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VIIІ Міжнародна науково-практична 
конференція 
«Соціалізація та ресоціалізація 
особистості в умовах сучасного 
суспільства» 
(SRPCMS) 

Факультет психології Марафон КНУ «Об’єднані наукою»

(online)

(online)

(online)

(змішаний формат)

(змішаний формат)

(offline) (offline) (offline) (offline)

19:00
Лекція Бреда Бушмана (Brad Bushman), 
всесвітньо відомого дослідника агресії. 
Тема лекції «Do Aggressive People Have 
Inflated or Deflated Self-Views?»

Круглий стіл на тему: «Актуальні 
виклики в сучасній соціально-
педагогічній практиці» 
(ACMSP) 

Infoday Здоров’я 
(Health) 

Цифрові технології, промисло-
вість та космос (Digital, Industry 
and Space) та Клімат, енергія та 
мобільність 
(Climate, Energy and 
Mobility) 

Продовольство, біоекономіка, 
природні ресурси, сільське 
господарство та навколишнє 
середовище (Food, 
Bioeconomy, Natural 
Resources, Agriculture 
and Environment).

ХVІ Міжнародна конференція 
«Моніторинг геологічних процесів  
та екологічного стану середовища» 
(MGPESS)

ННІ «Інститут геології»

(online)

Онлайн круглий стіл "Філософія у часи 
війни", присвячений 
Всесвітньому Дню філософії 
ЮНЕСКО у 2022 році

Науковий семінар для 
молодих учених 
(студентів, магістран-
тів, аспірантів, 
докторантів) 
«Актуальні проблеми 
перекладознавчих та 
порівняльних студій» 

(online)
Майстер-клас «Сприяння взаємодії на 
лекціях для великих аудиторій».  Автор 
та ведуча – Dr. Julia Kuark, 
фахівець з аналізу, 
планування та реалізації 
організаційних змін

Факультет психології

Факультет психології

Науково-популярна лекція в 
рамках  проєкту 
«BioMedTalk» НТС ННЦ "ІБМ" 
до Всесвітнього дня науки в 
ім'я миру та розвитку на тему: 
«Стовбурові клітини кишків-
ника: від молекулярного 
відкриття до терапії»
Лектор: Olga Kovbasnjuk, Ph.D.
National Institute of General 
Medical Sciences NIH, USA 

              Лекція на тему 
«Нобелівська премія з фізики 2022: 
порушення нерівностей Белла» 

Лектор: доктор наук, 
старший науковий 
співробітник 
Андрій СЕМЕНОВ

(online)

(online)

Культура, творчість та 
інклюзивне суспільство 
(Culture, Creativity and 
Inclusive society) та Цивільна 
безпека для суспільства 
(Civil security);

Факультет психології

14:00 14:00

10:00

12:00

14:00

09:45 - 15:00

(online)

Філософський факультет

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, 
аспірантів та молодих вчених 
«Об’єднані наукою: перспективи 
міждисциплінарних досліджень» (YBS)

Рада молодих вчених (РМВ)

ННЦ «Інститут біології 
та медицини»

Механіко-математичний факультет

ННІ філології

16:00

14:00

15:00

14:00

Щорічний Всеукраїнський  
круглий  стіл у до Дня Гідності 
та Свободи України 
«Вітчизняний 
парламентаризм: 
сучасні виміри 
гідності та свободи
українського народу»

ННІ публічного управління 
і державної служби

ННІ публічного 
управління 

і державної служби

(online)

Марафон КНУ «Об’єднані наукою»

Факультет радіофізики, 
електроніки та комп’ютерних систем

12:15           Лекція на тему «Theoretical and 
practical aspects of high-dimensional 
portfolio selection» 
Лектор: професор Taras Bodnar, Professor in 
Mathematical Statistics at the Department of 
Mathematics of Stockholm University

Конференція «Міста та регіони в епіцентрі 
просторових змін»

Географічний факультет 

XV Міжнародна 
конференція студентів 
та молодих науковців 
«Соціологія та сучасні 
соціальні трансфор-
мації»
(SCST)

Факультет соціології

Науково-практичний 
семінар  «Україна в 
умовах сучасних 
викликів та загроз: 
глобальний та націо-
нальний виміри»
ННІ публічного управ-
ління і державної 
служби

(online)
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(online)

(online)
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https://eage.in.ua/?page_id=2996
https://www.facebook.com/events/s/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD-%D0%BA%D0%BD%D1%83-%D0%BE%D0%B1%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%96-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%8E/1346870552727897/
https://psy.knu.ua/news/1196-maister-klasy-vid-zakordonnykh-partneriv-proiektu
https://express.adobe.com/page/3PS0T0ItJnAAJ/
https://docs.google.com/document/d/1jdTvmOoSWYAyfdyOVucMn18KJZI69NHnequxbteeCOE/edit
https://www.facebook.com/events/446289294240102
https://m.facebook.com/groups/YSC.NASU/permalink/2281370892022771/
http://ipacs.knu.ua/?lang=ukr
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https://rex.knu.ua/events/
https://sociology.knu.ua/uk/news
https://geo.knu.ua/novyny/
https://biomed.knu.ua/news/announcements-of-events.html

