V Міжнародна наукова конференція
«Сучасна україністика:
наукові парадигми мови,
історії, філософії»

7-8квітня 2016 року Інформаційний центр ЄС ім. С. Кузнеця взяв участь у роботі V Міжнародної наукової
конференції «Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії», яку організували кафедра
українознавства і мовної підготовки іноземних громадян та кафедра філософії та політології ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
У конференції взяли участь 86 науковців з 16 вищих навчальних закладів України, а також Росії, Туреччини,
Нідерландів, Австралії. За результатами конференції видано Збірник наукових статей.
Зі вступним словом виступив ректор ХНЕУ ім. С. Кузнеця, доктор економічних наук, професор Пономаренко В. С.
Робота конференції почалася з доповіді Черемської О.С. кандидата філологічних наук, професора, завідувача
кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних громадян Харківського національного економічного
університету ім. С. Кузнеця «Крокуємо в ритмі нового часу» про аспекти діяльності кафедри за 25 років її
функціонування.

Доповідь директора Нової української школи
(м. Сідней, Австралія) Мішалової Роксолани.
Також були представлені дуже цікаві доповіді, такі як: «До питання
про наукові основи освітньої реформи в сучасній Україні», «Взаємодія
мовного і культурного компонентів у процесі міжкультурної комунікації (на
прикладі різних типів лінгвокультур)» , ««Биовласть и технология:
эволюционно-экзистенциальный аспект европейського и постсоветского
биополитического контекста», «Досвід використання мовно-культурних
проектів у вивченні польської мови в економічному ВНЗ». Великий інтерес
викликала доповідь із досвіду викладання української мови в діаспорі
директора Нової української школи (м. Сідней, Австралія) Мішалової
Роксолани.

З великою увагою учасники конференції слухали розповідь в
режимі онлайн члена Фундації «Українці в Нідерландах» Аліни
Лис про хід референдуму щодо асоціації України та
Європейського Союзу, про велику роботу, що провела українська
діаспора для створення позитивного іміджу України в
Нідерландах.
Координатор Інформаційного центру ЄС Кізієва Л.І.
провела презентацію центра та євровікторину

Для учасників конференції була проведена презентація Інформаційного
центру ЄС та Євровікторина. Науковці дуже жваво відповідали на
питання та з задоволенням отримували призи із
символікою Євросоюзу. Найкращим знавцем показав
себе завідуючий кафедрою філософії та політології
Кузь О. М., який і одержав головний приз вікторини.

Учасники конференції

Запрошуємо Вас до Інформаційного центру ЄС
на базі бібліотеки ХНЕУ ім. С. Кузнеця
(к. 311 НБК)

