яток
небелівської локальної групи за матеріалами керамічного комплексу.
Валентина Шумова
(ст. викл. кафедри історії НаУКМА)
Сергій Рижов
(канд. іст. наук, ст. наук. співроб.
відділу доби енеоліту-бронзи ІА НАНУ)

8.

Щодо інтерпретації однієї зі знахідок на трипільському поселенні
Тальянки у 2003 р.
Людмила Шатіло
(студентка МП-1 «Археологія та давня історія України» НаУКМА)

9.

Текстиль трипільської культури: знахідки та інтерпретації.

Віталій Рудь
(студент МП-1 «Археологія та давня історія України» НаУКМА)

10. Зооморфні зображення в кераміці Кукутень-Трипілля розвиненого етапу
культури.
Анна Ніколаєва
(студентка МП-1 «Археологія та давня історія України» НаУКМА)
27

11. Роздуми щодо одного «аномального» тексту.
Віталій Отрощенко
(д-р іст. наук, професор (НаУКМА), завідувач відділу
доби енеоліту-бронзи Інституту археології НАНУ)
12. Марксизм в археології: основні дискусії - питання первісної археології
80-х – 30-х років ХХ ст.
Світлана Сорокіна
(завідувач сектору бронзової доби НМ Історії України)
13. До питання про археологічні кореляти деяких соціальних явищ.
Сергій Пустовалов
(канд. іст. наук, ст. наук. співроб. відділу доби енеоліту-бронзи ІА НАНУ)
14. Сліди травм на черепах з поховань ямної та катакомбної культур.
Юлія Ушкова
(мол. наук. співроб. відділу антропології ІА НАНУ)
15. Поховальні пам’ятки із залишками трупоспалень зрубної культурноісторичної спільності Лівобережної лісостепової України.
Олександр Ганшин
(студент МП-1 «Археологія та давня історія України» НаУКМА)
16. Хрестоподібні
Могильника.

підвіски

Верхнього

салтівського

катакомбного

Роман Наздрачов
(студент МП-1 «Археологія та давня історія України» НаУКМА)

ІІ секція
1.

Спроба реконструкції мережі шляхів західної частини Скіфського
квадрату.
Юрій Болтрик
(канд. іст. наук, доц. НаУКМА, ст. наук. співробіт. відділу доби раннього
заліза Інституту археології НАНУ)

2.

Розвиток скіфознавства в Україні (1900-1918 рр.).

3.

Керамічний комплекс Северинівського городища.

4.

Металеві кубки з курганних поховань скіфського часу.
Олександр Ганшин
(студент МП-1 «Археологія та давня історія України» НаУКМА)

5.

Дерев’яні чаші з металевими аплікаціями у скіфів.

Людмила Григор’єва
(аспірантка кафедри історії (секція археології) НаУКМА)

Оксана Ліфантій
(студентка МП-2 «Археологія та давня історія України» НаУКМА)

Тетяна Сай
(аспірантка кафедри історії (секція археології) НаУКМА)
6.

До питання про політичне становище у Боспорському царстві в першій
половині 50-х рр. III ст. н. е.
Роман Рейда
(мол. наук. співроб. відділу підводної археології ІА НАНУ)
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7.

Чорнолаковий посуд з поселення Маслини у Північно-Західному Криму.
Вікторія Котенко
(студентка МП-2 «Археологія та давня історія України» НаУКМА)

8.

Історія
досліджень
дитячих
Причорномор’я античної доби.

поховань

у

колоніях

Північного

Ольга Гнидюк
(студентка МП-2 «Археологія та давня історія України» НаУКМА)
9.

Світильники Ольвії VI-I ст. до н. е.
Ірина Шейко
(студентка МП-1 «Археологія та давня історія України» НаУКМА)

10. Відносини Ольвії із сарматами в І ст. н. е.

Олександр Шаповал
(студент МП-1 «Археологія та давня історія України» НаУКМА)

11. Поруйновані поховання черняхівської культури. Історіографія питання.
Анатолій Кияшко
(аспірант кафедри історії (секція археології) НаУКМА)
12. Лискований орнамент кераміки населення черняхівської культури.
Артем Чорненький
(студент МП-1 «Археологія та давня історія України» НаУКМА)
13. Монети в черняхівській культурі: історіографічний огляд.
Владислав Шургот
(студент МП-1 «Археологія та давня історія України» НаУКМА)
14. До питання визначення категорії «триручні вази» в черняхівському
гончарному комплексі.
Мар’яна Авраменко
(студентка IV курсу Інституту
історичної освіти НПУ ім. М.П. Драгоманова)

ІІІ секція
1.

«Держава слов’ян» Каспійського зводу арабських джерел про Східну
Європу: етногеографічна інтерпретація.
Сергій Конча
(канд. іст. наук, ст. викл. НаУКМА
наук. співроб. Київського національного університету ім. Т. Шевченка)

2.

Фібули у Дніпровських лісостепових скарбах.
Андрій Скиба
(канд. іст. наук, ст. викл НаУКМА,
наук. співроб. відділу ранніх слов’ян Інститу археології НАНУ)

3.

Історіографія вивчення гончарного посуду волинцевської культури.
Ярослав Володарець-Урбанович
(аспірант відділу археології ранніх слов’ян Інституту археології НАНУ)

4.

Сучасний стан
Подніпров’я.

досліджень

зарубинецької

культури

Середнього

Олег Васюк
(студент IV курсу Інституту
історичної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова)
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5.

Двоярусні будівлі роменської культури.
Юрій Пуголовок
(наук. співроб. Центру охорони пам’яток Полтавської обл.)

6.

Ями-колодязі на городищах сіверянського населення.

7.

Матеріали післямонгольського часу з колекцій наукових фондів ІА НАНУ.
Кирил Капустін
(аспірант кафедри історії (секція археології) НаУКМА)

8.

Технологія
приладів.

9.

Віталій Жигола
(аспірант кафедри історії (секція археології) НаУКМА)

виготовлення

давньоруських

керамічних

освітлювальних

Аліна Сушко
(аспірантка кафедри історії (секція археології) НаУКМА)

Кам’яна дрібна пластика Київської Русі.

Ірина Гегельська
(співробітник Музею історичних коштовностей НМІУ)

10. Проблема реконструкції вигляду Десятинної церкви в Києві.
Євгенія Мітрохіна
(студентка МП-2 «Археологія та давня історія України» НаУКМА)
11. Церкви і костели Княжого Галича.
Мар’ян Тарнавський
(аспірант кафедри історії (секція археології) НаУКМА)

Наукова конференція
«Теорія та історія культури»
26-27 січня 2011 року
Староакадемічний корпус, І поверх,
Дослідницька зала – 1 (Мистецька бібліотека), 1400.
Корп. 1, ауд. 325, 1400.
Організатор: кафедра культурології.
Керівник: д-р філол. наук, проф. М. А. Собуцький.

__________________________________________________________________
Секція 1
26-27 січня
Староакадемічний корпус, 1400.
1.

Монтаж як політично-естетична категорія.

2.

Чорнобильський
відчуження.

постколоніалізм:

символічна

О. Радинський
(аспірант, НаУКМА)
реапропріація

зони

О. В. Брюховецька
(канд. філос. наук, доц., НаУКМА)
3.

Матеріальність знаку: (пост)радянське місто у часі.

М. А. Собуцький
(д-р філол. наук, проф., НаУКМА)
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4.

Спецефект: між «реальністю» і фантастикою.
С. Мензелевський (аспірант, НаУКМА)

5.

Мінісеріал «Голокост».
О. Папаш (аспірантка, НаУКМА)

6.

Соціалістичне місто: Київ і радянське повоєнне місто планування.
Н. Парфан (аспірантка, НаУКМА)

7.

Онтологія культурології.
О. О. Івашина (ст. викл., НаУКМА)

8.

Моделі темпоральності в історії мистецтва Алоїза Ріґля.
В. Артюх (аспірант, НаУКМА)

9.

Ідеологія віктимізації.
В. М. Черепанин
(канд. філос. наук, доц., НаУКМА)

10. Доторк у культурі.

В. В. Гавриленко
(канд. філос. наук, ст. викл., НаУКМА)

11. Прочитання М. Батхіна. Рецепція концепту карнавальної культури у
працях А. Гуревича й Л. Пілського.
Б. М. Чумаченко
(старший викладач, НаУКМА)
12. Взаємозалежність часу та особистості у духовних вправах римських
стоїків.
Д. Романчук (аспірант, НаУКМА)

Секція 2
26-27 січня
Корп. 1, ауд. 325, 1400.
1.

До питання про археологічні кореляти деяких соціальних явищ та
процесів.
С. Ж. Пустовалов
(канд. іст. наук, доц., Інститут археології НАН України)

2.

Ієротопія та memoria в архітектурному ландшафті міста.
Р. В. Демчук
(канд. філос. наук, доц., НаУКМА)

3.

Категорії «гостя» і «господаря» у традиційній думці Китаю та Японії.
С. В. Капранов
(канд. філос. наук, ст. викл., Інститут сходознавства НАН України)

4.

Антропологія літератури І. Канта та її дидактичний прояв у класичній
літературі ХІХ ст. (М. В. Гоголь та ін.).
Ю. В. Джулай
(канд. філос. наук, доц., НаУКМА)

5.

Поняття образу за Казимиром Малевичем.
Л. Лозова (аспірантка, НаУКМА)
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6.

Правильне дихання як джерело здоров’я мовного апарату.
М. В. Іваненко
(провідний концертмейстер кафедри
народного пісенного виконавства та фольклористики КНУКіМ)

7.

«Мегалітичний» світогляд у пам’ятках фольклору та археології.
Д. О. Король
(кандидат культурології, ст. викл., НаУКМА)

8.

Костюм міського населення російської імперії другої половини ХІХ ст. (за
прозою М. Лескова).
Ю. І. Нікішенко
(канд. іст. наук, доц., НаУКМА)

9.

«Шокуюче» як мистецька категорія та проблема естетичного судження.
О. М. Петрова
(д-р філос. наук, проф., НаУКМА)

10. Іконописна традиція у творчості Єжи Юрія Новосельского.
О. С. Ременяка
(кандидат мистецтвознавства,
завідувач лабораторії мистецтва новітніх технологій
Інституту проблем сучасного мистецтва АМУ)
11. Суфізм та культ святих.
О. Бура (аспірантка, НаУКМА)
12. Київські контракти у спогадах очевидців.
В. Осьмак (аспірантка, НаУКМА)

Науковий семінар
«Маркетинг як ринково–
орієнтована концепція
розвитку підприємництва»
27 січня 2011 року (четвер)
Корп. 6, ауд. 201, 1600.
Організатори: кафедра маркетингу та управління бізнесом,
Креативний маркетинговий центр.
Керівник: канд. екон. наук, доц. Л. В. Пан.
________________________________________________________________________________
1.

Реалії підприємницького маркетингу: визначення дійових інструментів.
Л. В. Пан
(зав. кафедри, канд. екон. наук, доц., НаУКМА)

2.

Cучасні інструменти міжнародного маркетингу та їх розвиток в Україні.
Н. В. Романченко
(канд. екон. наук, доц., НаУКМА)

3.

Креативний маркетинг як інструмент успішної конкуренції.
Л. В. Дерев’янко
(аспірант НаУКМА, Креативний маркетинговий центр НаУКМА)

4.

Сучасні методи маркетингових досліджень на ринку туристичних послуг.
К. В. Пічик
(канд. екон. наук, доц., НаУКМА)
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5.

Особливості PR-кампанії щодо популяризації Кодексу підприємницької
честі.
Н. Д. Чала
(канд. екон. наук, доц., НаУКМА)

6.

Маркетинговий аналіз у реалізації інноваційно-інвестиційних проектів.
О. В. Гуменна
(канд. екон. наук, доц., НаУКМА)

7.

Корпоративна соціальна відповідальність як інноваційна стратегія
бізнесу.
Л. В. Лазоренко
(канд. екон. наук, доц., НаУКМА)

8.

Системний аналіз у маркетингу: особливості використання та переваги.
В. Ю. Ільченко
(канд. екон. наук, доц., Національний транспортний університет)

9.

VBM (Value Based Management) – сучасна концепція управління бізнесом.
Т. А. Єрофеєва
(ст. викл., НаУКМА)

10. МLM: особливості та майбутнє прямих продажів.
А. В. Прохорова
(асистент, Київський національний
економічний університет ім. В. Гетьмана)
11. Використання новітніх технологій у сфері досліджень поведінки
споживачів та впливу на неї в місцях продажу.
О. К. Абрамович (ст. викл., НаУКМА)
12. Роль маркетингових комунікацій на ринку нерухомості В2В.
В. І. Погасій (асистент, НаУКМА)

Круглий стіл
«Клітинні технології: вчора,
сьогодні, завтра»
27 січня 2011 року (четвер)
Корп. 1, ауд. 333, 1500.
Організатор: Центр молекулярних і клітинних досліджень.
Керівник: д-р мед. наук, проф. Н. М. Білько.
__________________________________________________________________________________________________________________

1.

Роль стовбуровоклітинних технологій у розвитку новітніх підходів
регенераторної біології та медицини.
Надія Білько
(керівник Центру молекулярних і клітинних досліджень)

2.

Історія розвитку клітинних технологій та їх внесок в ембріологію,
гематологію, радіобіологію.
Ірина Борбуляк
(науковий співробітник Центру молекулярних і клітинних досліджень)
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3.

Морфофункціональна оцінка будови чоловічих статевих клітин і її
ефективність під час екстракорпорального запліднення.
Олексій Бараш
(науковий співробітник Центру молекулярних і клітинних досліджень)

4.

Принципи вирощування епітеліальних і мезенхімальних клітин на носіях
різного походження.
Дмитро Баскаков
(студент 4-го курсу факультету природничих наук)

5.

Оцінка репаративних можливостей кровотворної системи опромінених
лабораторних тварин у культурі тканин in vivo.
Ілона Жалейко
(студент МП «Біологія-1»)

Для участі в роботі круглого столу запрошені:
- Бойко Р. В. (проф., д-р фіз.-мат. наук, НаУКМА);
- Дружина М. О. (проф., д-р біол. наук, ІЕПОР НАНУ);
- Савцова З. Д. (проф., д-р мед. наук, НаУКМА);
- Чоботько Г. М. (проф., д-р біол. наук, Інститут агроекології УААН);
- Кондрашова В. Г. (ст. наук. співроб., канд. біол. наук, НЦРМ АМНУ);
- Атаманюк Н. П. (ст. наук. співроб., канд. біол. наук, НЦРМ АМНУ);
- Родіонова Н. К. (ст. наук. співроб., канд. біол. наук, ІЕПОР НАНУ);
- Безусько А. Г. (доцент, канд. біол. наук, НаУКМА);
- Антонюк Н. Г. (доцент, канд. хім. наук, НаУКМА);
- Бадюк В. М. (ст. наук. співроб., канд. мед. наук, НаУКМА).

ХІІ Могилянський історико–
філософський семінар
«І с т о р и к о – ф і л о с о ф с ь к і с т у д і ї:
нове покоління»
27 січня 2011 року (четвер)
Корп. 1, ауд. 314, 1400.
Організатор: кафедра філософії та релігієзнавства.
Керівники: д-р філос. наук, проф. М. Ткачук;
канд. філос. наук, доц. В. Менжулін.
____________________________________________________________________________________________

1.

Філософські підходи до розуміння поняття «природне право».
Микола Сіома
(аспірант кафедри філософії та релігієзнавства, НаУКМА)

2.

Американський неопрагматизм: основні етапи становлення.
Тетяна Магдич
(аспірант кафедри філософії та релігієзнавства, НаУКМА)

3.

Аналітичний аргумент П. Строссона як варіант побудови несуперечливої
теорії.
В’ячеслав Циба
(аспірант кафедри філософії та релігієзнавства, НаУКМА)
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Круглий стіл
«Дотримання принципу
верховенства права в діяльності
Конституційного Суду України»
27 січня 2011 року (четвер)
Корп. 9, ауд. 4, 1500.
Організатори: Центр дослідження проблем верховенства права та його
втілення в національну практику України, кафедра
загальнотеоретичних та державно-правових наук.
Керівник: д-р юрид. наук, проф. М. І. Козюбра.
Секретар: В. М. Ткаченко.
________________________________________________________________________________________________________________________

1.

Верховенство права і практика Конституційного Суду України:
стан та перспективи.
Микола Козюбра
(керівник Центру дослідження проблем верховенства права,
завідувач кафедри загальнотеоретичних та державно-правових
наук, суддя КСУ у відставці)

2.

Верховенство права у практиці Конституційного Суду України
(2006-2010 рр.).
Петро Стецюк
(суддя Конституційного Суду України)

3.

Тлумачення
Конституції
України
та
законів
України
Конституційним Судом у контексті принципу верховенства права.
Микола Савенко
(доцент НаУКМА, суддя КСУ у відставці)

4.

Судовий активізм, верховенство права та Конституційний Суд
України.
Андрій Мелешевич
(професор, декан факультету правничих наук
Національного університету «Києво-Могилянська академія»)

5.

Дотримання принципу єдності судової практики у діяльності
Конституційного Суду України.
Станіслав Шевчук
(професор НаУКМА)

Для участі в роботі круглого столу запрошені:
-

Петро Стецюк (суддя Конституційного Суду України);
Віктор Шишкін (суддя Конституційного Суду України);
Володимир Кампо (суддя Конституційного Суду України);
Юрій Ключковський (народний депутат України);
Ігор Коліушко (голова правління Центру політико-правових реформ);
Ігор Когут (голова ради Лабораторії законодавчих ініціатив);
Андрій Мелешевич (професор, декан факультету правничих наук
Національного університету «Києво-Могилянська академія»);
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-

-

Станіслав Гусарєв (професор, начальник кафедри теорії держави і
права Національної академії внутрішніх справ);
Станіслав Шевчук (професор, Національний університет «КиєвоМогилянська академія»);
Володимир Сущенко (доцент, завідувач кафедри конституційного
права Чорноморського державного університету ім. Петра Могили);
Анатолій Колодій (професор, начальник кафедри конституційного
права Національної академії внутрішніх справ);
Олександр Тихомиров (професор кафедри теорії держави і права
Національної академії внутрішніх справ);
Ігор Безклубий (професор, завідувач кафедри теорії та історії
держави і права КНУ ім. Т. Шевченка);
Олександр Ковальчук (доцент кафедри теорії та історії держави і
права, заступник декана юридичного факультету КНУ ім. Т.
Шевченка);
Володимир Котюк (доцент кафедри теорії та історії держави і права
КНУ ім. Т. Шевченка);
Микола Савенко (доцент кафедри загальнотеоретичних та державноправових наук НаУКМА);
викладачі, аспіранти та студенти НаУКМА.

Наукова конференція
«Стабільна фінансова система
економічний розвиток:
виклики сьогодення»

та

31 січня 2011 року (понеділок)
Корп. 6, ауд. 201, 1100.
Організатор: кафедра фінансів, Лабораторія
досліджень.
Керівник: д-р екон. наук, проф. І. Г. Лук’яненко.

фінансово-економічних

___________________________________________________________________________________________

Програма
1000–1100

– реєстрація.
1100–1110 – вступне слово д-ра екон. наук, проф. І. Г. Лук’яненко.
1110–1450 – виступи учасників.
1500 – завершення конференції.
_______________________________________________________________________
1.

Діагностика фінансових криз: теорія та практика.
І. Г. Лук’яненко (д-р екон. наук, проф., НаУКМА)

2.

Оцінка рівня
здоров’я.

добробуту

населення

з

урахуванням

фактора

Л. І. Краснікова (канд. екон. наук, проф. (НаУКМА)
3.

Вплив ринкової кон’юнктури на економічний стан підприємств
малого бізнесу в Україні.
О. Я. Базілінська (канд. екон. наук, доц., НаУКМА)
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4.

Сучасні проблеми підвищення рівня фінансової стійкості страхових
компаній України.
Д. С. Маруженко
(канд. екон. наук, директор
департаменту андерайтингу та перестрахування
Приватного акціонерного товариства
«Страхова компанія «ПРОВІДНА»)

5.

Система показників для прогнозування податкових надходжень та
оцінки ефективності оподаткування.
Д. А. Дяковський (канд. екон. наук, ст. викл., НаУКМА)

6.

Пенсійна система як виклик фінансовій стабільності України.
В. Г. Мельничук
(канд. екон. наук, доц.,
віце-президент компанії з управління активами «КІНТО»)

7.

Аспекти
управління
підприємства.

фінансовим

ризиком виробничого

О. В. Бондаренко
(аспірант 1 р.н. кафедри фінансів,
PhD-програма «Фінанси», НаУКМА)
8.

Оцінка фінансової стабільності банківського сектору України.
Г. В. Бєленька
(аспірант 3 р.н. кафедри фінансів,
PhD-програма «Фінанси», НаУКМА)

9.

Статистичний
аналіз
гендерного
балансу
на
факультеті
економічних наук Національного університету «Києво-Могилянська
академія».
О. К. Прімєрова (канд. екон. наук, доц., НаУКМА)
С. В. Сєміколенова (канд. екон. наук, доц., НаУКМА)

10. Податкова політика України щодо малого та середнього бізнесу.
Т. Г. Буй (канд. екон. наук, доц., НаУКМА)
11. Контролінг інвестиційних проектів та оцінка вартості бізнесу як
фактори підвищення стабільності та конкурентноздатності
підприємства.
О. В. Мелих
(аспірант кафедри фінансів,
PhD-програма «Фінанси», НаУКМА)
12. Методи бюджетного прогнозування.
В. М. Горбачук
(канд. фіз.-мат. наук, доц., ст. наук. співроб., Інститут кібернетики
ім. В. М. Глушкова НАН України)
В. Є. Помазан
(студент 4-го курсу ФЕН, НаУКМА)
13. Методи хеджування ризиків індексу української фондової біржі.
П. М. Вержбицький
(аспірант 1 р.н. кафедри фінансів,
PhD програма «Фінанси», НаУКМА)
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14. Основні методи усунення інформаційної асиметрії між ринковими
гравцями.
О. А. Кривошия
(аспірант 2 р. н. кафедри фінансів,
PhD-програма «Фінанси», НаУКМА)
15. Оцінка стійкості банківської системи України та її інститутів.
С. С. Шумська
(канд. екон. наук, ст. наук. співроб.,
провідний наук. співроб.
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»)
16. Зовнішньоторговельна політика України
активізації економічного зростання.

в

контексті

завдань

С. В. Глущенко
(канд. екон. наук, доц., НаУКМА)
17. Інформаційні технології фінансового звітування підприємств та їх
контроль.
С. В. Івахненков
(канд. екон. наук, доц., НаУКМА)
18. Застосування моделі міжгалузевого балансу для прогнозування
розвитку економіки України.
Ю. М. Лук’янчук
(студент МП-2 «Фінанси» НаУКМА)
19. Соціально-економічна статистика в Україні: проблеми та напрями
розвитку.
Е. В. Галицька
(канд. екон. наук., доц.,
професор кафедри фінансів НаУКМА)
20. Структурні
України.

зрушення

в

розвитку

агропромислового

сектору

Т. О. Домашевська
(студент МП-2 «Фінанси» НаУКМА)
21. Моделювання оптимальних ставок екологічних податків в Україні.
К. М. Гетьман
(студент МП-2 «Фінанси» НаУКМА)
22. Методи впливу на ділове середовище та мистецтво ведення
переговорів.
Н. А. Донкоглова
(методист кафедри фінансів, НаУКМА)
23. Аналіз та моделювання бюджетно-податкової політики за
допомогою математичних методів.
М. Я. Сидорович
(аспірант 3 р. н. кафедри фінансів,
PhD-програма «Фінанси» НаУКМА)
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24. Чи повинен Національний банк України реагувати на зміни
котирувань на фондовому ринку: аналіз на основі стандартної
динамічної неокейнісіанської моделі.
Р. Б. Семко
(аспірант 2 р. н. кафедри фінансів,
PhD-програма «Фінанси» НаУКМА)
25. Моделювання оптимальних ставок екологічних податків в Україні.
К. М. Гетьман
(студент МП-2 «Фінанси» НаУКМА)

Круглий стіл
«Проблеми освіти й освіченості
в ранньомодерній Україні»
1 лютого 2011 року (вівторок)
Корп. 5, ауд. 104, 1100.
Організатори: НДЦ «Спадщина КМА», Центр досліджень ЦентральноСхідної Європи.
Керівники: д-р іст. наук, проф. Н. Яковенко;
канд. іст. наук, доц. М. Яременко.
___________________________________________________________________________________________

Коло питань для обговорення:
1.

Жіноча письменність у XVIII ст. у Гетьманщині (на прикладі
Полтави).
Юрій Волошин
(д-р іст. наук, Полтавський національний
педагогічний університет;

2.

Освіта парафіяльного духовенства та проповідницькі практики у
XVIII ст. у Київській митрополії.
Оксана Прокоп’юк
(канд. іст. наук, Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник)

3.

Письменність серед запорожців Нової Січі.
Тетяна Кузик
(ст. наук. співроб., Інститут української археографії НАНУ)

4.

Освітні реформи на Слобожанщині наприкінці XVIII ст.
Володимир Маслійчук
(канд. іст. наук, Східноукраїнська філія
Міжнародного Соломонового університету ( Харків))

Для участі в роботі круглого столу запрошені:
–

Наталя Білоус (канд. іст. наук, ст. наук. співроб. Інституту
історії України НАНУ);
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Тетяна Григор’єва (канд. іст. наук, ст. викладач кафедри історії
НаУКМА);
Катерина Диса (канд. іст. наук, PhD, доц. кафедри історії
НаУКМА);
Тетяна Люта (канд. іст. наук, директор Центру НаУКМА «Музей
української звитяги»);
Віталій Михайловський (канд. іст. наук, ст. викладач
Київського педінституту ім. Б. Грінченка);
Олексій Сокирко (канд. іст. наук, доц. кафедри історії України
Київського національного університету ім. Т. Шевченка);
Наталя Старченко (канд. іст. наук, ст. наук. співроб. Інституту
історії України НАНУ);
Ігор Тесленко (канд. іст. наук, доц. кафедри історії НаУКМА).

–
–
–
–
–
–

–

Круглий стіл
«Закон України
"Про судоустрій і статус суддів"
та актуальні питання
врегулювання процесуальної
діяльності»
1 лютого 2011 року (вівторок)
Корп. 4, ауд. 317, 1500.
Організатор: кафедра галузевих правових наук.
Керівник: д-р юрид. наук, проф. В. І. Галаган.
Питання для обговорення:
-

Загальна концепція Закону України «Про судоустрій та статус суддів»:
позитиви і негативи.

-

Повноваження Вищого спеціалізованого Суду з розгляду цивільних і
кримінальних справ та Верховного Суду України.

-

Чи відбулася судова реформа?

-

Зміни до процесуальних
корегування.

кодексів:
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реальні

зміни

чи

незначні

Науковий семінар
«Сучасні аспекти дослідження та
викладання іноземних мов»
1 лютого 2011 року (вівторок)
Корп. 3, ауд. 408, 1330.
Організатор: кафедра англійської мови.
Керівники: канд. філол. наук, доц. Д. М. Мазін;
канд. філол. наук, доц. Л. І. Павленко.
________________________________________________________________________________

1.

Огляд сучасних методик викладання англійської мови: конкуренція
чи взаємодія?
Л. І. Павленко
(канд. філол. наук, доцент)

2.

Особливості підготовки до письмових завдань у тестах TOEFL та
IELTS.
І. В. Василенко
(канд. філол. наук, доцент)

3.

Multimedia technologies in the course of Public Speaking.
С. О. Китаєва
(канд. пед. наук, доцент)

4.

The advantages of the Credit Module System in the Course of English
Master Program students.
Г. О. Швидка
(ст. викладач)

5.

Прагматичний аспект дієслів умовного способу у комісивних
висловлюваннях.
Т. С. Фіногіна
(канд. філол. наук, ст. викладач)

6.

Формування культури спілкування на практичних заняттях з
іноземної мови в контексті інтегрованого навчання.
О. В. Бершадська
(ст. викладач)

7.

Developing critical thinking as an essential element of academic
writing course.
Л. О. Омеляненко (ст. викладач)
Л. А. Батурська (канд. філол. наук, доцент)

8.

Computer assisted language learning.
Л. В. Сергієнко
(ст. викладач)

9.

Teaching Multilevel Classes.
С. О. Гісем
(ст. викладач)
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10. Сучасна кореляція цілей та методик і засобів вивчення англійської
мови.
Д. М. Мазін
(канд. філол. наук, доцент)
11. Формування вмінь професійно орієнтованого читання наукових
англомовних текстів у студентів магістратури.
О. С. Малюга
(канд. пед. наук, в/о доцента
кафедри теорії та практики перекладу Міжрегіональної академії
управління персоналом, м. Київ)

Наукова конференція
«Актуальні проблеми
сучасного літературознавства»
1–2 лютого 2011 року (вівторок - середа)
Корп. 3, ауд. 119, 1330.
Організатор: кафедра літератури та іноземних мов.
Керівник: д-р філол. наук, проф. В. М. Моренець.
_____________________________________________________________________________________________

1.

До проблеми літературного мейнстріму у ХХІ ст.
Борис Шалагінов (НаУКМА)

2.

Розширення меж компаративістичного аналізу в сучасному англоамериканському літературознавстві (П. Во, Л. Гатчен, Ф.
Джеймісон).
Ростислав Семків (НаУКМА)

3.

Література для дітей та юнацтва: концептуалізація поняття в
контексті соціокультурного розвитку суспільства.
Уляна Гнідець
(Національний університет «Львівська політехніка»)

4.

Друга світова
письма.

війна крізь призму жіночого автобіографічного
Тетяна Дзядевич (НаУКМА)

5.

Міфологічна матриця роману Підмогильного «Місто».
Ірина Борисюк
(Київський університет імені Бориса Грінченка)

6.

Літературні студії Стефана Савченка в контексті критичної думки
київських неокласиків.
Наталія Котенко (НаУКМА)

7.

Про один поетичний вечір пам’яті С. Єсеніна в Києві (лютий 1926
р.).
Оксана Пашко (НаУКМА)
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8.

Семіологічний аспект дослідження концепції творчості Василя
Стуса.
Маргарита Єгорченко (НаУКМА)

9.

Семантика голосу та мовчання в поезії І. Андрусяка (або Взаємодія
компонентів паралінгвістичної семіотики в поезії І. Андрусяка).
Тетяна Нарчинська (НаУКМА)

10. Проект «Камени» Миколи Зерова 1934 року: шляхи трансформації
циклів.
Наталія Якубчак (НаУКМА)
11. Особливості
часо-просторової
Вінграновського.

моделі

у

творчості

Миколи

Світлана Богдан (НаУКМА)
12. Гуманістичні тенденції прози Миколи Вінграновського.
Ліна Стороженко (НаУКМА)
13. Рецепція образу Св. Олексія в українській літературі доби бароко.
Надія Моршна (НаУКМА)
14. Екзистенціальні мотиви у творчості Віктора Кордуна.
Леся Павленко (НаУКМА)
15. Національні образи та національна ідентичність у літературі.
Наталія Лисак (НаУКМА)
16. Розрізнення літературознавчих та критичних текстів: теоретичні
аспекти.
Олена Синицька (НаУКМА)
17. Сучасні теоретичні та літературно-критичні дослідження дитячої
літератури у Польщі.
Анна Третяк (НаУКМА)
18. Історіографічна метапроза: формування концепту у працях П. Во і
Л. Гатчен.
Анна Вітрук (НаУКМА)
19. Пісня пісень у творчості Григорія Сковороди.
Ольга Максимук (НаУКМА)
20. Роль Станіслава Лема у формуванні канону американської наукової
фантастики 2 пол. ХХ ст.
Катерина Міщук (НаУКМА)
21. Семіотика міського простору в українській виробничій прозі 1930-х
років.
Оксана Щур (НаУКМА)
22. Творчість Г. Сковороди в інтерпретації дослідників ХХ-ХХI ст.
Ольга Хомета (НаУКМА)
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Науковий семінар
«Біблійна патристична
богословська термінологія»
Спільний проект Центру європейських гуманітарних досліджень НаУКМА,
Лабораторії наукового перекладу
в рамках роботи над перекладом, адаптацією та доповненням
«Європейського словника філософій (Лексикона неперекладностей)»
2 лютого 2011 року (середа)
Корп. 5, ауд. 208, 1400.
Організатори:

Центр
європейських
гуманітарних
досліджень,
Лабораторія наукового перекладу.
Керівники: канд. філос. наук, доц. Костянтин Сігов;
канд. філос. наук, доц. Вахтанг Кебуладзе.
Експерт галузевої ради: наук. редактор НВО «Дух і літера» Юрій Вестель.
Експерт мовознавчої ради: д-р філол. наук Леся Звонська.
___________________________________________________________________________
1. Біблійне коріння грецьких патристичних термінів.
Дарина Морозова
(канд. культурології, НаУКМА),
Юрій Вестель
2.

Окремі термінологічні проблеми східної патристики.

Дарина Морозова
(канд. культурології, НаУКМА),

Науковий семінар
«Джерелознавство в методології
сходознавчих досліджень»
2 - 3 лютого 2011 року (середа - четвер)
Корп. 4, ауд. 208, 1400.
Організатор: Центр сходознавства.
Керівник: д-р філол. наук, проф. В. Ф. Резаненко.
_____________________________________________________________________________

2 лютого -середа
Секція 1
1.

Проблема легітимності методології китаєзнавчих досліджень в
українському сходознавстві.
Володимир Резаненко
(директор Центру сходознавства НаУКМА,
д-р філол. наук, проф. кафедри політології)

2.

Проблеми методології дослідження османсько-тюркських джерел.
Ферхад Туранли
(заступник директора Центру сходознавства
НаУКМА, канд. іст. наук, доц. кафедри
загального і слов’янського мовознавства НаУКМА
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3.

Даосько-буддистська метафора порожнечі та її репрезентація в
китайській поезії доби Сун.
Ярослава Шекера
(канд. філол. н., доц.
Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка)

4.

Екстралінгвістичні складові паралелізмів у віршах китайської доби
Тан: до проблеми адекватного перекладу.
Ірина Костанда
(ст. викладач Краматорського економіко-гуманітарного ін-ту)

5.

Традиційне коріння сучасної філософської термінології в Китаї та
Японії (на прикладі термінів суб’єкт і об’єкт).
Сергій Капранов
(канд. філос. наук, наук. співроб.
Інституту сходознавства НАН України)

6.

Функції службових слів китайської мови: до проблеми методології
дослідження.
Любов Гунько
(студентка Краматорського економікогуманітарного ін-ту, кафедра китайської філології)

7.

Даосько-конфуціянська
концепція
природи
людини
як
методологічна основа конфуціянської етико-політичної системи.
Тимур Демчук
(студент НаУКМА, кафедра політології)

8.

Принцип лі як методологічна основа конфуціянської доктрини
державотворення.
Богдан Зморович
(студент НаУКМА, кафедра політології)

9.

Світоглядні
та
морально-етичні
чинники
конфуціянської етико-політичної системи.

легітимізації

Іван Холод
(студент НаУКМА, кафедра політології)
3 лютого - четвер
Секція 2
1.

Ідейна основа етико-політичної системи Конфуція (духовний та
морально-етичний аспекти).
Іван Бачинський
(студент НаУКМА, кафедра політології)

2.

Спільне та відмінне морально-етичних принципів даосизму та
конфуціянства як чинників формування суспільної свідомості.
Володимир Бешляга
(студент НаУКМА, кафедра політології)
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3.

Конфуціянська морально-етична складова синкретизму релігійнофілософських вчень Китаю.
Наталія Вітченко
(студентка НаУКМА, кафедра політології)

4.

Конфуціянська етико-політична складова синкретизму релігійнофілософських вчень Китаю.
Ганна Гребеннікова
(студентка НаУКМА, кафедра політології)

5.

Ідейні чинники формування та функціонування владної вертикалі
конфуціянської моделі (духовний та морально-етичний аспекти).
Олександра Ліньова
(студентка НаУКМА, кафедра політології)

6.

Місце і роль правил ритуалу лі в
державотворення.

конфуціянській доктрині

Нікіта Подорожний
(студент НаУКМА, кафедра політології)
7.

Конфуціянські морально-етичні принципи як чинники обмеження
влади «верхів» та дії законів.
Антоніна Сотник
(студентка НаУКМА, кафедра політології)

8.

Космогонічна тріада небо-людина-земля як методологічна / ідейна
основа розбудови й функціонування конфуціянської владної
вертикалі.
Олексій Шкута
(студент НаУКМА, кафедра політології)

Науковий семінар
«Е л е м е н т и з л о ч и н у г е н о ц и д у
в Г о л о д о м о р і 1932-1933 р о к і в
в Україні
з г і д н о з м і ж н а р о д н и м п р а в о м»
в рамках постійно діючого наукового семінару
«Голодомор в Україні у світлі Закону "Про
Голодомор 1932-1933 років в Україні" і
міжнародного права»
3 лютого 2011 року (четвер)
1530, Конґреґаційна зала Староакадемічного корпусу.
Організатор: кафедра міжнародного права і спеціальних правових наук.
Керівники: д-р права, доц. М. Антонович,
д-р юрид. наук, проф. В. Василенко.
Секретар: В. Вербицька.
_____________________________________________________________________________
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1.

Докази наміру вчинити Голодомор як обов’язковий елемент злочину
геноциду.
Володимир Василенко
(доктор юридичних наук, професор
кафедри міжнародного права
і спеціальних правових наук НаУКМА)
Співдоповідач: Олексій Горох
(кандидат юридичних наук, доцент
кафедри галузевих правових наук НаУКМА)

2.

Правова кваліфікація Голодомору 1932-1933 рр. як геноциду: проблемні
питання.
Євген Захаров
(співголова Харківської правозахисної групи,
член правління Міжнародного товариства «Меморіал»)
Співдоповідач: Катерина Крахмальова
(старший викладач кафедри міжнародного права
і спеціальних правових наук НаУКМА)

3.

Елементи злочину геноциду в Голодоморі 1932-1933 років в Україні
згідно з Римським статутом Міжнародного карного суду.
Мирослава Антонович
(доктор права, доцент, завідувач
кафедри міжнародного права
і спеціальних правових наук НаУКМА)
Співдоповідач: Галина Журбелюк
(кандидат історичних наук, доцент
кафедри міжнародного права
і спеціальних правових наук НаУКМА)

4.

Голодомор 1932-1933 років: проблема визначення потерпілих від злочину
геноциду.
Олексій Курінний
(старший викладач кафедри міжнародного права
і спеціальних правових наук НаУКМА)
Співдоповідач: Василь Непийвода
(кандидат юридичних наук, доцент
кафедри міжнародного права
і спеціальних правових наук НаУКМА)

5.

Застосування Конвенції ООН 1948 року про запобігання злочину
геноциду та покарання за нього для правової кваліфікації Голодомору
1932-1933 років в Україні.
Вікторія Микуляк
(магістрант ФПвН НаУКМА)
Співдоповідач: Айше Меметова
(студентка ФПвН НаУКМА)
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Для участі в науковому семінарі запрошені:
-

Володимир В’ятрович (голова вченої ради Центру досліджень
визвольного руху);
Василь Марочко (провідний науковий співробітник Інституту
археографії та джерелознавства НАНУ);
Наталія Шульга (виконавчий директор Українського наукового клубу);
співробітники Українського інституту національної пам’яті, Міністерства
закордонних справ України, члени Оргкомітету підготовки міжнародного
суду над злочинами комунізму проти людства, викладачі та студенти
НаУКМА.

між

Круглий стіл
«Суржик:
мовою і язиком»

3 лютого 2011 року (четвер)
Корп. 1, ауд. 301, 1200.
Організатор: кафедра української мови.
Керівники: д-р філол. наук, проф. В. М. Ожоган;
д-р філол. наук, проф. Л. Т. Масенко.
_____________________________________________________________________________

Питання для обговорення:
1.
2.
3.
4.
5.

Місце суржику в системі розмовних форм української мови.
Суржик: нова мова, соціолект чи сума ідіолектів.
Мішане українсько-російське мовлення в соціокультурному аспекті.
Суржик в художній літературі.
Перспективи побутування й поширення українсько-російського
мовного гібрида.

Наукова конференція
«Практичні та теоретичні
аспекти українського
мовознавства»
3 лютого 2011 року (четвер)
Корп. 1, ауд. 301, 1500.
Організатор: кафедра української мови.
Керівники: д-р філол. наук, проф. В. М. Ожоган;
д-р філол. наук, проф. Л. Т. Масенко;
кан. філол. наук, доц. О. М. Демська.
_____________________________________________________________________________
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1.

Типологійні вияви новітніх явищ у сучасному синтаксисі.

2.

Дериваційна парадигма як типологізувальний чинник сучасного
словотвору.

А. П. Загнітко (проф., д-р філол. наук,
завідувач кафедри
української мови і прикладної лінгвістики
Донецького національного університету)

З. О. Валюх (проф., д-р філол. наук,
кафедра теоретичної і прикладної лінгвістики та
української філології
Київського національного лінгвістичного університету)

3.

Категорія аспектуальності: конфлікт між «індивідуалізмом» лексики
і «всеосяжністю» граматики.

М. І. Калько (проф., д-р філол. наук,
кафедра українського мовознавства
і прикладної лінгвістики
Черкаського національного
університету імені Богдана Хмельницького)

4.

5.

Мовностилістичні
прози.

особливості

української

постмодерністської

В. П. Олексенко (проф., д-р філол. наук,
директор Інституту філології та журналістики
Херсонського державного університету)

Морфонологічна трансформація дієслівних основ і її реалізація у
словотвірній системі.

І. М. Демешко (доц., к.ф.н.,
кафедра української мови
Кіровоградського державного педагогічного університету
імені Володимира Винниченка)

6.

Віддзеркалення нормалізаторських процесів в українськомовній
офіційно-діловій комунікації.
О. І. Крижанівська (доц., к.ф.н.,
кафедри української мови
Кіровоградського державного педагогічного університету
імені Володимира Винниченка)

7.

Формально-синтаксична організація складнопідрядних речень із
прислівними валентно не зумовленими підрядними частинами.
Р. О. Христіанінова (доц., к.ф.н.,
завідувач кафедри української мови
Бердянського державного педагогічного університету)
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8.

Вільна непряма мова як синкретичний спосіб передавання чужої
мови.

Л. В. Шитик (доц., к.ф.н.,
кафедра українського мовознавства
і прикладної лінгвістики
Черкаського національного
університету імені Богдана Хмельницького)

9.

Соціокультурні рівні української мови в контексті білінгвальної
України.

Л. Т. Масенко
(проф., д-р філол. наук, кафедра української мови НаУКМА)

10. Структура й семантика складнопідрядних речень несиметричної
структури.

В. М. Ожоган (проф., д-р філол. наук,
завідувач кафедри
української мови НаУКМА)

11. Шиплячі приголосні в українській мові.

Л. В. Дика (доц., канд. філол. наук,
кафедра української мови НаУКМА)

12. Європа та її мови.

О. М. Демська (доц., канд. філол. наук,
кафедра української мови НаУКМА)

13. Роль
дитячого
часопису
«Дзвінок»
у
загальнолітературних норм кінця ХІХ – початку ХХ ст.

формуванні

Н. Я. Дзюбишина-Мельник (доц., канд. філол. наук,
кафедра української мови НаУКМА)

14. Словотвір іменникових інновацій у мові сучасних мас-медіа.

О. Г. Тодор (доц., канд. філол. наук,
кафедра української мови НаУКМА)

15. Формування нової політико-економічної термінології (на прикладі
української преси).
Н. С. Трач (канд. філол. наук,
кафедра української мови НаУКМА)

16. Типи метафоричних сполук у радянському політичному дискурсі.

О. В. Калиновська (ст. викл.
кафедра української мови НаУКМА)

17. Семантичні
семантики.

особливості

складнопідрядних

речень

часової

Тетяна Грибонос (аспір. 1 р.н.
кафедра української мови НаУКМА)

18. Особливості змішування споріднених мов (на матерiалi усного
українського мовлення донеччан).

Ольга Шевчук
(аспір. 2 р.н., кафедра української мови НаУКМА)
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19. Особливості вияву тоталітарного дискурсу в художній прозі.

Федорів Марія
(аспір. 1 р.н. кафедра української мови НаУКМА)

20. З iсторiї лексики української ділової мови (вiдомiсть, вiдомство).
Олена Боярчук (аспір. 2 р.н.,
кафедра української мови НаУКМА)

21. Особливості перекладу російських дієслів з префіксом от-.

Анна Матанцева (аспір. 1 р.н.,
кафедра української мови НаУКМА)

22. Мовні конструкції, що поєднують семантику часу і простору.

Людмила Наконечна (аспір. 3 р.н.,
кафедра української мови НаУКМА)

23. Особливості унормування конструкції пасивного предикату або
означення з орудним відмінком дієвої особи крізь призму поглядів
визначних граматистів 20-30-х рр. ХХ ст.

Юлія Гончарова (аспір. 1 р.н.,
кафедра української мови НаУКМА)

24. Дискусійні питання правопису російських власних назв (на основі
україномовних періодичних видань).
Катерина Романчук (аспір. 1 р.н.,
кафедра української мови НаУКМА).

Круглий стіл
«Дискурсивні особливості
комунікації»
3 лютого 2011 року (четвер)
Корп. 3, ауд. 408, 1300.
Організатори: Центр комунікативних трансформацій,
кафедра англійської мови.
Керівник: канд. філол. наук, проф. П. В. Зернецький.
_____________________________________________________________________________
1.

Комунікативні
стратегії
переконування
у
британському
парламентському дискурсі та співвідносні з ними семантичні
міжпропозиційні відноси.
Г. Л. Рябоконь
(канд. філол. наук, доцент)

2.

Organization of Public Speech in Cultural Aspect.
І. М. Василькова
(асистент)

51

3.

Оцінний компонент у семантиці номінативних засобів на
позначення зовнішності маті (на матеріалах англійської мови).
С. А. Хименко
(ст. викладач)

4.

A cross-cultural case study approach.
О. Ю. Сидорова
(ст. викладач)

5.

Virtual Classroom – Optimization of Teacher-Student Communication
via the Internet.
Н. В. Бражник
(асистент)

6.

Фактор бенефактивної спрямованості дій на адресата у приватних
газетних оголошеннях.
М. В. Гусар
(канд. філол. наук, доцент)

Круглий стіл
«А к т у а л ь н і п р о б л е м и р о з в и т к у
інформаційного законодавства
У к р а ї н и»
4 лютого 2011 року (п’ятниця)
Корп. 4, ауд. 321, 1500.
Організатор: кафедра міжнародного права і спеціальних правових наук.
Керівник: канд. юрид. наук, доц. Тетяна Смирнова.
Секретар: В. Вербицька.

Для участі в роботі круглого столу запрошені:
-

Ольга Большакова (керівник центру законодавчих ініціатив
Незалежної асоціації мовників);
Роман Головенко (юрист ГО «Інститут масової інформації»);
Борис Даневич (адвокат, партнер Адвокатської фірми «Паритет»);
Людмила Іванцок (ст. юрисконсульт Представництва «Атлантік
Груп Лімітед»);
Ігор Коваль (юрист Індустріального телевізійного комітету);
Марина Корнієнко (юрисконсульт ЗАО «ММЦ-СТБ»);
Любов Крохмальна (юрист Індустріального телевізійного комітету);
Павло Моїсеєв (директор із юридичних питань МГО «Інтерньюз»);
Андрій Нечипоренко (адвокат, директор адвокатської компанії
«Наталія Субота і партнери»);
Оксана Покальчук (юрист Телерадіокомпанії «Студія 1+1»);
Діана Проценко (ст. викладач, НаУКМА);
Ігор Розкладай (юрист Інституту медіа-права);
Ольга Сушко (юрист Інституту медіа-права);
Тетяна Шмарьова (ст. викладач, НаУКМА).
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Міжвузівська науково-практична конференція
студентів, аспірантів і молодих науковців
«Проблеми і перспективи
розвитку фінансової системи
України»
4 лютого 2011 року (п’ятниця)
Корп. 6, ауд. 401, 1500.
Організатор: кафедра фінансів.
Керівники: канд. екон. наук, доц. С. В. Глущенко; ст. викл. О. К. Прімєрова.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.

Особливості
структур.

інвестиційного

менеджменту

підприємницьких

Андрій Абба (студент 3 р.н. ФЕН)
2.

Психологічні аспекти функціонування фінансових ринків.
Максим Антонов (студент 3 р.н. ФЕН)

3.

Вплив кредитів МВФ на фінансову систему України.
Оксана Бучок (студентка 4 р.н. ФЕН)

4.

Управління зовнішнім боргом України в умовах фінансової кризи.
Вікторія Власенко (студентка 3 р.н. ФЕН)

5.

Проблеми розвитку ринку страхових послуг в Україні.
Руслан Грязний (студент 3 р.н. ФЕН)

6.

Співпраця страхових компаній та комерційних банків.
Ніні Діденко (студентка 4 р.н. ФЕН)

7.

Інститути спільного інвестування: фактори стабільності та
успішності.
Максим Дунаєвський (студент магістратури 1 р.н., НаУКМА)

8.

Модель економічного циклу у глобальній економіці.
Олександр Жуленков (студент магістратури 1 р.н., НаУКМА)

9.

Вплив нового податкового кодексу на перспективи розвитку малого
бізнесу.
Оксана Крикун (студентка 4 р.н. ФЕН)

10. Енергоефективнсіть в Україні та шляхи її фінансування.
Дарія Куцаченко (студентка магістратури 2 р.н.)
11. Інвестиційна діяльність в Україні. Фінансове забезпечення та шляхи
нагромадження капіталу у підприємницьких структур.
Станіcлав Кучеренко (студент 3 р.н. ФЕН)
12. Монетарна політика України в умовах перехідної економіки.
Єгор Ляпкало (студент 3 р.н. ФЕН)
13. Тіньова економіка: причини і наслідки для сталого економічного
розвитку України.
Юля Матощук (студентка 3 р.н. ФЕН)
14. Теорія опціонів та їх актуальність для України.
Юля Матощук (студентка 3 р.н. ФЕН), Д. С. Шелухін
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15. Вплив зміни
підприємства.

валютних

курсів

на

економічну

діяльність

Сергій Недобор (студент 3 р.н. ФЕН)
16. Розвиток ІСІ та НПФ в Україні.
Марина Переваруха (студентка магістратури 1 р. н.)
17. Стан і перспективи розвитку банківського сектору України.
Данило Пирогов (студент 3 р.н. ФЕН)
18. Сутність та особливості фінансового маркетингу.
Оксана Радченко (студентка 3 р.н. ФЕН)
19. Методологічні аспекти експертного оцінювання страхової діяльності
в Україні.
Валерія Сапега (студентка магістратури 2 р.н.)
20. Оцінка ліквідності комерційних банків: вітчизняний і зарубіжний
досвід.
Катерина Сиротинська (студентка магістратури 2 р. н.)
21. Фінансові ризики підприємства та методи їх нейтралізації.
Ірина Стадник (студентка 3 р.н. ФЕН)
22. Аналіз присутності іноземного капіталу в банківській системі
України.
Настя Тенетюк (студентка 3 р.н. ФЕН)
23. Фінансова криза 2008 р.: світовий досвід та особливості в Україні.
Людмила Тохтарова (студентка 4 р. н. ФЕН)
24. Проблема глобальної фінансової нестабільності.
Ліля Усова (студентка 3 р.н. ФЕН)
25. Прямі іноземні інвестиції: теоретичні та практичні аспекти.
Марина Фінашко (студентка 4 р. н. ФЕН)
26. Теорія опціонів та їх актуальність для України.
Дмитро Шелухін (студент 3 р. н. ФЕН), Ю. І. Матощук
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Круглий стіл
«Теперішнє і майбутнє
соціології: соціологія для кого,
соціологія для чого?»
4 лютого 2011 року (п’ятниця)
Корп. 4, ауд. 422, 1500.
Організатор: кафедра соціології.
Керівник: канд. соц. наук, ст. викл. О. В. Богданова.

Учасники круглого столу обміняються баченням того, для кого й
для чого існує сьогоденна соціологія в Україні та інших суспільствах, а
також тим, якою вони хотіли б бачити соціологію в майбутньому.
Зокрема, буде приділено увагу дискурсам про ангажовану соціологію
(продовжуючи ідеї П. Бурдьє), публічну соціологію (М. Буравой),
значення міждисциплінарності досліджень і навчальних програм:
кожна з цих ідей є контроверсійною і кожну з них приймають далеко
не всі соціологи; понад те, одні фахівці бачать у цих ідеях загрозу для
соціології як галузі наукового знання; інші – необхідні риси соціології як
науки, що відповідає викликам часу й несе в собі потенціал сприяння
гуманістичному розвитку суспільств.









Для участі в роботі круглого столу запрошені:
Олена Богданова (канд. соц. наук, доцент кафедри соціології
НаУКМА);
Михайло Винницький (PhD із соціології, керівник МП «Соціологія»
НаУКМА, директор Докторської школи НаУКМА);
Володимир
Іщенко
(керівник
моніторингу
протестних
і
репресивних подій Центру дослідження суспільства, редактор
журналу соціальної критики «Спільне», ст. викл. кафедри соціології
НаУКМА);
Роман
Ленчовський
(науковий
співробітник
Київського
міжнародного інституту соціології)
Людмила Малес (канд. соц. наук, доц., докторант кафедри теорії та
історії соціології Київського національного університету ім. Тараса
Шевченка);
Валерій Хмелько (д-р філос. наук, професор кафедри соціології
НаУКМА, президент Київського міжнародного інституту соціології);
Дмитро Хуткий (ст. викл. кафедри соціології НаУКМА, науковий
співробітник Київського міжнародного інституту соціології).
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Наукова конференція
«Людина в часі (філософські
аспекти української
л і т е р а т у р и Х Х – Х Х І с т . )»
1–2 березня 2011 року
Корп. 1, ауд. 314; корп. 3, ауд. 119, 1400.
Організатори: кафедра літератури та іноземних мов,
кафедра філософії та релігієзнавства.
Керівники: д-р філос. наук, проф. І. А. Бондаревська;
канд. філол. наук, доц. Л. В. Пізнюк.
_____________________________________________________________________________________________

1.

Філософія. Література. Реальність. Текст. До проблеми визначення
та співвідношення понять.

Валентина Андріївна Герасимчук
(д-р філос. наук, проф., завідувач кафедри
загальнонаукових дисциплін НМК НТТУ «КПІ» - МУФ)

2.

«Буття-до-тексту»: обрис герменевтичного досвіду літератури.

3.

Ідея післяфілософської / літературної культури у Р. Рорті.

4.

Час у структурі літературного твору.

5.

Палімпсести культурної пам’яті: фрагменти передісторії Голодомору
1933 р. у фольклорі та літературі 1920-х рр.

Людмила Дмитрівна Архипова
(канд. філос. н., доц. кафедри філософії та
релігієзнавства НаУКМА)

Іван Якович Лисий
(канд. філос. наук, доцент кафедри філософії
та релігієзнавства НаУКМА)
Ірина Андріївна Бондаревська
(д-р філос. наук, професор НаУКМА)

Людмила Олександрівна Кісельова
(канд. філол. наук, доцент кафедри літератури та
іноземних мов НаУКМА)

6.

Канон як мистецтво пам’ятати.

7.

Концепти Григорія Сковороди та образ барокового книжника в
українській літературі ХХ ст.

Віра Павлівна Агеєва
(д-р філол. наук, професор кафедри літератури
та іноземних мов НаУКМА)

Наталія Іванівна Пелешенко
(ст. викл. кафедри літератури та іноземних мов НаУКМА)

8.

Світ міста в романі
Житомирська сага».

Валерія

Шевчука

«Стежка

в

траві.

Максим Карповець
(аспірант 1 року навчання,
кафедра філософії та релігієзнавство)
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9.

Часові й просторові структури у «Непростих» Тараса Прохаська та
«Правічне й інші часи» Ольги Токарчук.

Леся Пізнюк
(канд. філол. наук, доцент кафедри літератури
та іноземних мов НаУКМА)

10. Естетична міфотворчість Миколи Вінграновського в контексті
української літератури ХХ ст.

Світлана Богдан
(аспірантка 3 року навчання, НаУКМА)

11. Жіноча модель ініціації в українській і канадській літературі («Згори
вниз» Тані Малярчук і «Surfacing» Маргарет Атвуд).
Галина Глодзь
(аспірантка 1 року навчання, НаУКМА)

12. Просторові моделі світу в поезії Віктора Кордуна.
Леся Павленко
(аспірантка 2 року навчання, НаУКМА)

13. Образ Свого і Чужого в українських пригодницьких романах для
юнацтва середини ХХ ст.

Дар’я Семенова
(аспірантка 1 року навчання, НаУКМА)

14. Проблема алієнації у прозі В. Підмогильного.

Ольга Полюхович
(аспірантка 1 року навчання, НаУКМА)

Методологічний семінар
«Інтелектуальна біографія
Омеляна Пріцака:
від спроб осмислення
до початків її написання»
7 квітня 2011 року (четвер)
Меморіальний кабінет-бібліотека Омеляна Пріцака, 1000-1300.
Організатор: Науково-дослідний центр орієнталістики імені Омеляна
Пріцака НаУКМА.
Керівники: д-р. іст. наук, проф. І. В. Срібняк;
канд. іст. наук Т. М. Сидорчук.
Почесний гість семінару: чл.-кор. УВАН (США) Л. Д. Пріцак.

_______________________________________________________________________
1.

Особистість академіка Омеляна Пріцака (1919-2006) в рамках наукової
проблеми.
В. А. Потульницький
(д-р іст. наук, проф., Інститут української
археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України)
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2.

Омелян Пріцак: служіння Науці та Україні.
Ю. М. Кочубей
(канд. філол. наук, ст. наук. співроб.,
Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України

3.

Омелян Пріцак і Наукове товариство імені Шевченка у Львові (1936-1939
рр.).
А. В. Фелонюк
(Інститут української археографії та
джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України
(Львівське відділення))

4.

Гарвардський проект Омеляна Пріцака.
О. М. Лучук (канд. філол. наук, доц.,
Львівський національний університет ім. І. Франка)

5.

Професор Омелян
університеті.

Пріцак

відродив

історіософію

в

Київському

Я. С. Калакура (д-р іст. наук, проф.,
Київський національний університет ім. Т. Шевченка)

6.

Епістолярії Омеляна Пріцака: проблеми систематизації та описування.
Т. М. Сидорчук
(канд. іст. наук, ст. наук. співроб.
Науково-дослідного центру орієнталістики
ім. Омеляна Пріцака НаУКМА)

7.

«Доля мого роду – недоспівана пісня цілого тисячоліття, недопроявлене
фото останнього століття…» (світло моїх спогадів про Метра).
О. О. Ворона (член Спілки художників України)

8.

Осередок наукового спадку Омеляна Пріцака в Могилянці.

9.

Особовий архів Омеляна Пріцака: проблеми описування, систематизації
та класифікації.
І. В. Срібняк
(д-р іст. наук, проф.,
керівник Науково-дослідного центру орієнталістики
ім. Омеляна Пріцака у НаУКМА)

І. О. Кізченко
(організатор-керівник Меморіального кабінету-бібліотеки
Омеляна Пріцака НаУКМА)

10. Вибрані листи О. Оглоблина до О. Пріцака.

Г. В. Потульницький
(аспірант, Інститут української археографії та
джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України)

11. Юдаїка в особовому фонді О. Пріцака.
В. В. Черноіваненко
(науковий співробітник Науково-дослідного
центру орієнталістики ім. Омеляна Пріцака НаУКМА).
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Календар наукових заходів у рамках
Днів науки НаУКМА – 2011
Лютий


Х
Міжнародна
науково-практична
конференція
«Конфліктологічна експертиза: теорія і методика»

25–26 лютого
Організатор: кафедра зв’язків із громадськістю, психології та педагогіки.
Відповідальний: А. М. Гірник.

               
Березень


ХІІІ Могилянський історико-філософський семінар

Організатор: кафедра філософії та релігієзнавства.
Відповідальний: В. І. Менжулін.



Міждисциплінарна наукова конференція «Людина в часі
(філософські аспекти української літератури ХХ–ХХІ ст.)»
(стор. 56-57)
1–2 березня

Організатори: кафедра літератури та іноземних мов,
кафедра філософії та релігієзнавства.
Відповідальні: Л. В. Пізнюк, І. А. Бондаревська.



Всеукраїнська наукова конференція «Політичні цінності
українців: формування громадянськості»

Організатори: кафедра політології, Інститут громадянської освіти.
Відповідальний: С. О. Кисельов.



Наукова
концеренція
«Соціальна
реформування соціальної сфери»

робота

в

умовах

Організатор: Школа соціальної роботи.
Відповідальна: Н. В. Кабаченко.



ХХІ Всеукраїнський семінар
процеси і технології»

«Мембранні

та

сорбційні

VI
Всеукраїнська
студентсько-аспірантська
конференція «Філософія: нове покоління»

наукова

10–11 березня

Організатор: кафедра хімії.
Відповідальні: Н. Г. Антонюк, П. В. Вакулюк.



10–12 березня
Організатор: кафедра філософії та релігієзнавства.
Керівники: канд. філос. наук, доц. Л. Д. Архипова; П. Миронов.
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Дні психології
14–18 березня

Організатор: кафедра зв’язків із громадськістю, психології та педагогіки.
Відповідальна: А. Я. Боднар.



Круглий стіл «Право на евтаназію»
23 березня

Організатор: кафедра міжнародного права і спеціальних правових наук.
Відповідальний: З. С. Черненко.

               
Березень –квітень


Науковий
семінар
«Імплементація
структурованих
докторських програм (PhD) у вітчизняну освітню
систему»

Організатор: Докторська школа НаУКМА.
Відповідальні: М. І. Винницький, Л. Д. Архіпова

               
Квітень


Науковий семінар «Історія
формування
рослинного
покриву
України
у
квартеті:
палеоботанічні,
палеогеоморфологічні, фітостратиграфічні, фітогеографічні та палеоекологічні аспекти» (до 100-річчя з дня
народження
видатного
українського
палеопанінолога
О.Т.Артюшенко)
6–7 квітня

Організатори:

Лабораторія
геоботанічних,
палеоботанічних
і
природоохоронних досліджень НаУКМА, Інститут ботаніки ім.
М. Г. Холодного НАНУ.
Відповідальні: А. Г. Безусько (НаУКМА), Л. Г. Безусько, Р. Я. Арап (Інститут
ботаніки ім. М. Г. Холодного).



Секція в межах Днів науки НаУКМА «Сучасне в охороні
здоров’я»
12 квітня

Організатор: Школа охорони здоров’я.
Відповідальна: І. М. Грига.



Круглий стіл «Правовове становище пацієнта в Україні»,
привсячений 5-й річниці святкування Дня пацієнта
18 квітня

Організатор: кафедра міжнародного права і спеціальних правових наук.
Відповідальний: З. С. Черненко.
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Науково-практична
конференція
підприємницької діяльності»

«Менеджмент

Організатор: кафедра менеджменту та управління персоналом.
Відповідальна: Л. В. Пан.



XIV Могилянський історико-філософський семінар

Організатор: кафедра філософії та релігієзнавства.
Відповідальна: Л. Д. Архипова.



Міжнародна
конференція
Association Agreement»

«Towards

the

EU-Ukraine

Організатор: кафедра галузевих правових наук.
Відповідальний: Р. А. Петров.



Круглий стіл «Соціальна робота: розвиток системи освіти»

Організатор: Школа соціальної роботи.
Відповідальна: Н. В. Кабаченко.



Відкрита конференція «Стандартизація надання медичних
послуг»

Організатори: Школа охорони здоров’я, Інститут організації боротьби з
інсультом, Міністерство охорони здоров’я України.
Відповідальна: І. М. Грига.

               
Квітень–травень


Наукова конференція
судової практики»

«Верховенство

права

і

єдність

Організатор: кафедра загальнотеоретичних та державно-правових наук.
Відповідальний: М. І. Козюбра.

               
Травень


Конференція для
сучасному світі»

молодих

учених

«Українська

мова

в

Організатор: кафедра української мови.
Відповідальна: Н. С. Трач.



Науковий
семінар
«Сучасні
технології
психології та педагогіки вищої освіти»

дослідження

24 травня
Організатор: кафедра зв’язків із громадськістю, педагогіки та психології.
Відповідальна: М. О. Голубєва.
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Науковий семінар «Актуальні питання слов’янського і
загального мовознавства», присвячений Дню слов’янської
писемності та культури
25 травня

Організатор: кафедра слов’янського та загального мовознавства.
Відповідальний: В. В. Лучик.

               
Червень


Конференція «Актуальні проблеми соціології»

Організатор: кафедра соціології.
Відповідальна: О. В. Богданова.



Чорноморські політологічні читання

Організатор: Центр комплексних досліджень глобальних мегатенденцій імені
Аль-Газалі.
Відповідальний: В. О. Кушніренко.

                
Вересень


Парламентські читання

Організатори: кафедра політології, Лабораторія законодавчих ініціатив.
Відповідальна: Н. А. Амельченко.



Науковий семінар «Розвиток компетентністного підходу в
сучасній вищій освіті»
26 вересня

Організатор: кафедра зв’язків із громадськістю, психології та педагогіки.
Відповідальні: А. Я. Боднар, Л. В. Копець.

                
Вересень – жовтень


Міжнародна
конференція
незалежності України

до

20-річчя

проголошення

Організатор: кафедра міжнародного права і спеціальних правових наук.
Відповідальні: В. А. Василенко, М. М. Антонович.
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Жовтень


Міжнародна конференція «Теоретичні та прикладні аспекти
побудови програмних систем»

Організатор: кафедра мультимедійних систем.
Відповідальні: А. О. Афонін, О. О. Костюк.



Науково-практична конференція «Управління
підприємництва у сучасних умовах»

розвитком

Організатор: кафедра маркетингу та управління бізнесом.
Відповідальна: Л. В. Пан.



Круглий стіл «Актуальні завдання і проблеми вивчення
англійської мови у сучасних реаліях»

Організатори: кафедра англійської мови, English teaching Resourse.
Відповідальний: Д. М. Мазін.



ХІІІ Міжнародна конференція «Теоретичні та прикладні
аспекти побудови програмних систем»

Організатори: кафедра мультимедійних систем.
Відповідальний: О. О. Костюк.

                
Листопад


ХV Могилянський історико-філософський семінар

Організатор: кафедра філософії та релігієзнавства.
Відповідальний: В. І. Менжулін.

                
Грудень


Круглий стіл «Проблема
міжнародному праві»

самовизначення

народів

Організатор: кафедра міжнародного права і спеціальних правових наук.
Відповідальна: М. М. Антонович.
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