
План проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки в системі
Міністерства освіти і науки України на 2016 рік

№ з/п Тема конференції (семінару) Навчальний заклад (установа), 
відповідальний за проведення, 

адреса, телефон, email

Місто та 
термін 

проведення

Кількість 
учасників

Міністерства, відомства або 
установи, що є спів 
організаторами заходу

І. Міжнародні конференції
1.1. Міжнародна  наукова  конференція 

«Літературний  процес:  становлення 
ідентичностей»
Напрями роботи конференції:
 Концептне  поле  віри  та  аксіології  в 

українській літературі ХІ–ХVІІІ ст.
 Національна  ідентичність  у 

літературі ХІХ–ХХ ст. як теоретико
літературний конструкт

 Націєтворчі  тенденції  в  сучасній 
українській  літературі  та  культурі: 
індивідуальність,  спільнота,  країна, 
світ.

 Міжкультурні  та  мультикультурні 
контакти – ключ до посттоталітарної 
ідентичності.

 Моделі  ідентичностей  у  масмедіа: 
Медіаідентичність  в  пошуках  Себе 
та Іншого.

 Вивчення  ідентичностей: 
методологія, стратегії, технології.

 Лінгвокультурний  код  сучасної 
української  ідентичності:  мова, 
переклад, плюралізм.

Київський університет
імені Бориса Грінченка

м. Київ
вул. БульварноКудрявська,

18/2
тел./факс 2721902
kkubg@kubg.edu.ua

Київ,
12 квітня

250 Міністерство освіти і науки 
України, 
Інститут філології Київського 
національного університету 
імені Тараса Шевченка,
Білостоцький університет 
(Польща),
Видавництво «Athenae 
Gedanenses»

1.2 Міжнародна  науковопрактична 
конференція «Професійна мистецька освіта 
і художня культура: виклики ХХІ століття»
Напрями роботи конференції:

 Філософські  засади  професійної 

Київський університет
імені Бориса Грінченка

м. Київ
вул. БульварноКудрявська, 

18/2

Київ,
1415 квітня

250 Міністерство освіти і науки 
України, 
Національний педагогічний 
університет імені 
М.П. Драгоманова,



мистецької  освіти  і  художньої 
культури.

 Історичний  досвід  професійної 
мистецької  освіти  та  художньої 
культури.

 Постнекласична  мистецька 
педагогіка  в  контексті 
парадигмальних змін.

 Сучасне  мистецтвознавство  в 
системі художньої культури.

 Транскультурні  тенденції  у 
професійній мистецькій освіті.

 Інноваційні  технології  в  системі 
неперервної  професійної 
мистецької освіти.

тел./факс 2721902
kkubg@kubg.edu.ua

Арієльський університет 
(Ізраїль),
Сілезький університет в 
Катовіцах (Польща),
Вільнюський едукологічний 
університет (Литва)

1.3 Міжнародна  науковопрактична 
конференція  «Соціальноекономічні, 
політикоправові та соціокультурні процеси 
в Україні»
Напрями роботи конференції:
 Соціальнофілософська та політична 

діагностика  стану,  проблем  та 
перспектив розвитку України і світу.

 Соціокультурні  трансформації  в 
Україні та світі.

 Організаційноправові  засади  та 
стратегічне  планування  політики 
національної  безпеки  в  умовах 
сучасних  трансформаційних 
процесів.

 Інноваційний  розвиток  у  стратегіях 
співробітництва  України  та  світу 
ХХІ ст.

Київський університет
імені Бориса Грінченка

м. Київ
вул. БульварноКудрявська, 

18/2
тел./факс 2721902
kkubg@kubg.edu.ua

Київ,
23 червня

250 Міністерство освіти і науки 
України, 
НАН України, 
Національний педагогічний 
університет імені 
М.П. Драгоманова,
Університет імені Адама 
Міцкевича в Познані 
(Польща),
Ягелонський університет у 
Кракові (Польща),
Університет Сулейман Шах 
(Туреччина)

1.4 Міжнародна  науковопрактична 
конференція  «Гармонізація  національного 
законодавства  із  законодавством 

Київський університет
імені Бориса Грінченка

м. Київ

Київ,
9  червня

250 Міністерство освіти і науки 
України, 
Школа права Кіпрського 



Європейського Союзу: європейський досвід 
та перспективи України»
Напрями роботи конференції:
 Європейські  цінності  і  стандарти  як 

основа  гармонізації  національного 
законодавства  із  законодавством 
Європейського Союзу.

 Гармонізація  національного 
законодавства  із  законодавством 
Європейського  Союзу  в  сферах 
політикоправових  та  економічних 
відносин.

 Особливості  гармонізації 
національного  законодавства  із 
законодавством  Європейського 
Союзу  в  гуманітарній  та  соціальній 
сферах.

вул. БульварноКудрявська,
18/2

тел./факс 2721902
kkubg@kubg.edu.ua

університету (Кіпр)

ІІ. Всеукраїнські конференції
1. 2.1. Всеукраїнська  науковопрактична 

конференція  «Київ  і  кияни  в  історичному 
дискурсі:  до  150річчя  від  дня  народження 
Михайла Грушевського»
Напрями роботи конференції:
 Києвознавство в науковому доробку 

Михайла Грушевського.
 Минувщина  Києва  в 

історіографічних  і  джерелознавчих 
дослідженнях.

 Міське  середовище  Києва: 
соціальноекономічні, 
етнонаціональні,  громадсько
політичні процеси.

 Традиції міського самоврядування.
 Місто  у  військових,  соціальних  та 

політичних конфліктах.
 Конфесійний  чинник  в 

Київський університет
імені Бориса Грінченка

м. Київ
вул. БульварноКудрявська, 

18/2
тел./факс 2721902
kkubg@kubg.edu.ua

Київ,
26 травня 

150 Міністерство освіти і науки 
України,
Інституту історії України 
НАН України



соціокультурному просторі Києва.
 Історія  наукових  та  культурно

освітніх  установ  (наукові 
товариства,  музейні  та  архівні 
заклади, бібліотеки).

2. 2.2 Всеукраїнська  наукова  конференція 
«Педагогіка  у  міждисциплінарному  вимірі: 
від традицій до інновацій»
Напрями роботи конференції:
 Сучасний міждисциплінарний статус 

педагогіки у системі наук.
 Трансформації  змісту  та  технологій 

неперервної  педагогічної  освіти  в 
умовах євроінтеграції. 

 Цілісність  процесів  навчання, 
виховання  та  розвитку  особистості 
як  вимога  до  оновлення  змісту 
сучасної освіти.

 Характеристика  сучасних 
інноваційних технологій навчання та 
їх ефективність.

 Система  оцінювання  якості 
педагогічної освіти .

Київський університет імені 
Бориса Грінченка

м. Київ
вул. БульварноКудрявська, 

18/2
тел./факс 2721902
kkubg@kubg.edu.ua

Київ,
30 листопада

150 Міністерство освіти і 
наукиУкраїни,
Інституту педагогіки НАПН 
України

3. 2.3 Всеукраїнська наукова конференція  «Борис 
Грінченко  –  відомий  і  невідомий»  (ІХ 
Грінченківські читання)
Напрями роботи конференції:
 Борис  Грінченко:  його  час  і 

оточення.
 Сучасне  грінченкознавство:  його 

здобутки і втрати.
 Епістолярій Бориса Грінченка.
 Невідомі  сторінки  в  житті  та 

творчості Бориса Грінченка.
 Грінченко – лексикограф.
 Грінченко  –  теоретик  та  історик 

Київський університетімені 
Бориса Грінченка

м. Київ
вул. БульварноКудрявська, 

18/2
тел./факс 2721902
kkubg@kubg.edu.ua

Київ,
9 грудня

150 Міністерство освіти і 
наукиУкраїни,
Інститут літератури імені 
Т.Г.Шевченка НАН України,
Інститут мови НАН України,
НАПН України,
Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка,
Національний педагогічний 
університет імені 
М.П.Драгоманова



педагогіки.
 Етнографічна  діяльність  Бориса 

Грінченка.
 Грінченко –  автор  енциклопедичних 

статей.
 Грінченко  –  основоположник 

народопросвітнього 
літературознавства.

 Переклади  та  перекази  Бориса 
Грінченка.


