
НАУКОВІ ЗАХОДИ ДО ФЕСТИВАЛЮ НАУКИ 

  

 

№ Назва, місце проведення заходу Анотація  

 

Дата,  

час заходу 

Відповідальні Цільова аудиторія 

1.  Тренінг «Міжнародні програми 

обміну: де шукати?» 

Місце проведення: вул. Тимошенка, 

13-б, ауд. 311 

Тренінгова сесія присвячена 

моніторингу відкритих програм 

академічної мобільності, навчального 

та наукового стажування у ВНЗ США, 

Європи та Японії. У ході тренінгу 

буде надаватися покрокова 

інформація щодо пошуку та заявлення 

на програми стажування. 

14 травня 

13.10-13.40 

НТ САДМВ ІФ 

Федорова А.О., викладач 

кафедри англійської 

філології та перекладу; 

Гілевич А.В., викладач 

кафедри східних мов та 

перекладу  

Студенти спеціальностей 

«Філологія: мова та 

література (англійська)», 

«Філологія: переклад», 

«Філологія: мова та 

література (японська)» 

2.  Відкрита лекція «Філософія буддизму 

для «чайників»: просто про складне»  

Місце проведення: вул. Тимошенка, 

13-б, ауд. 212 

Лекція присвячена основам, витокам 

та практикам буддизму.   

14 травня 

11.40-15.00 

ІФ 

Щербаков Я.І., кандидат 

філологічних наук, 

старший викладач 

кафедри  східних мов та 

перекладу 

Студенти спеціальностей 

«Філологія: мова та 

література (китайська)», 

«Філологія: мова та 

література (японська)» 

3.  Майстер-клас «Поетичний погляд: те, 

що бачимо ми. Те, що дивиться на 

нас». 

Місце проведення: вул. Тимошенка, 

13-б, ауд. 307 

Майстер-клас присвячений 

візуальним образам в англомовних 

поетичних текстах, вивченню 

проблем емотивності тощо. 

15 травня  

11.50-13.10 

ІФ  

Редька І.А., кандидат 

філологічних наук, 

доцент кафедри 

германської філології 

 

Студенти спеціальностей 

«Філологія: мова та 

література (англійська)», 

«Філологія: мова та 

література (німецька)», 

«Філологія: переклад», 

викладачі кафедр 

англійської філології та 

перекладу та германської 

філології 

4.  Студентська науково-практична 

конференція «Перші кроки в науці:  

від навчання до дослідження» 

Місце проведення: вул. Тимошенка, 

13-б 

Під час конференції студенти 

магістратури презентують результати 

наукових досліджень, обговорюють 

актуальні проблеми сучасної 

філології.  

16 травня 

10:00-16:40 

ІФ 

завідувачі кафедр, 

заступник з НР 

Студенти VI курсу всіх 

спеціальностей 

5.  Лекція-презентація культури Індії в 

ракурсі словесності (за участі 

Лекція буде корисною всім охочим 

вивчати гінді і санскрит, а також тим, 

17 травня,  

11.50 – 13.10 

ІФ 

Вишницька Ю.В., доктор 

Викладачі та студенти  

інституту 



представника Індійського 

культурного центру при Посольстві 

Індії в Україні, викладача гінді і 

санскриту Олександри Лохман) 

Місце проведення: вул.  Тимошенка, 

13-б, ауд. 504  

хто  цікавиться сучасною візією 

індійської культури.  

філологічних наук, 

доцент кафедри світової 

літератури 

 

6.  Гостьова лекція доктора філологічних 

наук, професора, директора Інституту 

української мови НАН України             

П.Ю. Гриценка  

Місце проведення: вул. Тимошенка, 

13-б 

Лекція присвячена актуальним 

проблемам сучасної україністики. 

21 травня 

13:40-15:00 

ІФ 

Доценко О.Л., кандидат 

філологічних наук, 

заступник директора з 

наукової роботи 

Викладачі кафедри 

української мови та 

студенти спеціальності 

«Філологія: українська 

мова та література» 

7.  Презентація результатів наукових 

досліджень викладачів кафедри 

германської філології. 

Місце проведення: вул. Тимошенка, 

13-б, ауд. 307 

Презентація теоретичних  і 

практичних результатів наукових 

досліджень викладачів кафедри 

германської філології на 

індивідуальному рівні. 

22 травня  

11.50-13.10 

ІФ  

Редька І.А., кандидат 

філологічних наук, 

доцент кафедри 

германської філології; 

Гайдаш А.В., кандидат 

філологічних наук, 

доцент кафедри 

германської філології 

Науково-педагогічні 

працівники кафедри 

германської філології, 

інших структурних 

підрозділів інституту 

8.  Круглий стіл "Українська література: 

слов’янські паралелі"  

Місце проведення: вул. Тимошенка, 

13-б, ауд. 203  

Круглий стіл присвячений актуальним 

питанням компаративного вивчення 

української літератури :  

- розвиток українсько-слов’янських  

міжкультурних зав’язків; 

- україністика Загребського 

університету; 

- компаративні дослідження проблем 

типології ідентичностей у художній 

літературі. 

22 травня  

13:40 – 15:00 

ІФ 

Бровко О.О., доктор 

філологічних наук, 

завідувач  кафедри 

української літератури і 

компаративістики, 

Чайка-Лукович І.С., 

старший викладач 

кафедри української 

літератури і 

компаративістики 

Викладачі кафедри 

української літератури і 

компаративістики та 

кафедри світової 

літератури, студенти 

спеціальності «Філологія: 

українська мова і 

література» 

9.  Гостьова лекція представника 

Посольства Аргентини в Україні  

Лідії Ноемі Перес де Алонсо 

Місце проведення: вул.  Тимошенка, 

13-б, ауд. 503 

Гостьова лекція присвячена життю та 

творчості Хорхе Луїса Борхеса, 

відомого аргентинського прозаїка, 

поета і публіциста. 

23 травня 

11:50-13:10 

 

ІФ 

Шляхтенко О.Ю., 

старший викладач 

кафедри романської 

філології та порівняльно-

типологічного 

Викладачі іспанської 

мови, студенти 

спеціальності «Філологія: 

мова та література 

(іспанська)» 

http://ukraine.diplomatie.belgium.be/uk


мовознавства; 

Підіпригора Ю.Г., 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

романської філології та 

порівняльно-

типологічного 

мовознавства 

10.  Веб-квест «Відомий і невідомий 

Борис Грінченко»  (за результатами 

досліджень гуртка «Борис Грінченко 

– письменник») 

Місце проведення: вул. Бульварно-

Кудрявська, 18/2, каб. 110 

Студенти-гуртківці  презентуватимуть 

наукові напрацювання за рік 

діяльності гуртка. 

23 травня 

10:00-11:20 

ІФ 

НДЛ грінченкознавства , 

Бурко О.В. 

Наукові працівники  НДЛ 

грінченкознавства, 

студенти-гуртківці 

11.  ІI Науковий семінар «Японський 

соціум: джерела-історія-сучасність» за 

участі другого секретаря Посольства 

Японії в Україні Цукамото Кохей 

Місце проведення: вул.  Тимошенка, 

13-б, ауд. 203 

Науковий семінар присвячений таким 

актуальним питанням японознавчих 

досліджень:  

 конфуціанські принципи та 

синтоїстські ідеї як чинники 

гармонізації японського 

суспільства; 

 японська цивілізація та культура в 

контексті понять «гетерогенне» та 

«гомогенне»; 

 дао-мораль як наука про людське 

середовище тощо. 

24 травня 

10:00-13:10 

ІФ 

Резаненко В.Ф., доктор 

філологічних наук, 

професор кафедри 

східних мов та перекладу 

 

Викладачі кафедри 

східних мов і перекладу, 

студенти спеціальностей 

«Філологія: мова та 

література (китайська)», 

«Філологія: мова та 

література (японська)» 

12.  Гостьова лекція аташе з питань 

співробітництва у галузі французької 

мови Посольства Франції в Україні 

Фабріса Пето. 

Місце проведення: вул. Тимошенка, 

13-б, ауд. 503 

Гостьова лекція присвячена 

українсько-французьким культурним, 

освітнім та науковим контактам, 

перспективам розвитку франкофонії в 

Україні. 

24 травня 

11:50-13:10 

 

ІФ 

Василенко М.І.,  

старший викладач 

кафедри романської 

філології та порівняльно-

типологічного 

мовознавства; 

Ананьєва Л.В., кандидат 

педагогічних наук, доцент 

кафедри романської 

філології та порівняльно-

типологічного 

Викладачі французької 

мови, студенти 

спеціальності «Філологія: 

мова та література 

(французька)» 



мовознавства 

13.  Презентація багатотомного видання 

спадщини Бориса Грінченка 

Місце проведення: Національний 

музей літератури 

 

Наукові співробітники науково-

дослідної лабораторії 

грінченкознавства презентують книги 

з багатотомної спадщини Грінченка, 

зокрема «Етнографічну спадщину» та 

«Фольклористичну спадщину» 

24 травня 

15:00 

НДЛ грінченкознавства,  

Богданець-

Білоскаленко Н.І., 

Яременко В.В.,  

Мовчун А.І. 

Широке коло зацікавлених  

науковців, студентів, 

педагогів. 

14.  Лекція «Родовід Б. Грінченка та як 

написати власний родовід»  

Місце проведення: вул. Тимошенка, 

13-б, ауд. 204 

Слухачі дізнаються про родовід 

Грінченків, а також ознайомляться зі 

зразками метричних і сповідних книг, 

ревізькими казками, кліровими 

відомостям. Дізнаються про архіви, до 

яких можна звернутися під час 

дослідження власного родоводу.  

24 травня 

15.20 – 17.00 

 

НДЛ грінченкознавства 

Богданець- 

Білоскаленко Н.І., 

Івасюк О.І., 

Краковський О. 

Науково студентське 

товариство Університету, 

запрошені представники 

наукових студентських 

товариств Університетів 

Т.Шевченка та 

М.Драгоманова, викладачі 

та усі охочі. 

 

 

 


