


Додаток  

до листа ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»  

від 30грудня 2021 року № 221/10-2985 

 

ПЕРЕЛІК 

наукових конференцій здобувачів вищої освіти та молодих учених 

Міністерства освіти і науки України на 2022 рік 
 

№ 

з/п 

Тема 

конференції 

 

Заклад вищої освіти (установа), 

відповідальний за проведення, 

адреса, телефон, е-mail 

Місто 

та термін 

проведення 

Кількі

сть 

учасн

иків 

Міністерства, відомства або установи, що є 

співорганізаторами заходу 

1 2 3 4 5 6 

 

І. МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 Січень  

1.  II Міжнародна науково-

практична конференція 

молодих вчених і студентів  

"Проблеми та перспективи 

розвитку бізнесу в Україні" 

Львівський торговельно-

економічний університет, 

м. Львів, вул. Туган-

Барановського, 10. 

Куцик В. І., 

Олексин І. І., 

(032) 295-81-34, 

е-mail: ekon@lute.lviv.ua 

 

 

м. Львів, 

25 січня  

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Львівський торговельно-економічний 

університет (кафедра економіки; кафедра 

підприємництва, торгівлі та логістики) 

Білоруський торгово-економічний університет 

споживчої кооперації (Республіка Білорусь) 

Кооперативно-торговий університет Молдови 

(Молдова) 

Хмельницький національний університет 

Університет ім. Альфреда Нобеля 

Одеський національний економічний 

університет 

Хмельницький кооперативний торговельно-

економічний інститут  

Вінницький кооперативний інститут 

Луцький кооперативний коледж  

Львівський кооперативний коледж економіки і 

права 



Мукачівський кооперативний торговельно-

економічний коледж 

Рівненський кооперативний економіко-правовий 

коледж 

Тернопільський кооперативний торговельно-

економічний коледж 

Чернівецький кооперативний економіко-

правовий коледж 

Лютий 

2.  ХІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Права людини в епоху 

цифрових трансформацій» 

Національний авіаційний 

університет 

м. Київ,  пр. Любомира Гузара, 1. 

Сопілко Ірина Миколаївна, декан 

ЮФ, д.ю.н.,професор 

+380677595890, 

е-mail: sopilko_i@ukr.net 

м. Київ, 

25 лютого 

2022 р. 

250 Міністерство освіти і науки України 

Національний авіаційний університет, 

Юридичний факультет 

Інститут законодавства Верховної Ради України 

Тбіліський навчальний університет  

імені Гурама Таварткіладзе (Грузія) 

Кавказький міжнародний університет (Грузія) 

Центр досліджень європейських реформ 

(Люксембург) 

Пульський університет імені Юрая Добріле 

(Хорватія) 

Інститут авіаційного, космічного та кіберправа  

Кельнського університету (Німеччина) 

Саарландський університет (Німеччина) 

Університет Марії Кюрі-Склодовської (Польща) 

Варшавський університет (Польща) 

Варненський вільний університет  

Імені Чорноризця Храбра (Болгарія) 

Університет Любляни (Словенія) 

Інститут освіти і професійного розвитку 

(Угорщина)  

Університет Рієки (Хорватія) 

E-Science Space (Poland) 

3.  Міжнародна науково-

практична конференція 

«Актуальні питання 

Одеський національний морський 

університет, Навчально-науковий 

морський гуманітарний інститут  

м. Одеса, 

лютий  

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України, 

Державна наукова установа «Інститут 

модернізації змісту освіти» 



вдосконалення 

законодавства України у 

сучасних умовах розвитку 

держави», присвячена 

пам'яті Л.В. Багрія-

Шахматова 

м.Одеса, вул. Мечникова 34 

Пузанова Галина Йосипівна,  

050 692 8567;  

е-mail: puzanovagalyna@ukr.net 

ВГО «Асоціація Українських Правників», 

Китайська академія соціальних наук (CASS, 

КНР),  

Центр дослідження Китаю (КАСН – ОНМУ), 

Інститут кримінальних наук та прикладної 

кримінології (Молдова) 

Березень 

4.  Міжнародна науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених «Наукова 

ініціатива іноземних 

студентів та аспірантів» 

Харківський національний 

автомобільно-дорожній 

університет, 

вул. Ярослава Мудрого, 25, м. 

Харків, 61002. 

Уварова Тетяна Юріївна, доцент 

кафедри мовної підготовки, 

(057) 707-36-81,  

е-mail: kafmp@ukr.net 

м. Харків, 

04 березня 

2022 року 

110 Міністерство освіти і науки України, Казахський 

національний університет ім. Аль-Фарабі 

(Казахстан) Білоруський національний 

технічний університет (Білорусь) 

Ташкентський державний педагогічний 

університет імені Нізамі (Узбекистан) 

Бєльцький державний університет імені Алеку 

Руссо (Молдова) 

5.  ХVІІ Міжнародна 

студентська науково-

практична конференція 

"Формування сучасного 

освітнього середовища: 

теорія і практика" 

Полтавський національний 

педагогічний університет імені 

В.  Г. Короленка, кафедра 

образотворчого мистецтва 

м. Полтава, вул. Остроградського 

2, 36000.  

Саєнко Т. В., доц. 

(0532)564306,   

 е-mail: pnpu16@gmail.com 

м. Полтава, 

10-11 березня 

2022 року 

150 Міністерство освіти і науки України  

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Університет Матея Бела (Словенія) 

Краківська академія ім. А. Ф. Моджевського 

(Польща) 

Університет Каліфорнії, Санта-Крус (США) 

Герцлійський коледж (Ізраїль) 

Вільнюський університет (Литва) 

Національний каподістріанський університет 

Афін (Греція) 

Київський національний лінгвістичний 

університет 

Центральноукраїнський державний 

педагогічний університет імені Володимира 

Винниченка 

Рівненський державний гуманітарний 

університет 

Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка 



Національний педагогічний університет імені 

М. П. Драгоманова 

6.  ХV Міжнародна наукова 

конференція здобувачів 

вищої освіти «Проблеми 

розвитку економіки 

підприємства: погляд 

молоді» 

Харківський національний 

автомобільно-дорожній 

університет, 

вул. Ярослава Мудрого, 25, м. 

Харків, 61002. 

Нестеренко Валентина Юріївна, 

доцент кафедри економіки і 

підприємництва,  

(057) 738-77-87, (098) 284-09-59, 

е-mail: 

valentinaonisiforova@gmail.com 

м. Харків, 

11 березня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Університет Миколаса Ромеріса (Литва) 

Мідлсекський університет (Велика Британія) 

Ризький технічний університет (Латвія) 

Університет фінансів і страхування (Болгарія) 

Академічне співтовариство Міхала 

Балудянського (Словаччина) 

7.  ІІІ Міжнародна науково-

методична конференція 

"Сходознавство. 

Актуальність та 

перспективи" 

Харківський національний 

педагогічний університет імені 

Г.С. Сковороди, 

вул. Алчевських, 29, м. Харків, 

61002, Україна 

Руда Наталія Вікторівна (від 

кафедри східних мов факультету 

іноземної філології;   

099-685-74-94; е-mail: 

natasha.rudaya.7931@gmail.com;   

Ямпольська Лариса Миколаївна - 

від кафедри всесвітньої історії 

історичного факультету) 

067-16-700-16; е-mail: 

yampolska.larysa@gmail.com 

м. Харків,  

11 березня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Газіантепський університет (м. Газіантеп, 

Турецька Республіка) 

Університет Харазмі (м. Тегеран, Ісламська 

Республіка Іран) 

Інститут російської мови Хейлунцзянського 

університету (м. Харбін, Китайська Народна 

Республіка) 

8.  Технології миротворення та 

медіації у змінах 

глобальної безпеки 

Запорізький національний 

університет, 

м. Запоріжжя, вул. Жуковського 

66. 

Бірюкова Т.Ф., Кудінов І.О. 

 (061)289-41-02, (061)289-41-04,  

м.Запоріжжя, 

11-12 березня 

2022 року 

150 Міністерство освіти та науки України 

Національний педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова, Запорізький медичний 

державний університет 

Соціологічна Асоціація України 

Запорізька обласна державна адміністрація, 



е-mail: conference@fsu.org.ua Запорізька обласна рада 

Міжрегіональне управління нацдержслужби у 

Дніпропетровській та Запорізькій областях 

Королівський коледж міста Нью-Йорк 

Кавказький міжнародний університет м. Тбілісі 

Інститут міжнародних досліджень 

Вроцлавського університету 

Інститут державної політики факультету 

соціології та економіки університету імені 

Коменського в Братиславі 

Інститут економічних та соціальних наук 

університету Фират 

Центр стратегічного прогнозування та 

проєктування 

Союз соціальних технологів України 

Український центр соціального проєктування 

Одеське регіональне відділення Української 

Академії Наук 

Українська Академія Наук 

9.  Психолого-педагогічні 

проблеми вищої і середньої 

освіти в умовах сучасних 

викликів: теорія і практика 

Харківський національний 

педагогічний університет імені Г. 

С. Сковороди, 

м. Харків, вул. Алчевських, 29. 

Боярська-Хоменко А.В., зав. каф. 

освітології та інноваційної 

педагогіки 

099 404 11 19, е-mail: 

anna.boyarskahomenko@hnpu.edu.

ua 

м. Харків, 

15-17 березня 

2022 року 

150 Міністерство освіти і науки України 

Національна академія педагогічних наук 

України 

Університет третього віку в Громадкі 

(Республіка Польща)  

Європейський інститут безперервної освіти 

(Словацька Республіка) 

Педагогічний інститут Чендуського 

університету (КНР) 

10.  Міжнародна науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених «Сучасні 

підходи до вирощування, 

переробки і зберігання 

Миколаївський національний 

аграрний університет, 

54020, м. Миколаїв, вул. Георгія 

Гонгадзе, 9. 

Нікончук Н.В. канд. с.-г.наук, 

доц.  

м. Миколаїв, 

15-18 березня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Департамент освіти і науки Миколаївської 

обласної державної адміністрації 

Інститут генетики, фізіології та захисту рослин 

(Молдова) 

Андіжанський сільськогосподарський інститут 



плодоовочевої продукції» Тел.: +380667825139, 

е-mail: kafvinograd@gmail.com 

(Узбекистан) 

Інститут горіхівництва  і плодових культур НАН 

республіки Киргизстан (Киргизстан) 

Науково-дослідний інститут сільського 

господарства республіки Туркменістан 

(Туркменістан) 

Вармінсько-Мазурський університет (Польща) 

11.  V Міжнародна науково-

практична конференція 

«Підприємництво, торгівля 

та маркетинг: реалії, 

виклики, перспективи» 

Київський національний 

торговельно-економічний 

університет, факультет торгівлі та 

маркетингу, 

02156,  м. Київ, вул. Кіото, 19. 

Осика В. А. 

044 531 47 96,  

е-mail: ftm@knute.edu.ua 

м. Київ, 

17-18 березня 

2022 року 

150 Міністерство освіти і науки України 

Заклади вищої освіти України 

Akademia WSB 

                , (Poland) 

Dalian Maritime University (China) 

Краківська  Академія ім. Анджея Фрича 

Моджевського (Польща) 

12.  Медіакомунікації та 

інформаційна діяльність в 

науковому і освітньому 

просторі 

Державний університет "Одеська 

політехніка", 

Україна 65044 м. Одеса, просп. 

Шевченко, 1 

Спрінсян Василь Георгійович, 

завідувач кафедри інформаційної 

діяльності та медіакомунікацій, 

доцент 

+380674800347, 

е-mail: sprinsyan@op.edu.ua 

м. Одеса, 

17-18 березня 

2022 року 

130 Міністерство освіти і науки України 

Київський національний університет культури і 

мистецтв 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Харківська державна академія культури  

Одеська обласна рада  

Одеська національна наукова бібліотека 

Одеська обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. М.Грушевського 

Національний університет Узбекистану імені 

Мірзо Улугбека 

Білоруський державний університет 

Софійський університет Святого Климента 

Охридського 

Державний університет Молдови 

13.  V Міжнародна науково-

практична конференція 

«Проблеми та перспективи 

сучасного розвитку 

Вищий навчальний заклад 

«Університет імені Альфреда 

Нобеля». 

Україна, 49000, м. Дніпро, вул. 

м. Дніпро, 

21 березня 

2022 року 

120 

осіб 

Міністерство освіти і науки України 

Миколаївський національний аграрний 

університет 

Одеський національний економічний 



фінансів, обліку та 

банківської діяльності» 

Січеславська Набережна, 18. 

Болгар Тетяна Миколаївна, 

+38-067-272-77-45 

університет 

Тернопільський національний економічний 

університет 

Сучасний коледж бізнесу та науки (Оман) 

Нукуська філія Ташкентського державного 

аграрного університету, (Узбекистан) 

Вища школа економіки м. Бидгощ (Польща) 

14.  Міжнародна наукова 

конференція 

«Готельно-ресторанний та 

туристичний бізнес: реалії 

та перспективи» 

Київський національний 

торговельно-економічний 

університет, факультет 

ресторанно-готельного та 

туристичного бізнесу,  

02156,  м. Київ, вул. Кіото, 19. 

Ведмідь Н. І.  

044 531 47 37, 

е-mail: frh@knute.edu.ua 

м. Київ, 

22 березня 

2022 р. 

300 Міністерство освіти і науки України; 

заклади вищої освіти України; 

Академія професійної освіти «Меркур» 

(Словацька республ ка); 

Пловдивський університет харчових технологій 

(Болгарія); 

Державний університет Акакі Церетелі (Грузія) 

15.  V Міжнародна (ХV 

Українська) наукова 

конференція студентів, 

аспірантів і молодих 

учених «Хімічні проблеми 

сьогодення» / V 

International (XV Ukrainian) 

Scientific Conference for 

Students and Young 

S  e t sts “Cu  e t Chem   l 

P   lems”  

Донецький національний 

університет імені Василя Стуса 

м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21 

Шендрик Олександр 

Миколайович,  

+380501052050 

o.shendrik@donnu.edu.ua   

Жильцова Світлана Віталіївна,  

+380953949909, 

е-mail: sv.zhiltsova@donnu.edu.ua  

м. Вінниця, 

22–24 березня 

2022 року 

(прийом тез 

доповідей – до 

1 лютого  

2022 року 

150 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. 

Л. М. Литвиненка Національної академії наук 

України 

Paul Sabatier University (Toulouse III), Toulouse, 

France 

Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania 

U  ve s tät W e , W e , Aust    

University of Glasgow, Scotland, United Kingdom  

16.  ХІІІ міжнародна науково-

практична конференція 

студентів, аспірантів та 

науковців «Практична 

психологія у сучасному 

вимірі» 

Вищий навчальний заклад 

«Університет імені Альфреда 

Нобеля», 

Україна, 49000, м. Дніпро, вул. 

Січеславська Набережна, 18. 

Волкова Наталія Павлівна 

(0562) 31-24-74 

Дніпро,  

23 березня 

2022 року 

100  Міністерство освіти і науки України 

Нукусский государственный педагогический 

институт (Узбекістан) 

Masters of Science in Special Education, Masters in 

Psy h l gy (США) 

L ude  Bus  ess S h  l (Австрія) 

Міжнародний гуманітарно-педагогічний 



інститут «Бейт-Хана» (Україна) 

ГО «Об'єднання тілесно-орієнтованих терапевтів 

«Баланс»)Україна 

Східноукраїнський національний університет ім. 

В. Даля (Україна) 

Національний університет ім. Олеся Гончара 

(Україна) 

Кременчуцький національний університет імені 

М. Остроградського (Україна) 

КЗВО «Дніпровський педагогічний коледж» 

Дніпропетровської обласної ради (Україна) 

Тернопільський національний  педагогічний 

університет імені Володимира Гнатюка 

(Україна) 

Глухівський національний педагогічний 

університет імені Олександра Довженка 

(Україна) 

17.  ХІ Міжнародна науково-

практична конференція 

“Розвиток соціально-

економічних систем у 

трансформаційних умовах” 

ТОВ «Бердянський університет 

менеджменту і бізнесу», 

факультет економіки, управління 

та інформаційних технологій, 

кафедра економіки і фінансів,  

71118, Запорізька обл., м. 

Бердянськ  вул. Свободи, 117а. 

Горяча О.Л. (099)403 48 72; 

е-mail: oksanaapap@ukr.net 

м. Бердянськ, 

24-25 

березня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Білоруський інститут правознавства – Мінськ 

(Республіка Білорусь) 

Польська Академія ім. Якуба з Парадижа в 

Гожуві Вєлькопольському (Республіка Польща) 

Польське культурно-освітнє товариство 

«Відродження» (м. Бердянськ, Україна) 

Інститут економіки і управління 

Хулунбуїрський університет (м. Хайлар, 

Китайська Народна Республіка) 

Гродненський державний аграрний університет 

(Республіка Білорусь) 

Технічний університет Молдови (м. Кишинів, 

Молдова) 

Запорізьке обласне товариство турецької 

культури «Туран» (Запоріжжя, Україна) 

Болгарія 

Ізраїль 

Єгипет 



18.  Інноваційні технології 

розвитку машинобудування 

та ефективного 

функціонування 

транспортних систем 

Національний університет 

водного господарства та 

природокористування, 

33000, м. Рівне, вул. Соборна,11. 

Хітров Ігор Олександрович, 

доцент кафедри транспортних 

технологій і технічного сервісу 

моб.тел. 099-295-97-70, 

е-mail: i.o.khitrov@nuwm.edu.ua 

м. Рівне, 

23-25 березня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Міжнародний університет «МІТСО», м. Мінськ, 

Республіка Білорусь 

Технічний університет Варна,  

Болгарія 

Вища школа економіки і інновацій, м. Люблін, 

Польща 

Гданський технічний університет, Польща 

Люблінська Політехніка, Польща 

Грузинський технічний університет,  Грузія 

Інститут транспорту і зв’язку, м. Рига, Латвія 

Університет Загреба, Республіка Хорватія 

Харківський національний автомобільно-

дорожній університет, Україна 

Придністровська державна академія будівництва 

та архітектури, Україна 

Київський національний університет 

будівництва і архітектури,  Україна 

Уманський національний університет 

садівництва, Україна 

19.  ІV Міжнародна науково-

практична конференція 

студентів, магістрів, 

аспірантів, молодих вчених 

і викладачів «Лісівнича 

освіта і наука: стан, 

проблеми та перспективи 

розвитку» 

Малинський фаховий коледж, 

с. Гамарня, Коростенський р-н, 

Житомирська область. 

Ігор ІВАНЮК, директор 

Малинського фахового коледжу 

(04133) 97267,  

е-mail: mltk2010@gmail.com 

с. Гамарня, 

Коростенськог

о р-ну, 

Житомирської 

обл., 

24 березня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ "Інститут  модернізації змісту освіти " 

Каунаський університет прикладних наук 

лісового господарства та інженерії 

Казахський науково-дослідний інститут лісового 

господарства та агролісомеліорації 

ім. А. Н. Букейхана 

Вища школа агробізнесу (м.Ломжа, Польща)  

20.  ІІІ Міжнародна 

конференція студентів, 

аспірантів та науковців 

«Сучасна вища освіта: 

перспективні та пріоритетні 

напрями наукових 

Вищий навчальний заклад 

«Університет імені Альфреда 

Нобеля», 

Україна, 49000, м. Дніпро, вул. 

Січеславська Набережна, 18. 

Волкова Наталія Павлівна 

Дніпро, 

24 березня 

2022 року 

100  Міністерство освіти і науки України 

Нукусский государственный педагогический 

институт (Узбекістан) 

Masters of Science in Special Education, Masters in 

Psychology (США) 

L ude  Bus  ess S h  l (Австрія) 



досліджень» (0562) 31-24-74 Міжнародний гуманітарно-педагогічний 

інститут «Бейт-Хана» (Україна) 

ГО «Об'єднання тілесно-орієнтованих терапевтів 

«Баланс») Україна 

Східноукраїнський національний університет ім. 

В. Даля (Україна) 

Національний університет ім. Олеся Гончара 

(Україна) 

Кременчуцький національний університет імені 

М. Остроградського (Україна) 

КЗВО «Дніпровський педагогічний коледж» 

Дніпропетровської обласної ради (Україна) 

Тернопільський національний  педагогічний 

університет імені Володимира Гнатюка 

(Україна) 

Глухівський національний педагогічний 

університет імені Олександра Довженка 

(Україна) 

21.  VІ Міжнародна науково-

практична конференція для 

студентів, магістрантів і 

аспірантів «Сучасний 

англомовний науковий 

дискурс» 

Полтавський національний 

педагогічний університет імені 

В. Г. Короленка 

м. Полтава, вул. Остроградського 

2, 36000. 

доц. Кравченко В. Л.,  

тел. 0506176023,  e-mail 

dr.kravchenkoviki@gmail.com,  

доц. Конєва Т. М., 

тел. 0980025782, e-mail 

tmixalov@ukr.net 

м. Полтава, 

24-25 березня 

2022 року 

150 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Університет UCC (м. Копенгаген, Данія) 

Університет Вік (м.  Барселона, Іспанія) 

Факультет освіти і комунікації Йончопінгський 

університет (м. Йончопінг, Швеція) 

Університет Лідс (м. Лідс, Велика Британія) 

Університет Яноша Кодоляні (м. Будапешт, 

Угорщина) 

Гданський університет (м. Гданськ, Польща) 

22.  І Міжнародна науково-

практична конференція 

"Інновації в архітектурі та 

дизайні" 

Національна академія 

образотворчого мистецтва і 

архітектури, 

вул. Вознесенський узвіз, 20 

Київ, 04053 

Трошкіна Олена Анатоліївна 

м. Київ,  

24-25 березня 

2022 року 

100 Міністерство культури та інформаційної 

політики 

Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Пульський університет імені Юрая Добріле (м. 

Пула, Хорватія) 



050 536 78 14 098, 493 88 60 

olena.troshkina@naoma.edu.ua  

Університет "Краківська політехніка" імені 

Тадеуша Костюшка (м. Краків, Польща) 

Вища Державна Професійна Школа  (м. Холм, 

Польща) 

23.  ІІІ Міжнародна студентська 

наукова 

Конференція 

«INTERNATIONAL 

MEDICAL STUDENTS 

CONFERENCE IN 

POLTAVA» (IME SCOP-

2022) 

Полтавський державний 

медичний університет, 

м. Полтава, вул. Шевченка, 23. 

Непорада Каріне Степанівна, 

0532-56-08-98,  

е-mail: ssspsmu@gmail.com 

м. Полтава, 

24-25 березня 

2022 року 

200 Міністерство охорони здоров’я України  

Міністерство освіти і науки України 

ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" 

Транснаціональна медична, фармацевтична, 

мікробіологічна компанія  l x Sm thKl  e 

(GSK) 

Turkish medical student journal8-th Lublin 

International Medical Congress (Lublin, Poland) 

9-th International Medical Congress for students 

and young doctors MedEspera 2022 (Chisinau, 

Republic of Moldova) 

XIV Республиканская научно-практическая 

конференция с международным участием 

студентов и молодых ученых (г. Гомель,  

Белоруссия) 

24.  Цифрова трансформація 

суспільства 

Центральноукраїнський 

національний технічний 

університет 

м. Кропивницький, 8, 25006 

Мелешко Єлизавета 

Владиславівна 

0953299466, 

 е-mail: itkntu.conf@gmail.com 

м. Кропив-

ницький, 

24-25 березня 

2022 р. 

100 Міністерство освіти і науки України 

Харківський національний економічний 

університет імені Семена Кузнеця 

Університет Ульма (Німеччина) 

Казахський національний дослідницький 

технічний університет імені К.І. Сатпаєва 

(Алмати, Республіка Казахстан) 

Молдавська Економічна Академія 

(Кишинів, Молдова) 

Грузинський Технічний Університет (Тбілісі, 

Грузія) 

Інститут Інформаційних Технологій НАН 

Азербайджану (Баку, Азербайджанська 

Республіка) 

25.  Сучасні форми та тенденції Національний університет м. Львів, 120 Міністерство освіти і науки України 



розвитку бізнесу "Львівська політехніка" 

м. Львів,  вулиця Митрополита 

Андрея, 5. 

Козик В. В. 

(032) 258-25-45; +380676755016; 

vasyl.v.kozyk@lpnu.ua,  

е-mail: epi.dept@lpnu.ua 

24 – 25 

березня   

2022 року 

Національний університет «Львівська 

політехніка» 

Івано-Франківський національний технічний 

університет нафти і газу 

Хмельницький національний університет; 

Мукачівський державний університет 

Вінницький національний технічний університет 

Віденський технічний університет (Австрія) 

Брестський державний технічний університет 

(Республіка Білорусь). 

26.  IX Міжнародна науково-

практична конференція 

здобувачів та молодих 

вчених 

«Актуальні проблеми 

маркетингового 

менеджменту в умовах 

інноваційного розвитку 

економіки» 

Луцький національний технічний 

університет, 

м. Луцьк, вул. С. Ковалевської, 

29. 

Морохова В.О., Войтович С.Я. 

тел. +38 (0332) 25 36 12;   

е-mail: mm@lntu.edu.ua 

м. Луцьк, 

25 березня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Університет «Люблінська Політехніка» 

(Польща) 

Полєський державний університет (Білорусь) 

Білоруський торгово-економічний університет 

споживчої кооперації (Білорусь) 

Державний аграрний університет Молдови 

Політехнічний інститут Браганса (Португалія) 

Університет національної і світової економіки 

(Болгарія) 

27.  Х Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференція здобувачів 

вищої освіти та молодих 

учених «Стратегія розвитку 

міст: молодь і майбутнє 

(інноваційний ліфт)» 

Харківський національний 

університет міського 

господарства імені О.М. 

Бекетова, 

61002, м. Харків, 

Маршала Бажанова, 17. 

Угоднікова О.І., доцент,  

тел. (057)707-33-03,   

е-mail: 

Uhodnikova.Olena@kname.edu.ua 

www.kname.edu.ua 

м. Харків, 

29-30  

березня  

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

A H Науково-технічний університет, Польща 

Академія готельного бізнесу та громадського 

харчування, Польща 

Південноморавський центр міжнародної  

мобільності, Чехія  

International company project and real estate 

m   geme t, Болгарія 

P l  Ce t e  f Sust      l ty, Польща 

Варненьский вільний університет, Болгарія 

28.  Міжнародна конференція 

«Механізми формування 

безбар‘єрності в освітніх 

Міжрегіональна Академія 

управління персоналом, 

Навчально-науковий інститут 

м. Київ,  

30 березня 

2022 р. 

100 Міністерство освіти і науки України 

Ченстоховський політехнічний університет 

(Ченстоховська політехніка) 



організаціях»  управління, економіки та бізнесу, 

вулиця Фрометівська, 2, Київ, 

02000 

Семенець-Орлова І.А., Каліна І.І., 

0985560378 

Гданський політехнічний університет (Ґданська 

політехніка) 

Університет економіки в Бидгощі 

29.  IІ Міжнародна конференція 

здобувачів та молодих 

вчених «Розвиток 

туристичної галузі та 

індустрії гостинності: 

проблеми, перспективи, 

конкурентоздатність» 

ВНЗ “Університет імені Альфреда 

Нобеля”, 

вул. Набережна Січеславська, 18, 

м. Дніпро, 49000 

М'ясоїд Галина Іванівна, 

+380955843396 

м. Дніпро, 

31 березня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Батумський державний університет імені Шота 

Руставелі, Грузія 

Державний університет Акакі Церетелі 

(Кутаїський університет), Грузія 

Економічний університет в Братиславі, Словакія 

30.  Сучасні поліграфічні 

технології, устаткування та 

матеріали; дизайн, 

моделювання, оформлення 

видань та паковань; 

економіка та організація 

видавничо-поліграфічної 

справи 

КПІ ім. Ігоря Сікорського,  

Видавничо-поліграфічний 

інститут  

Київ, вул. Академіка Янгеля, 1/37, 

корп. 8, кім. 82,  

Голова секретаріату,  доцент 

Зоренко Оксана Володимирівна,   

тел. +380(44) 204-84-23 e-mail:  

druk.molode.vpi.kpi.ua@gmail.com

http://dm-conf.vpi.kpi.ua/2022 

м. Київ, 

31 березня 

2022 р 

100 Міністерство освіти і науки України  

Польща 

Литва 

Туреччина 

Індія 

31.  Вісімнадцятий 

Міжнародний форум  

Молоді “Молодь та  

сільськогосподарська 

техніка у XXI сторіччі” 

Державний біотехнологічний 

університет 

Адреса: 61002, м. Харків, вул. 

Алчевських, 44. 

Тел. ректора +38(057) 700-38-88 , 

e-mail: info@btu.kharkov.ua 

м. Харків, 

31 березня- 

01 квітня 

2022 pоку 

250-

300 

Міністерство освіти i науки України  

Білоруський державний аграрний технічний 

університет, республіка Білорусь 

Сумський національний аграрний університет 

Русенські університет імені Ангела Кинчева м. 

Pyce (Болгарія) 

Центральноукраїнський національний технічний 

університет, м. Кропивницький 

Університет сільського i лісового господарства ім. 

Менделя, м. Брно (Чехія) 

Харківський національний університет  ім. 

Каразіна 



Словацький аграрний університет м. Нітра, 

(Словаччина) 

Національний технічний університет “Харківський 

політехнічний інститут” 

Технічний університет Софія,    м. Софія (Болгарія) 

Національний університет біоресурсів  i 

природокористування, м. Київ 

Полтавська державна аграрна академія 

Таврійський державний агротехнологічний 

університет; м. Мелітополь 

Львівський національний аграрній  університет 

Дніпропетровський державний 

аграрноекономічний університет 

 Національний науковий центр 

«Інститут механізації i електрифікації сільського 

господарства» HAAH України 

Науково-методичний центр вищої та фахової 

передвищої освіти 

32.  Економіко-технологічне 

забезпечення розвитку 

плодоовочевої галузі  АПК 

півдня України 

Одеський державний аграрний 

університет, 

65039, м. Одеса, вул. Канатна 99.  

Іщенко І.О., к.с.-г.н., доц., 

067 601 6071,  

e-mail: ishchenko2406@gmail.com 

м. Одеса, 

березень 2022 

року 

100 Міністерство освіти і науки України  

Перелік країн учасниць: Болгарія, Молдова, 

Польща 

Квітень 

33.  V Міжнародний науковий 

конгрес СУСПІЛЬСТВО 

ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

2022 (ISC SAI 2022) 

Державний університет 

економіки і технологій,  

м. Кривий Ріг, вул. Медична, 16. 

Сергій Гушко 

+380981244643, 

e-mail: iscsai.org@gmail.com 

dep.director_edu@kneu.dp.ua, 

м. Кривий Ріг, 

4-8 квітня 

2022 року 

300 Університет Евори (Португалія) 

Технологічна академія Резекне (Латвія) 

Бухарський державний університет (Узбекистан) 

Інститути Ачарья (Індія) 

Польські юридичні клініки (Польща)  

34.  ХІХ Міжнародна науково-

технічна конференція 

Кременчуцький національний 

університет імені Михайла 

м. Кременчук, 

5-6 квітня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Польща 



молодих вчених і 

спеціалістів 

«Електромеханічні та 

енергетичні системи, 

методи моделювання та 

оптимізації»  

Остроградського, 

вул. Першотравнева, 20, м. 

Кременчук, Полтавська обл. 

Чорний Олексій Петрович 

тел.(05366) 3-71-67  

факс.(05366) 3-60-00   

e-mail: esmo.conference@ukr.net, 

esmo.conference@gmail.com  

сайт конференції: esm .kdu.edu.u  

2022 року Казахстан 

Німеччина 

Китай 

Словаччина 

Словенія 

США 

35.  ХХІI Міжнародна  науково-

практична конференція 

«Політ. Сучасні проблеми 

науки» 

Національний авіаційний 

університет,  

03058, м. Київ, 

 проспект Любомира Гузара, 1 

(044) 406-76-03, (050)99-76-79-6 

http://www.polit.nau.edu.ua 

Геращенко Лілія Володимирівна 

(044) 406-76-03, (050)99-76-79-6  

е-mail: 1.329@ukr.net 

м. Київ, 

5-7 квітня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Національний авіаційний університет (Україна) 

Бакинський державний університет 

(Азербайджанська Республіка) 

Інститут авіаційного, космічного та кіберправа, 

Кельнський університет (Німеччина) 

Центральнокитайський класичний університет 

(Ухань, Китай) 

36.  ІХ Міжнародний медико-

фармацевтичний конгрес 

студентів і молодих учених 

Буковинський державний 

медичний університет. 

пл. Театральна, 2, м. Чернівці, 

58002. 

Тюлєнєва Олена Анатоліївна 

+380502400144,  

e-mail: tuleneva@bsmu.edu.ua 

м. Чернівці, 

5–8 квітня 

2022 року 

1500 МОЗ України 

МОН України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Університет Ґетінґену, Відділення 

нейродегенерації та реставративної медицини 

(Ґетінґен, Німеччина) 

Університет Криту (Іракліон, Греція) 

Державний університет медицини та фармації 

ім. Ніколає Тестеміцану (Кишинев, Молдова) 

37.  ХІІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

молодих вчених та 

студентів «Маркетингове 

управління 

конкурентоспроможністю в 

умовах глобальних 

Вищий навчальний заклад 

«Університет імені Альфреда 

Нобеля», 

Україна, 49000, м. Дніпро, вул. 

Січеславська Набережна, 18. 

Мішустіна Тетяна Сергіївна 

+38 0562-31-20-38 

Дніпро, 

6 квітня 

2022 року 

200  Міністерство освіти і науки України 

ГО Асоціація інтелектуальної власності  

(Україна) 

Ліга маркетингових комунікацій 

(Україна) 

Університет прикладних наук Людвігсхафену на 

Рейні (Німеччина) 



викликів» Кіпрський інститут маркетингу (Кіпр) 

Університет Чорногорії  (Чорногорія) 

38.  ІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

студентів та молодих 

вчених «Інформаційні 

технології: бізнес, наука, 

освіта» 

ВНЗ «Університет імені 

Альфреда Нобеля», 

вул. Набережна Січеславська, 18, 

м. Дніпро, 49000. 

Барташевська Юлія Миколаївна 

+380675995490 

м. Дніпро, 

7 квітня  

2022 року 

100  Міністерство освіти і науки України 

Національна металургійна академія України 

Кременчуцький інститут ВНЗ «Університет 

імені Альфреда Нобеля» 

Бранденбурзький університет прикладних наук 

(Німеччина) 

Гданьський політехнічний Університет 

(Польща) 

Батумський державний університет імені Шота 

Руставелі (Грузія) 

39.  XXІІ Міжнародна наукова 

конференція молодих 

вчених, аспірантів та 

студентів “Проблеми 

розвитку фінансово-

кредитної системи” 

Університет банківської справи, 

 пр. В.Чорновола, 61, м. Львів, 

79058. 

Дудинець Лідія Анатоліївна, 

(067) 929 06 46, (099) 040 81 92 

e-mail: dudynets@meta.ua 

м. Львів,  

7 квітня  

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Краківський економічний університет 

(Республіка Польща) 

Вища державна техніко-економічна школа ім. 

кс. Броніслава Маркєвіча в Ярославі (Республіка 

Польща) 

Університет прикладних наук Федерального 

банку Німеччини (м. Гахенбург, Німеччина) 

Університет Міколаса Ромеріса (м. Вільнюс, 

Литовська Республіка) 

Поліський державний університет (м. Пінськ, 

Республіка Білорусь) 

Вільнюський Університет (Литовська 

Республіка) 

Латвійський Університет (м. Рига, Латвійська 

Республіка) 

ННК «Економосвіта»  імені М.І. Долішнього. 

40.  Облік, оподаткування і 

контроль в управлінні 

Центральноукраїнський 

національний технічний 

університет, 

м. Кропивницький, просп. 

Університетський, 8. 

м. Кропив-

ницький,  

7 квітня  

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДВНЗ "Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана 

Всеукраїнська громадська організація 

"Українська асоціація якості" 



Кононенко Леся Віталіївна, 

0502828288,  

e-mail: slv2828@ukr.net 

Спілка підприємців малих, середніх і 

приватизованих підприємств України 

Асоціація повітряних перевізників Східної 

Європи 

Університет Економіки (м. Бидгощ, Польща) 

C   eg um M   v   Інноваційна вища школа (м. 

Седльце, Польща) 

ISMA Університет (м. Рига, Латвія) 

Бакинський університет Бізнесу (м. Баку, 

Азербайджан) 

Грузинський технічний університет 

Батумський державний університет імені Шота 

Руставелі (м. Батумі, Грузія) 

Батумський учбовий університет навігації (м. 

Батумі, Грузія) 

Національний інститут економічних досліджень 

(м. Батумі, Грузія) 

Академія бізнесу Грузії (м. Батумі, Грузія) 

Грузинська Академія наук бізнесу (м. Батумі, 

Грузія) 

Міжнародний Науковий, Освітній та Учбовий 

Центр (м. Таллінн, Естонія) 

Управління Східного офісу Держдитслужби в 

Кіровогрдській області (м. Кропивницькій, 

Україна 

41.  ХХ Міжнародна науково-

практична конференція 

молодих учених «Правове 

життя: сучасний стан та 

перспективи розвитку» 

Волинський національний 

університет імені Лесі Українки, 

просп. Волі, 13, м. Луцьк, 

Волинська обл., 43025. 

Зарадюк Зоряна Валентинівна, 

+38(095)173-62-21, 

e-mail: lawyer.st@ukr.net 

м. Луцьк,  

7 квітня  

2022 року 

120 Міністерство освіти і науки України 

Вища школа економіки в Радомі (м. Радом, 

Польща) 

Люблінський католицький університет Івана 

Павла ІІ (м. Люблін, Польща) 

Брестський державний університет імені О.С. 

Пушкіна (Білорусь) 

42.  ХІІІ Міжнародна науково-

практична Інтернет-

конференція молодих 

Вищий навчальний заклад 

«Університет імені Альфреда 

Нобеля», 

Дніпро,  

7 квітня  

2022 року 

170  Міністерство освіти і науки України 

Львівський торговельно-економічний 

університет 



вчених та студентів 

«Формування механізмів 

управління якістю та 

підвищення 

конкурентоспроможності 

підприємств» 

Україна, 49000, м. Дніпро, вул. 

Січеславська Набережна, 18. 

Павлова Валентина Андріївна 

050-482-50-75 

Національний торговельно-економічний 

університет 

Київський національний університет 

будівництва   архітектури 

Національний університет «Одеська 

політехніка» 

Полтавський університет економіки і торгівлі  

Державний біотехнологічний університет  

ГО «Служба захисту прав споживачів України» 

Дніпропетровська торгово-промислова палата 

Бранденбурзький університет прикладних наук 

(Німеччина) 

Познанський університет технологій (Польща) 

Єреванський національний економічний 

університет (Вірменія) 

43.  Міжнародна науково-

практична конференція 

«Юність науки – 2022: 

соціально-економічні та 

гуманітарні аспекти 

розвитку суспільства». 

Національний університет 

"Чернігівська політехніка", 

м. Чернігів, 14035 

вул. Шевченка, 95. 

Маргасова В.Г. 

0933690290 

м. Чернігів, 

7-8 квітня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Бакинський слов’янський університет (м. Баку, 

Азербайджан) 

Батумський державний університет ім. Ш. 

Руставелі (Грузія) 

Карагандинський технічний університет 

(Казахстан) 

44.  2-га Міжнародна наукова 

конференція «Аргументи 

сучасної філології. Образ 

Жінки :  “жіноче”, 

“феміністське”, “фемінне”» 

Харківський національний 

педагогічний університет імені 

Г.С.Сковороди? 

м. Харків, вул. Алчевських, 29/ 

Криворучко Світлана 

Костянтинівна, доктор 

філологічних наук, професор 

+38097 438 50 52 (моб.),  

+38050 719 01 58 (моб.),  

e-mail: serka7@ukr.net 

 

м. Харків,  

7-8 квітня 

2022 року 

100 Рh  філософії, докторант Університету Марії 

Кюрі-Склодовської в Любліні Рогальський П. 

(Польща)  

Ph  педагогіки та екологічної культури, IE 

Хорхе Елієсер Гайтан 

Університет Сурколомбіана, Рохас-Багамон 

М.Дж. (Колумбія) 

Doctor in Science and Technology Teaching, 

researcher in the areas of Science and Mathematics 

Teaching, Cultural Aspects of Mathematics and 

Ethnomathematics, MID-WEST STATE 

UNIVERSITY - UNICENTRO Clodogil Fabiano 



R  e    d s S  t s (Бразилія) 

45.  ІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених «Розвиток 

територіальних громад: 

правовий, економічний та 

соціальний аспекти» 

Миколаївський національний 

аграрний університет, 

54020, м. Миколаїв, вул. Георгія 

Гонгадзе, 9. 

Ключник А.В., д-р екон. наук, 

проф.  

Тел.: +380(512) 70-93-01, 

е-mail: departmentpmaie@mail.com 

м. Миколаїв, 

7-8 квітня 

2022 року 
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Миколаївська обласна державна адміністрація 

Миколаївський регіональний центр підвищення 

кваліфікації 

Краківський економічний університет (Польща) 

Казахський агротехнічний університет 

ім. С. Сейфулліна (Казахстан) 

Науково-технічна організація Теадмус (Естонія) 

Подільський державний аграрно-технічний 

університет 

ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» 

46.  88-ма Міжнародна наукова 

конференція молодих 

учених, аспірантів і 

студентів «Наукові 

здобутки молоді – 

вирішенню проблем 

харчування людства у ХХІ 

столітті» 

Національний університет 

харчових технологій, 

01601, м. Київ-33, 

вул. Володимирська,68. 

www.nuft.edu.ua. 

Акутіна Наталія Василівна, пров. 

інж.  

(044) 287-97-77,  

e-mail: akutina@nuft.edu.ua 

м. Київ,  

7-8 квітня 

2022 року 

1500 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Русенський університет "Ангел Канчев", 

м. Русе, Болгарія 

Університет харчових технологій, м. Пловдів 

Болгарія; Університет "Штефан чел Маре", м. 

Сучава, Румунія 

Білоруський державний аграрний технічний 

університет, м. Мінськ, Білорусь 

Могилівський державний університет 

продовольства, м. Могильов, Білорусь 

Технічний університет Молдови, м. Кишинеу, 

Молдова 

Азербайджанський економічний університет, м. 

Баку, Азербайджан 

47.  XV Міжнародна науково-

практична конференція 

"Міжнародне право та 

менеджмент: еволюція та 

сучасність" 

Національний університет 

"Одеська морська академія" (НУ 

"ОМА"), 

м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8. 

65029. 

Савінова Н.А. – директор 

м. Одеса, 

7-8 квітня 

2022 року 

110-

120 

Міністерство освіти і науки України 

ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" 

Асоціація морського права України 

Литовська морська академія (Литва) 

Щецинська морська академія (Республіка 

Польща) 



Навчально-наукового інституту 

морського права і менеджменту  

(048) 793 - 16 - 90  

e-mail  fmp@onma.edu.ua 

Університет Бейкоз (Туреччина) 

48.  VIІІ Міжнародна наукова 

конференція молодих 

учених та студентів 

«Молодь України в 

контексті міжкультурної 

комунікації» 

Вищий навчальний заклад 

«Університет імені Альфреда 

Нобеля», 

Україна, 49000, м. Дніпро, вул. 

Січеславська Набережна, 18. 

Зінукова Наталія Вікторівна, 

(056) 370-36-22 

м. Дніпро, 

8 квітня  

2022 року 

150  Міністерство освіти і науки України 

Університет HUMANITAS (P l  d) 

Ak dem   P m  sk    Słupsku, Poland 

Spanish Language Academy ISLA, Salamanca 

(Spain) 

University of Wales Trinity Saint David  

(United Kingdom of Great Britain) 

49.  VІІІ Міжнародний форум 

іноземними мовами 

здобувачів вищої освіти та 

молодих учених «Молоді 

дослідники у 

глобалізованому світі: 

перспективи та виклики» 

Харківський національний 

університет міського 

господарства імені 

О. М. Бекетова, 

61002, м. Харків, 

Маршала Бажанова, 17. 

Крохмаль А.М., доцент  

тел. (057)707-31-24,  

е-mail: kafedra313@gmail.com 

www.kname.edu.ua 

м. Харків, 

8 квітня  

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

TESOL Ukraine, RELO Office of the US Embassy 

in Ukraine 

Canadian College of English Language,  

Канада 

Deutscher Akademischer Austauschdienst DAAD, 

Німеччина 

L’ ge  e C mpus F    e, Франція 

Лодзінський технічний  

університет, Польща 

Азербайджанський архітектурно-будівельний 

університет  

«Данте Алігьері», Італія 

Університет«Hum   t s», Словенія 

50.  Міжнародна науково-

практична конференція 

молодих учених та 

студентів «Якість та 

безпечність товарів» 

Луцький національний технічний 

університет, 

м. Луцьк, вул. С.Ковалевської, 29. 

Ткачук В.В. 

тел. +38 (0332) 78 99 51,  

е-mail: tems@lntu.edu.ua, 

v.tkachuk@lntu.edu.ua 

м. Луцьк,  

8 квітня  

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України  

Варшавський політехнічний університет 

Білоруський торгово-економічний університет 

споживчої кооперації 

Державний аграрний університет Молдови 

Вища школа підприємництва і адміністрації в 

Любліні 

Економічний університет Варна, Болгарія 



51.  Особливості роботи 

хореографа в сучасному 

соціокультурному просторі 

Національна академія керівних 

кадрів культури і мистецтв, 

01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, 

корпус 15. 

Корисько  Наталія Михайлівна, 

+380677836563,  

е-mail: korysko.n@gmail.com 

м. Київ,  

8 квітня  

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України  

Центр культури та мистецтв Китаю (м. Чанша, 

КНР) 

Всеукраїнське національно-культурне 

товариство Узбекистану 

Державний коледж сучасного танцю ім. Ани 

Малетіч (м. Загреб, Хорватія) 

52.  Психологічні аспекти крос 

культурної взаємодії у 

медіасередовищі 

Національний університет 

"Львівська політехніка", 

м. Львів, вулиця Степана 

Бандери, 12. 

Сняданко І. І., 

+380938712309;  

е-mail: snjadanko8@gmail.com  

м. Львів,  

9-10 квітня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Національний університет «Львівська 

політехніка» 

Львівський національний університет імені 

Івана Франка 

Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН 

України 

Старопольська Вища школа (Польща) 

Центральний університет Еквадору (Еквадор) 

Ізраїльський технологічний інститут - Техніон 

(Ізраїль). 

53.  Міжнародна науково-

практична конференція 

студентів, аспірантів та 

молодих учених «Новітні 

технології пакування» 

Національний університет 

харчових технологій, 

01601, м.Київ-33, вул. 

Володимирська,68, 

www.nuft.edu.ua. 

Гавва Олександр Миколайович, 

завідувач кафедри машин і 

апаратів харчових та 

фармацевтичних виробництв, 

професор  

тел.044-289-56-00,  

е-mail: gavvaoleksandr@gmail.com 

м. Київ, 

12-13 квітня 

2022 року 

120 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Інститут продовольчих ресурсів НААН України 

Виставковий центр «ACCO I te   t    l» 

Клуб пакувальників України 

ІАЦ «Упаковка» 

Русенський університет "Ангел Канчев", м. 

Русе, Болгарія 

Університет харчових технологій, м. Пловдів, 

Болгарія 

Університет "Штефан чел Маре", м. Сучава, 

Румунія 

Білоруський державний аграрний технічний 

університет, м. Мінськ, Білорусь 

Могилівський державний університет 

продовольства, м. Могильов, Білорусь 

Технічний університет Молдови, м. Кишинеу, 



Молдова 

Азербайджанський економічний університет, м. 

Баку, Азербайджан 

54.  ІІ Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференція молодих 

науковців, здобувачів 

освіти «Сучасні тенденції 

розвитку обліку, аналізу, 

аудиту та оподаткування 

Волинський національний 

університет імені Лесі Українки, 

просп. Волі, 13, м. Луцьк, 

Волинська обл., 43025. 

Садовська Ірина Борисівна, 

+38(050)339-85-16,  

e-mail: sadovska.iryna@vnu.edu.ua 

м. Луцьк, 

12 - 13 квітня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Університет імені Марії Кюрі-Склодовської (м. 

Люблін, Польща) 

Університет економіки та інновацій в Любліні 

(м. Люблін, Польща) 

Вища суспільно-економічна школа в 

Пшеворську (м. Пшеворськ, Польща) 

Львівський торгово-економічний університет, 

ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет» 

Одеський національний політехнічний 

університет 

55.  Міжнародна науково-

практична студентська 

конференція «Професійна 

іншомовна підготовка в 

умовах глобальних 

комунікативних потреб» 

Житомирський державний 

університет імені Івана Франка. 

10008 м. Житомир, вул. 

В. Бердичівська, 40. 

Тимошенко Н.С.  

068-023-15-38, 

e-mail: natashatatu0707@ukr.net 

м. Житомир, 

13 квітня  

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Барановичський державний університет 

(Білорусь) 

Таласький державний університет (Киргизстан) 

Поморська академія (Польща) 

Grow More College of Education, Himatnagar, 

 uj   t (Індія) 

56.  ХІХ Міжнародна науково-

практична конференція 

молодих вчених та 

студентів «Сучасний 

менеджмент: тенденції, 

проблеми та перспективи 

розвитку» 

Вищий навчальний заклад 

«Університет імені Альфреда 

Нобеля», 

Україна, 49000, м. Дніпро, вул. 

Січеславська Набережна, 18. 

Митрофанова Ганна Яківна, 

067-567-02-79 

м. Дніпро, 

13 квітня  

2022 року 

100  Міністерство освіти і науки України 

Університет митної справи та фінансів 

Вишеградський фонд (Чеська Республіка, 

Угорщина, Польща, Словаччина) 

Вища школа менеджменту охорони праці 

в м. Катовіце (Польща) 

Інститут підприємницької діяльності (Мінськ, 

Білорусь) 

Сумський національний аграрний університет 

57.  Ефективні організаційно- Харківський національний м. Харків,  100 Міністерство освіти та науки України,  



технологічні рішення та 

енергозберігаючі технології 

в будівництві 

університет будівництва та 

архітектури, 

Харків, вул. Сумська, 40. 

Шумаков Ігор Валентинович, зав. 

каф. ТОБВГ, д-р техн. наук, проф.   

e-mail: kstuca-tbv@ukr.net 

13-14 квітня 

2022 року 

ХОТВ АБУ 

AL-MAARIF Universite college/Iraq 

Mahomed-Cherif Messaadia University – Souk 

Ahras/Algeria 

Ai-Saba concrete piles company/ Iraq 

58.  IV Міжнародна науково-

практична конференція 

"Підвищення надійності і 

ефективності машин, 

процесів і систем" 

Центральноукраїнський 

національний технічний 

університет, 

м. Кропивницький, пр. 

Університетський, 8. 

Аулін Віктор Васильович, 

0950557411,  

e-mail: AulinVV@gmail.com 

м. Кропив-

ницький,  

13-15 квітня 

2022 року 

100 Міністерство освіти та науки України 

Тернопільський національний технічний 

університет 

Хмельницький національний університет 

Харківський національний автомобільно-

дорожній університет 

Вінницький національний технічний університет 

Харківський національний технічний 

університет сільського господарства імені 

П. Василенко 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Білоруський національний технічний 

університет 

Білоруський державний аграрний технічний 

університет 

Politechnika Lubelska, Wyzsza Szkola Bankowa, 

Wyzsza Szkola Bezpieczenstwa 

59.  ХХVІІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція студентів, 

аспірантів, молодих 

викладачів «Дослідження 

молодих учених у контексті 

розвитку сучасної науки: 

від ідеї – до реалізації» 

ПЗВО "Київський міжнародний 

університет", 

м. Київ, вул. Львівська, 49. 

Алексанян Валерій Ігорьович 

38(098) 798-84-41,  

e-mail: aleksanyankyiu@gmail.com 

м. Київ,  

14 квітня  

2022 року 

400 Міністерство освіти і науки України 

Національний авіаційний університет 

Київський національний економічний 

університет імені  Вадима Гетьмана 

Міжрегіональна Академія управління 

персоналом 

Сопотська Вища школа (Польща) 

Університет в Домброві Гурнічій (WSB 

U  ve s ty, Польща) 

Університет Юрая Добрила (м.Рієка, Хорватія) 



60.  II Міжнародна науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених «Наука і 

молодь - 2021: пріоритетні 

напрями глобалізаційних 

змін» 

ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти, Навчально-науковий 

інститут менеджменту, кафедра 

економіки, підприємництва та 

менеджменту, 

м. Київ, вул. Січових Стрільців, 

52-а. 

Фещенко Олена Леонідівна, 

заступник директора з науково- 

педагогічної та навчальної 

роботи, професор кафедри 

економіки, підприємництва та 

менеджменту, кандидат 

економічних наук  

(044)481-38-31, 099-291-30-80, 

e-mail: elf-imef@ukr.net,  

elf.27.04.64@uem.edu.ua, 

elf-imp@i.ua, 

kepm.nnimp@uem.edu.ua 

м. Київ, 

14 квітня  

2022 року 

200 ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Католицький університет в Ружомберку 

Словацька республіка 

Г уманітарно-природничий університет імені 

Яна Длугоша в Ченстохові, Республіка Польща 

Вища школа управління охороною праці в 

Катовіцах, Республіка Польща 

Вища школа суспільно-природничих наук імені 

Вінсента Поля в м. Люблін, Республіка Польща 

Каспійський університет Сазріап Цпіуегзіїу м. 

Алмаати, Казахстан 

Британський університет в Дубаї, Об’єднані 

Арабські Емірати 

61.  Євроінтеграційний вибір 

України та проблеми 

макроекономіки / ХХХІІ 

міжнародна науково-

практична конференція 

молодих учених та 

студентів 

Вищий навчальний заклад 

«Університет імені Альфреда 

Нобеля», 

Україна, 49000, м. Дніпро, вул. 

Січеславська Набережна, 18. 

Задоя Анатолій Олександрович, 

+38 050 340 10 26 

м. Дніпро,  

14-15 квітня 

2022 року 

100  Міністерство освіти і науки України 

ВГО «Українська асоціація економістів-

міжнародників» 

Дніпровська торгово-промислова палата 

Вища школа бізнесу – National Louis University 

(Польща) 

Жешувський університет (Польща) 

Modern College of Business and Science  

(Muscat, Sultanate of Oman)  

Journal of Modern Economic Research (Bratislava, 

Slovakia) 

62.  Міжнародна науково-

практична конференція 

студентів, аспірантів та 

молодих науковців "Регіон-

2022: суспільно-географічні 

Харківський національний 

університет імені В. Н. Каразіна. 

м. Харків, майдан Свободи, 4. 

Кандиба Юрій Іванович 

+380506433144,  

м. Харків, 

14-15 квітня 

2022 р. 

понад 

100 

Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка 

Університет Жирони (Іспанія) 

Університет Орадя (Румунія) 

Талліннський університет (Естонія) 



аспекти" e-mail: kand77@ukr.net Комунальний заклад «Харківська обласна 

станція юних туристів» Харківської обласної 

ради 

63.  VI  Міжнародна науково-

практична конференція 

«Публічне адміністрування 

в умовах змін та 

перетворень: проблеми 

реалізації та правового 

забезпечення»  

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого, 

м. Харків, вул. Пушкінська, 77. 

Професор Гаращук Володимир 

Миколайович 

(057) 704-92-92; 

e-mail: v.m.garaschuk@nlu.edu.ua 

м. Харків, 

14-15 квітня 

2022 року 

120 Міністерство освіти і науки України  

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Харківський науково-дослідний інститут 

судових експертиз ім. Засл. проф. 

М.С. Бокаріуса 

Mykolas Romeris University 

State University of Moldova 

Білоруський державний університет 

64.  VІ Міжнародна науково-

практична студентська 

театрознавча конференція 

“Актуальні питання історії, 

теорії і практики театру в 

дослідженнях молодих 

учених”. 

Львівський національний 

університет імені Івана Франка,  

факультет культури і мистецтв, 

кафедра театрознавства та 

акторської майстерності, 

79008, м. Львів, 

вул. Валова,18.  

Лаврентій Р.Я., доц., 

 +380990071704, e-mail: 

tsam.dep.cultart@lnu.edu.ua 

roman.lavrentii@lnu.edu.ua  

м. Львів,  

14-16 квітня  

2022 року 

140 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти” 

Представництво OeA  у Львові (Австрія) 

Яґеллонський університет (Краків, Польща) 

Вроцлавський університет (Польща) 

Празька театральна академія (Чехія) 

Київський національний університет театру 

кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого 

Харківський національний університет мистецтв 

ім. І. Котляревського. 

65.  ІІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

студентів та молодих 

науковців "Перші наукові 

кроки – 2022" 

Подільський державний аграрно-

технічний університет, 

вул. Шевченка, 13, м. Кам’янець-

Подільський. 

ПАНЦИР Юрій Іванович, 

+380679101990  

e-mail: dekan-itf@pdatu.edu.ua 

м. Кам’янець-

Подільський 

15 квітня  

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти” 

Варшавський університет природничих наук 

Аграрний університет в Кракові 

Крагуєвацький університет 

Технічний університет у Кошице 

Білоруський державний аграрний технічний 

університет 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування 

України 

Львівський національний аграрний університет 



66.  IY Міжнародна науково-

практична конференція 

«Сучасні тенденції  та 

перспективи розвитку 

якісної підготовки 

майбутніх фахівців 

фізичної культури і спорту 

в умовах ступеневої 

освіти» 

ДЗ  «Луганський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка», Навчально-науковий 

інститут фізичного виховання і 

спорту, кафедра теорії та 

методики фізичного виховання, 

м. Кремінна, проспект Дружби, 1. 

Отравенко О. В., 

050-182-44-40,  

e-mail: yelenot@gmail.com 

м. Кремінна 

19-20 квітня 

2022 року 

 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Белорусский государственный университет 

Государственный университет физического 

воспитания и спорта Республики Молдова 

Wyżs   S k ł    sp d  k    Bydg s   y 

(Польша) 

67.  Модерністські житлові 

райони та комплекси 1920–

1970-х рр. 

Харківський національний 

університет будівництва та 

архітектури, 

Харків, вул. Сумська, 40. 

Буряк Олександр Петрович, зав. 

каф. Основ архітектури  

(057) 700 10 66,  

e-mail: office@kstuca.kharkov.ua 

м. Харків,  

19-20 квітня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

 OCOMOMO I te   t    l (Лісабон, Португалія) 

Український осередок  OCOMOMO, 

 OCOMOMO F    e (Париж, Франція) 

Університет імені Адама Міцкевича, (Познань, 

Польща) 

Національний науковий центр «Харківський 

фізико-технічний інститут» 

Український Національний Комітет ІКОМОС 

Харківський національний університет 

ім. В.Н. Каразіна 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут» 

Харківський національний університет 

міського господарства імені О.М. Бекетова 

Харківська державна академія дизайну 

та мистецтв 

Київський національний університет 

будівництва та архітектури 

68.  Інформаційні технології в 

соціокультурній сфері, 

освіті та  економіці 

Київський національний 

університет культури і мистецтв, 

Факультет інформаційної 

політики та кібербезпеки,  

кафедра комп’ютерних наук, 

м. Київ, вул. Є.Коновальця,  36,  

м. Київ,  

19-20 квітня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України  

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Київський національний університет культури і 

мистецтв 

Приватний вищий навчальний заклад 

«Київський університет культури» 



к. 403. 

Коцюбівська І. В., Толмач М. С., 

Чайковська О. А. 

(044)-529-93-19  

е-mail: kn@knukim.edu.ua 

Public institution Information Technologies 

Institute (Kaunas, Lithuania)  

Vytautas Magnus University (Kaunas, Lithuania) 

Danubius University (Galati, Romania) 

University of National and World Economy (Sofia, 

Bulgaria) 

Харківський національний університет 

радіоелектроніки 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут» 

Державний університет інфраструктури та 

технологій 

Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет 

Українська федерація інформатики; 

Українська асоціація фахівців  

з інформаційних технологій 

Українська національна цифрова коаліція 

«Коаліція цифрової трансформації» 

Всеукраїнська громадська організація 

«Співтовариство ІТ-директорів України» 

Громадська спілка «СТЕМ-КОАЛІЦІЯ» 

69.  XXVІ  Міжнародний 

молодіжний форум 

«Радіоелектроніка і молодь 

у XXI столітті» 

(11 тематичних науково-

практичних  конференцій) 

Харківський національний 

університет радіоелектроніки, 

пр. Науки, 14, м. Харків, 61166. 

Наукова бібліотека 

(057)70-21-397     

e-mail: mref21@nure.ua 

м. Харків, 

19-21 квітня 

2022 року 

900 Міністерство освіти і науки України 

Андижанський державний університет 

Узбекистан 

Худжандський державний університет 

Таджикістан 

БНТУ Білорусь 

70.  Наука ІІІ тисячоліття: 

пошуки, проблеми, 

перспективи розвитку 

Бердянський державний 

педагогічний університет, 

вул. Шмідта, 4, м. Бердянськ 

Запорізької обл. 71112. 

Попова Анастасія Сергіївна 

063 335 99 68, 050 335 99 68,  

e-mail: 

м. Бердянськ, 

20-21 квітня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Бердянський державний педагогічний 

університет 

Рада молодих учених Бердянського державного 

педагогічного університету 

Міжнародна академія екології і здоров’я 

(Вільнюс, Литва) 



kovaleva.anastasia.45@gmail.com Європейська асоціація науки і освіти (Берлін, 

Федеративна республіка Німеччина) 

71.  ІУ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Проблеми обліково – 

аналітичного забезпечення 

управління 

підприємницькою 

діяльністю»  

Полтавський державний аграрний 

університет,  

м. Полтава, вул. Г. Сковороди 1/3. 

Пилипенко К.А.  

+38(050)6913842 

email:kaf_boek_pdaa@ukr.net 

м. Полтава 

20-21 квітня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Гродненський державний аграрний університет (м. 

Гродно, Республіка Білорусь) 

Державна вища професійна школа в Коніні (м. Конін, 

Польща) 

Інститут обліку та фінансів Національного наукового 

центру «Інститут аграрної економіки» НААН  

Інженерний навчально-науковий інститут 

Запоріжського національного університету   

Львівський національний аграрний університет 
Національна металургійна академія України  

Національний Науковий Центр «Інститут Аграрної 

Економіки» 

Сумський національний аграрний університет 

ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу» 

Технічний університет Молдови (м. Кишинів, Молдова) 

Українська національна академія аграрних наук 

Університет Григорія Сковороди в Переяслові 

Федерація аудиторів, бухгалтеріві фінансистів АПК 

України 

Харківський біотехнологічний  університет  

Херсонський державний аграрно-економічний 

університет 

Хулунбуірський університет (АРВМ, Г. Хайлар, КНР) 

72.  ІХ Міжнародна заочна 

науково-практична 

конференція молодих 

науковців  

Фундаментальні і 

прикладні дослідження в 

сучасній хімії та фармації 

Ніжинський державний 

університет імені Миколи Гоголя, 

кафедра хімії та фармації,    

16600 Чернігівська обл., м. 

Ніжин, вул. Графська, 2. 

Суховєєв В.В. 

(04631)71983; 0682378422;   

e-mail: kaf.chem@ukr.net   

м. Ніжин,  

20-22 квітня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії 

ім. В.П. Кухаря  НАН України 

Чернівецький національний університет імені 

Ю. Федьковича 

Тернопільській національний педагогічний 

університет імені Володимира Гнатюка 

Національний університет «Чернігівський 

колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Національний педагогічний університет імені 

https://snau.edu.ua/


М. П. Драгоманова 

Житомирський державний університет імені 

Івана Франка 

Херсонський державний університет 

Харківський національний педагогічний 

університет імені Г.С. Сковороди 

Національний фармацевтичний університет 

Закарпатський угорський інститут імені 

Ференца Ракоці II 

Гомельський державний університет імені 

Франциска Скорини (Білорусь) 

Телавський державний університет імені Якоба 

Гогебашвілі (Грузія) 

Краківська політехніка ім. Тадеуша Костюшка 

(Польща) 

Університет імені Деміреля Сулеймана 

(Туреччина) 

73.  Міжнародна студентсько-

учнівська науково-

практична конференція 

«Мовні виміри світу» 

Житомирський державний 

університет імені Івана Франка, 

м. Житомир, вул. Велика 

Бердичівська, 40. 

Ящук Л. В.,  

097-50-74-148,  

Титаренко В. М.  

067-99-64-847,  

e-mail: ukr.mova.ff@gmail.com 

м. Житомир, 

21 квітня  

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Будапештський університет ім. Лоранда Етвеша 

(Угорщина) 

Варшавський університет (Польща) 

Загребський університет (Хорватія) 

Пряшівський університет (Словаччина) 

Белградський університет (Сербія) 

Закарпатський угорський інститут імені 

Ференца Ракоці ІІ (Україна) 

74.  «Соціально-психологічні 

технології розвитку 

особистості» 

Херсонський державний 

університет, 

м. Херсон, вул. Університетська, 

27.    

Блинова Олена Євгенівна, 

(0552)32-67-60  

e-mail: blinova@ksu.ks.ua 

м. Херсон, 

21 квітня  

2022 року 

150 Міністерство освіти і науки України 

Гродненський державний університет імені 

Янки Купали (м.Гродно, Республіка Білорусь) 

Ташкентський державний педагогічний 

університет імені Нізамі (м.Ташкент, Республіка 

Узбекистан) 

Бухарський державний медичний університет 

імені Абу Алі ібн Сіно (м.Бухара, Республіка 



Узбекистан) 

Білоруський державний педагогічний 

університет імені Максима танка (м.Мінськ, 

Республіка Білорусь) 

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України 

Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка 

Сумський державний педагогічний університет 

імені А.С.Макаренка 

Національний університет «Чернігівський 

колегіум» імені Тараса Шевченка 

Національний університет «Запорізька 

політехніка» 

75.  Міжнародна науково-

практична інтернет 

конференція молодих 

учених та студентів 

"Електромеханічні, 

інформаційні системи та 

нанотехнології" 

Київський національний 

університет технологій та 

дизайну, 

01011 Київ, вул. Немировича-

Данченка, 2. 

Панасюк Ігор Васильович, 

Натрошвілі Світлана Геннадіївна 

(044) 256-84-89, 

e-mail: nniiit@knutd.edu.ua;  

(0472) 64-62-43,  

e-mail: friit@knutd.edu.ua 

м. Київ, 

21 квітня  

2022 року 

120 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Київський національний університет технологій 

та дизайну 

Хмельницький національний університет, 

Національний технічний університет України 

"Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського" 

Кременчуцький національний університет імені 

Михайла Остроградського 

Східноукраїнський національний університет 

імені Володимира Даля 

U  ve s ty  f Ž l   , Ž l   , Sl v k Repu l   

Al-Furat Al-Awsat Technical University, Najaf, 

Iraq 

T f l  Te h    l U  ve s ty, Aţ Ţ fīl h, J  d  . 

76.  ІІI Міжнародна науково-

технічна конференція 

«Інтелектуальні 

конструкції та інноваційні 

будівельні матеріали» 

Херсонський державний аграрно-

економічний університет, 

73000, м. Херсон, вул. 

Стрітенська, 23. 

Чеканович Мечислав 

м. Херсон  

21 квітня  

2022 року 

100 Міністерство освіти та науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

ХФ «Академія будівництва України» 

ПрАТ «МЖК» Будівельна компанія 

Херсонська філія Державного науково-



Геннадійович 

тел: 0660131557, 

e-mail: kafedra_bu2@ukr.net   

 

дослідного та проєктно-вишукувального 

інституту «НДІ проєкт-реконструкція» 

Приватна науково-проєктна фірма 

«Херсонпроєкт» 

Malopolska School of Public Administration 

«U  ve s ty  f E    m  s    K  k  » 

P ńst     Wyżs   S k ł  Te h      -

Ek   m        J   sł   u 

Азербайджанское Научно-Производственное 

Объединение Гидротехники и Мелиора-

ции(НПО АзГиМ) 

Вищий навчальний заклад Магдебург-Стендаль, 

ФРН 

77.  Стратегічні орієнтири 

сталого розвитку в Україні 

та світі 

Національний університет 

«Чернігівська політехніка», 

вул. Шевченка, 95,  м. Чернігів, 

Україна, 14035 

Сакун Олександра Сергіївна 

(063)7033305,  

e-mail: sakunalexandra@gmail.com 

м. Чернігів,  

22 квітня  

2022 року 

100  Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Батумський державний університет імені Шота 

Руставелі (Грузія) 

Господарська академія ім. Д.А. Ценова 

(Болгарія) 

Лодзький технічний університет (Польща) 

78.  XIІ Міжнародна наукова 

конференція науковців, 

молодих учених та 

студентів «Основні 

напрями розвитку наукових 

досліджень молодих 

учених» 

Університет Григорія Сковороди 

в Переяславі, 

08401, Київська обл., м. 

Переяслав, вул. Сухомлинського, 

30. 

Луцик О.О 

(093) 986 11 43,  

e-mail: nt.phdpu.edu@gmail.com 

м. Переяслав,  

24-25 квітня 

2022 року 

120 Міністерство освіти і науки України 

Інститут політичних та адміністративних наук у 

педагогічному університеті Кракова 

INSTITUT NATIONAL DES LANGES ET 

CIVILISATIONS ORIENTALES (France) 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA 

ZAWO OWA W ELBLĄ U (P lsk ), 

DOKUZ EYLṺL ṺNIVERSITESI (Turkey) 

79.  «Технології і процеси в 

гірництві та будівництві» 

ДВНЗ «Донецький національний 

технічний університет», 

85300, Україна, Донецька 

область, м. Покровськ, 

пл. Шибанкова, 2. 

Андрій ПЕТРЕНКО 

м. Покровськ, 

27-29 квітня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ПрАТ ШУ «Покровське» 

Politechnica Wroclavska (Poland) 

Uniwersytet J g ell ńsk  (P l  d)  

Східно-Казахстанський державний технічний 

університет ім. Д. Сєрікбаєва (Казахстан) 



тел.: +38 050 2295845, е-mail: 

andrii.petrenko@donntu.edu.ua 

80.  Міжнародна науково-

технічна конференція  

«Студентська наука – 

залізничній 

інфраструктурі» 

Український державний 

університет науки і технологій, 

вул. Лазаряна, 2, м. Дніпро, 

Україна, 49010. 

Арбузов Максим Анатолійович, 

доцент кафедри «Транспортна 

інфраструктура»  

(056)776-59-47,  

e-mail: 10max@ukr.net 

м. Дніпро,  

28 квітня  

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ Інститут модернізації змісту освіти 

Український державний університет 

залізничного транспорту 

Інститут залізничного транспорту Державного 

університету інфраструктури та технологій 

ПАО «Арселор Міттал Кривий Ріг» 

Львівський інститут Українського державного 

університету науки і технологій  

Білоруський державний університет транспорту 

Institute of Railway Systems and Public Transport. 

Technische universitat Dresden (Germany) 

University of Zilina (Slovak republic) 

81.  ХV Міжнародна науково-

теоретична і навчально-

прикладна конференція 

«Лінгвіст-програміст».  

Тема:  «Сучасні тенденції 

та напрями розвитку 

комп'ютерної лінгвістики» 

Донецький національний 

університет імені Василя Стуса, 

м. Вінниця, вул. Академіка 

Янгеля, 4. 

Краснобаєва-Чорна Жанна 

Володимирівна, професор 

кафедри загального та 

прикладного мовознавства і 

слов’янської філології; 

+ 380506428521, e-mail: 

zh.krasnobaieva@donnu.edu.ua; 

Гарбера Ірина Володимирівна, 

доцент кафедри загального та 

прикладного мовознавства і 

слов’янської філології 

e-mail: i.garbera@donnu.edu.ua 

м. Вінниця, 

28 квітня  

2022 року 

(тези – до 

22 лютого 

2022 року) 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Белградський університет (Сербія) 

Варшавський університет (Польща)  

Вроцлавський університет (Польща) 

Карлів Університет у Празі (Чехія) 

Український мовно-інформаційний фонд НАН 

України. 

82.  Celebrating 100 years of 

Science: Polissia National 

University Centennial 

Поліський національний 

університет, 

Бульвар Старий, 7, Житомир, 

м. Житомир, 

28-29 квітня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Міжнародна Британська Школа Бізнесу, 

Великий Манчестер (Великобританія) 



Conference Житомирська область, 10008. 

Кошулько О.П 

тел. 068-93-71-998; е-mail: 

oksanakoshulko@polissiauniver.edu

.ua  

Інститут Міграції Фінляндії 

Університет ім. Мустафи Кемаля, Антакья, 

Хатай, (Турецька Республіка) 

83.  Міжнародна науково-

практична конференція 

«Краєзнавство і учитель - 

2022» 

Харківський національний 

педагогічний університет імені 

Г. С. Сковороди, 

61002, м. Харків, 

вул. Алчевських, 29 

Трубчанінов Микола 

Анатолійович, кандидат 

історичних наук, доцент 

Тел.: 066-4363722, 

e-mail: hist.hnpu@gmail.com 

м. Харків,  

28-29 квітня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Вроцлавський університет 

Телавський державний університет імені Якоба 

Гогебашвілі 

Університет імені Адама Міцкевича 

84.  V Міжнародна  науково-

практична конференція 

"Інформаційна безпека та 

комп'ютерні технології" 

Центральноукраїнський 

національний технічний 

університет, 

м. Кропивницький, просп. 

Університетський, 8. 

Минайленко Роман 

Миколайович, 

0953299466,  

е-mail: aron70@ukr.net 

м. Кропив-

ницький,  

28-29 квітня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Харківський національний економічний 

університет імені Семена Кузнеця 

Університет Ульма (Німеччина) 

Казахський національний дослідницький 

технічний університет імені К.І. Сатпаєва 

(Алмати, Республіка Казахстан) 

Молдавська Економічна Академія, (Кишинів, 

Молдова) 

Грузинський Технічний Університет (Тбілісі, 

Грузія) 

Інститут Інформаційних Технологій НАН 

Азербайджану (Баку, Азербайджанська 

Республіка) 

85.  VIІІ Міжнародний 

студентський саміт "Права 

людини в умовах сучасних 

глобалізаційних викликів" 

Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ 

проспект Гагаріна, 26, м. Дніпро 

Наливайко Лариса Романівна, 

проректор, доктор юридичних 

м. Дніпро, 

28-29 квітня 

2022 року, 

100 Всеукраїнська громадська організація 

«Асоціація українських правників» 

Міжнародна громадська організація «Асоціація 

милосердя «Емануїл»» (США) 

Universytet Jana Kochanovskiego w Kielcach 



наук, професор, Заслужений 

юрист України 

0676121134 

(Польща) 

Regent university (США) 

L  e ty u  ve s ty (США) 

Навчально-наукова лабораторія дослідження 

проблем правового статусу внутрішньо 

переміщених осіб та забезпечення гендерної 

рівності 

Київський українсько-польський університет 

Інститут законодавчих передбачень і правових 

експертиз (м. Київ) 

Науково-дослідний інститут державного 

будівництва та місцевого самоврядування 

Національної академії правових наук України 

Комунальний позашкільний навчальний заклад 

«Мала академія наук учнівської молоді» 

Дніпропетровської обласної ради 

86.  XVIІI Міжнародна наукова 

конференція студентів і 

аспірантів “Молодь і 

поступ біології”, 

присвячена 195-річчю від 

дня народження Юліуса 

Планера. 

Львівський національний 

університет імені Івана Франка, 

біологічний факультет. 

79005, м. Львів,  

вул. Грушевського, 4.  

Сирватка В.Я., асист., 

(032) 239-42-08,  

е-mail: vasyl.syrvatka@lnu.edu.ua 

м. Львів, 

28-29 квітня 

2022 року 

365 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти” 

Міністерство науки і вищої освіти Польщі 

Поморська академія 

Австрійський Університет прикладних наук 

“Віденський технікум”. 

87.  ІХ міжнародна науково-

практична конференція 

викладачів та студентів 

навчально-наукового 

інституту фізики, 

математики, економіки та 

інноваційних технологій 

“АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

СУЧАСНОЇ НАУКИ” 

Дрогобицький державний 

педагогічний університет імені 

Івана Франка, 

м. Дрогобич, вул. Стрийська, 3,  

конт. тел. (03244) 3-54-65, e-mail: 

fizmatddpu@gmail.com. 

Скотний Павло Валерійович, 

к.е.н., доцент  

тел. 050 317 48 83,  

e-mail: skotnyy@ukr.net 

м. Дрогобич, 

29 квітня  

2022 року. 

150  Дрогобицька міська рада 

Університет  прикладних  наук VIVES  (Бельгія) 

Підкарпатська вища школа ім. Вл. Фіндиша в 

Ясло  (Польща) 

Академія полонійна в Ченстохові  (Польща) 

Державна вища школа ім. проф. Станіслава 

Тарновського в Тарнобжегу  (Польща) 

Державна вища професійна школа ім. 

Станіслава Пігоня в Кросно (Польща) 



88.  ХХIІ Міжнародна 

студентська науково-

практична конференція 

іноземними мовами 

«Інноваційні технології на 

службі правоохоронних 

органів (зарубіжний 

досвід)», присвячена  

30-річчю кафедри 

іноземних мов 

Харківський національний 

університет внутрішніх справ, 

просп. Льва Ландау, 27, м. Харків, 

61080. 

Статівка О.О., завідувач кафедри 

іноземних мов факультету № 4.  

(057) 7398-139;  

e-mail: naukahnuvs@ukr.net 

м. Харків, 

квітень  

2022 року 

200 

осіб 

Міністерство освіти і науки України 

Консультативна місія Європейського Союзу, 

Швейцарський інститут культурної дипломатії   

89.  Молодіжна науково-

технічна конференція 

«Молода наука – 

роботизація і 

нанотехнології сучасного 

машинобудування» 

Донбаська державна 

машинобудівна академія, 

84313, Донецька обл., 

м. Краматорськ, 

вул. Академічна, 72. 

Ковалевський Сергій Вадимович, 

професор  

тел.: (0626) 41-47-70? 

е-mail: tiup@dgma.donetsk.ua 

м. Крама-

торськ,  

квітень  

2022 року 

110 Міністерство освіти і науки України 

Національна академія наук вищої освіти України 

J.J.Strossmayer University of Osijek, Mechanical 

E g  ee   g F  ulty (Хорватія) 

U  ve s ty  f Z el         (Польща) 

A  demy  f P  fess    l Stud es Šum d j  - 

K  gujev   (Сербія)  

DAAAM International Vienna 

Belgrade University Faculty of Mechanical 

Engineering in Podgorica (Montenegro),  

Міжнародний університет безперервної освіти  

ГО «Юнацький технопарк» 

ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний 

завод» 

ТОВ «C  um    up» 

Студентське наукове товариство з технологій  

машинобудування 

Мала академія наук з науково-промислового 

профілю 

90.  «Новітні технології в освіті, 

науці та виробництві» 

ДВНЗ «Донецький національний 

технічний університет». 

85300, Україна, Донецька 

область, м. Покровськ, 

пл. Шибанкова, 2. 

Горячева Тетяна, 

м. Покровськ, 

квітень,  

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Unive s ty  f Pet  ș    (Румунія) 

Mineral and Energy economy research institute of 

the Polish academy  f s  e  es (Польща) 

Гірничо-металургійного інституту імені О. А. 

Байконурова (Казахстан) 



тел. +38 050 8067212, е-mail: 

tetiana.horiacheva@donntu.edu.ua 

«Казахський національний дослідний технічний 

університет ім. О.А. Сатпаєва» (Казахстан)  

91.  І Міжнародна науково-

практична конференція 

студентів та молодих 

вчених 

«Математика та 

математичне моделювання 

у сучасному технічному 

університеті» 

ДВНЗ «Донецький національний 

технічний університет», 

85300, Україна, Донецька 

область, м. Покровськ, 

пл. Шибанкова, 2. 

Юлія НОВІКОВА 

тел.: +38 095 8960018, е-mail: 

yuliia.novikova@donntu.edu.ua 

м. Покровськ, 

квітень 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Institute of Mathematics University of  Klagenfurt 

(Австрія) 

I te   l med    e I U  ve s ty H sp t l  Tübingen 

(Тюбінген, Німеччина) 

Max Planck Institute for Dynamics of Complex 

Te h    l Systems (Магдебург, Німеччина) 

92.  ІІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Сучасне підприємництво: 

проблеми теорії та 

практики» 

Національний технічний 

університет "Дніпровська 

політехніка", 

м. Дніпро, просп. Дмитра 

Яворницького, буд. 19. 

Тимошенко Л.В. 

тел.: (066) 054 84 45,  e-mail: 

conferencepublic@gmail.com 

м. Дніпро, 

квітень 

2022 року 

100 Економічний університет в м. Катовіце 

(Польща) 

Вроцлавська політехніка (Польща) 

Університет ім. Вітаутаса Великого (Литва) 

93.  Міжнародний  

науково-спортивний 

конгрес студентів та 

молодих вчених 

«Актуальні питання 

фізичної культури, спорту 

та ерготерапії» 

Чернівецький національний 

університет імені Юрія 

Федьковича, 

вул. Коцюбинського, 2, м. 

Чернівці, 58012, Україна. 

Мосейчук Ю.Ю., професор, 

доктор.пед.наук,  

+380509512412,  

e-mail: j.moseitchuk@chnu.edu.ua,  

м. Чернівці, 

квітень  

2022 року 

100 Ясський університет «Alex  d u I   -Cuza 

U  ve s ty» 

Природничо-гуманітарний університет  

імені Яна Длугоша в Ченстохові (Польща) 

Вища технічна школа  

в Катовіце (Польща) 

Вища школа управління та адміністрування в 

Ополі (Польща) 

94.  ХХІХ Міжнародна 

науково-практична 

конференція студентів, 

аспірантів та молодих 

учених «Актуальні 

проблеми життєдіяльності 

Кременчуцький національний 

університет імені Михайла 

Остроградського, 

вул. Першотравнева 20, м. 

Кременчук, Полтавська обл. 

Збираник Оксана Миколаївна 

м. Кременчук, 

квітень 

2022 року 

400 Міністерство освіти і науки України 

Cловаччина 

Китай 

Польща 

Чехія 

США 



суспільства» 067-113-09-11,   

099-983-27-96 e-mail: 

conferenceyoung2020@gmail.com 

95.  ІІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Дошкільна освіта у 

сучасному освітньому 

просторі: актуальні 

проблеми, досвід, 

інновації»  

Харківський національний 

педагогічний університет імені 

Г.С. Сковороди, 

м. Харків, вул Алчевських, 29 

Юр’єва Катерина Анатоліївна,  

(0572) 68-48-83; e-mail:  

faculty-pre-school@hnpu.edu.ua 

м. Харків, 

квітень  

2022 року 

100 Батумський державний університет імені Шота 

Руставелі (Батумі, Грузія) 

Вірменський національний педагогічний 

університет ім. Х. Абовяна (м. Єреван, Вірменія) 

Мозирський державний педагогічний 

університет імені І.П. Шамякіна (м. Мозир, 

Республіка Білорусь) 

Телавський державний університет імені Якоба 

Гогебашвілі (Телаві, Грузія) 

96.  VII Міжнародна науково-

практична конференція 

«Розбудова інноваційних 

економіки, менеджменту та 

освіти в умовах нової 

соціальної реальності» 

ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна 

Академія управління 

персоналом», 

Київ, вулиця Фрометівська, 2, 

03039. 

Храпатий С.В., Капеліста І.М.  

0989500750,   

e-mail: m.a.u.p@ukr.net 

м. Київ, 

квітень 

2022 року 

100 Ченстоховський політехнічний університет 

(Ченстоховська політехніка) 

Гданський політехнічний університет  

(Ґданська політехніка) 

Університет економіки в Бидгощі 

97.  XIV Міжнародна науково-

практична конференція 

«Глобалізаційні та 

інтеграційні аспекти 

реформування 

територіальних громад» 

Міжрегіональна Академія 

управління персоналом, 

Чернігівський інститут,    

02000, м. Киів, вулиця 

Фрометівська, 2. 

Назарко С.О., 

0504653621, 

e-mail: s.nazarko@ukr.net  

м. Чернігів, 

квітень, 

2022 року 

100 Ченстоховський політехнічний університет 

(Ченстоховська політехніка) 

Гданський політехнічний університет (Ґданська 

політехніка) 

Університет економіки в Бидгощі 

98.  ХV Міжнародна науково-

технічна конференція 

молодих вчених та 

студентів «Інновації молоді 

в машинобудуванні» 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, ММІ, 

пр.-т Перемоги, 37, корп.1. 

Данильченко Юрій Михайлович, 

(044)-2048454,  

e-mail: mmi-tm@ukr.net 

м. Київ, 

квітень  

2022 року 

150 Міністерство освіти і науки України 

Національна академія наук України 

Отто-фон-Геріке університет, м. Магдебург 

(Німеччина) 

Познанський університет технологій, (Польща) 



ХV I te   t    l s  e t f   

conference of young 

scientists and students 

«I   v t   s  f y uth    

me h     l e g  ee   g» 

Технічний університет, м. Габрово (Болгарія) 

Травень 

99.  Інноваційні технології в 

архітектурі і дизайні 

Харківський національний 

університет будівництва та 

архітектури, 

Харків, вул. Сумська, 40. 

Вигдорович Ольга 

Володимирівна, декан 

архітектурного факультету  

(057) 7000-240, e-mail: 

office@kstuca.kharkov.ua; 

gonch@kstuca.kharkov.ua; 

nis_kstuca@ukr.net. 

м. Харків, 

04-05 травня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Харківське обласне територіальне відділення 

Академії будівництва України 

Харківська державна академія дизайну і 

мистецтв 

Національний університет «Львівська 

політехніка» 

БауХаус університет м. Веймар, Німеччина 

Університет природничих наук, м. Люблін, 

Польща 

Університет Західної Аттіки (Греція, м. Афіни) 

100.  ІV Міжнародна наукова 

конференція студентів та 

молодих вчених 

«Травневі студії 2022: 

історія та міжнародні 

відносини». 

 Присвячена 85-річчю 

факультету історії та 

міжнародних відносин 

Донецького національного 

університету імені Василя 

Стуса 

Донецький національний 

університет імені Василя Стуса, 

м. Вінниця, вул. Грушевського 2. 

Теміров Юрій Тешабайович, 

к.і.н., доц., декан факультету 

історії та міжнародних відносин,  

+380970906490,  e-mail: 

travnevistudii2022@gmail.com 

м. Вінниця,  

5 травня  

2022 року 

(подання 

матеріалів до 

25 лютого 

2022 року) 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Польща  

Грузія 

101.  "Молода спортивна наука 

України" 

Львівський державний 

університет фізичної культури 

імені Івана Боберського, 

вул. Костюшка, 11, 79007, м. 

Львів. 

м. Львів,  

5-6 травня 

2022 року 

150  Міністерство освіти і науки України 

Міністерство молоді та спорту України 

Університет фізичного виховання імені Йозефа 

Пілсудського (Польща) 

Гуманістично-природничий університет імені 



Свищ Лілія Осипівна, 

067 5470957, 

e-mail: aspirant@ldufk.edu.ua 

Яна Длугоша (Польща) 

Університет Бартін (Туреччина) 

102.  «Тенденції розвитку 

наукової думки в 

менеджменті, галузях 

спорту, обслуговування та 

охорони здоров’я» 

Львівський державний університе 

фізичної культури імені Івана 

Боберського, 

вулиця Тадеуша Костюшка, 11, 

Львів, Львівська область, 79000. 

Гуцуляк Вікторія Романівна 

+380974103107, 

e-mail: lvpavot@gmail.com 

м. Львів,  

5-6 травня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

«БІП – Університет права та соціально-

інформаційних технологій» м. Мінськ 

(Республіка Білорусь)  

Казахський національний аграрний університет 

м. Алмати (Казахстан) 

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. 

Jęd  ej  Ś   de k eg     d ńsku м. Гданськ 

(Польща) 

103.  Міжнародна науково-

практична Інтернет-

конференція науковців, 

аспірантів та студентів 

“Актуальні проблеми 

управління та 

адміністрування: 

теоретичні і практичні 

аспекти” 

Подільський державний аграрно-

технічний університет, 

вул. Шевченка, 13 

м. Кам’янець-Подільський. 

Чикуркова Алла Дмитрівна 

+384968309,  

e-mail: alladomanchuk@gmail.com 

м. Кам’янець-

Подільський 

6 травня  

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти” 

Варшавський університет природничих наук 

(SGGW) 

Аграрний університет в Кракові  

Комратський державний університет  

Білоруська державна сільськогосподарська 

академія 

Білоруський державний аграрний технічний 

університет  

Політехнічний Університет Картахени, Іспанія    

104.  Україністика: нові імена в 

науці 

Горлівський інститут іноземних 

мов ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний 

університет», 

Вулиця Першина, 24, м. Бахмут, 

Донецької області,  84511. 

Радіонова Тетяна Михайлівна, к. 

філол. н., доцент, 

.+380505972889,  

e-mail: giimconf@gmail.com 

м. Бахмут,  

6-7 травня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Інститут неофілології Університету Марії Кюрі-

Склодовської (м.Люблін, Польща) 

U  ve s ty  f P  m  skа (м. Копер, Словенія) 

Західно-Казахстанський  державний університет 

імені М. Утемісова (м. Уральськ, Казахстан) 



105.  Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки 

Національний університет 

водного господарства та 

природокористування, 

33000, м. Рівне, вул. Соборна, 11. 

Осадча Ольга Олексіївна, д.е.н., 

проф.  

тел. (067) 7397390, 

e-mail: o.o.osadcha@nuwm.edu.ua 

м. Рівне,  

11-12 травня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" 

Рада молодих учених при Міністерстві освіти і 

науки України  

Полесский государственный университет 

(Республика Беларусь) 

Брестский государственный технический 

университет (Республика Беларусь) 

Грузинський технічний університет (Грузія) 

Природничо-гуманітарний університет в 

Седльце (Республіка Польща) 

Державний університет «Люблінська 

Політехніка» (Республіка Польща) 

Дангаринский государственный университет 

(Республіка Таджикистан) 

Національний університет «Острозька академія» 

Волинський національний університет імені 

Л. Українки 

Центральноукраїнський національний технічний 

університет 

106.  Міжнародна студентська 

наукова конференція 

«Інженер ІІІ тисячоліття» 

 

I te   t    l Stude ts’ 

Scientific Conference 

“E g  ee   f the Th  d 

M lle   umˮ 

Український державний 

університет науки і технологій,  

кафедра «Філологія та переклад», 

вул. Лазаряна, 2, м. Дніпро, 49010 

Власова Тетяна Іванівна, завідувач 

кафедри, д.ф.н., професор  

тел.: (056) 373-67-92 

е-mail: conf.engineer@ua.fm 

м. Дніпро, 

12 травня 

 2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ Інститут модернізації змісту освіти, 

Сілезький університет в Катовицях (Польща) 

Чеський технічний університет (Чехія) 

Ризький технічний університет (Латвія) 

 

107.  VІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

молодих вчених та 

студентів Європейська 

інтеграція: історичний 

досвід та політичні 

перспективи 

Ніжинський державний 

університет імені Миколи Гоголя, 

16600 Чернігівська обл., 

м. Ніжин, вул. Графська, 2. 

Історико-юридичний факультет  

(04631)71978,  

e-mail: nizhyn-ist-fak@ukr.net 

м. Ніжин,  

12-13 травня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Телавський державний університет імені 

Я. Гогебашвілі (Грузія) 

Інститут політології університету педагогічного 

в Кракові 

Варшавський університет (Польща) 



Білоруський державний університет імені 

Максима Танка (Білорусь) 

108.  Академічна культура 

дослідника в освітньому 

просторі: європейський та 

національний досвід 

Сумський державний 

педагогічний університет імені 

А.С. Макаренка, 

м. Суми, вул. Роменська, 87. 

Семеног Олена Миколаївна, 

(0542) 68 59 84,  

e-mail: ukrmov@sspu.edu.ua 

м. Суми,  

12-13 травня 

2022 року 

100 Університет імені Костянтина Філософа 

(Словаччина) 

Університет Суспільних Наук (Польща) 

Інститут славістики Польської академії наук 

(Instytut Slawistyki PAN)  

Тракайський центр розвитку дорослих (Литва) 

Казахський національний педагогічний 

університет імені Абая. 

109.  V Міжнародна науково-

практична 

конференція студентів та 

молодих учених 

“Професійне становлення 

журналіста: традиції та нові 

підходи”. 

Львівський національний 

університет імені Івана Франка, 

факультет журналістики. 

79044, м. Львів, 

вул. Генерала Чупринки, 49. 

проф. Крупський І.В.,  асист. 

Табінський Я.І., асист. Войтович 

Н.О. 

(032) 239-47-51, е-mail: 

journalism.lnu@gmail.com 

konfa.lviv@gmail.com 

м. Львів, 

12-13 травня 

2022 року 

135 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти” 

Національна спілка журналістів України 

Асоціація випускників факультету журналістики 

Інститут журналістики Жешівського 

університету (Польща) 

Український Вільний Університет (Німеччина). 

110.  ХІІІ наукова Інтернет-

конференція молодих 

вчених та студентів  

Повсякденність Другої 

світової війни 1939 –1945 

рр. 

Ніжинський державний 

університет імені Миколи Гоголя, 

16600 Чернігівська обл., м. 

Ніжин, вул. Графська, 2. 

Кафедра історії України, Луняк 

Є.М.  

(04631)7-19-78, 096-651-83-12, 

 e-mail: lunyak@ua.fm 

м. Ніжин,  

13 травня  

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Телавський державний університет імені 

Я.Гогебашвілі (Грузія) 

Барановичський державний університет 

(Білорусь) 

111.  Пріоритетні напрями 

європейського наукового 

простору: пошук студента 

Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет, 

м. Ізмаїл, вул. Рєпіна 12. 

Берестецька М.О. тел: 

м. Ізмаїл,   

13 травня  

2022 року 

100 Міністерство науки і освіти України 

Університет Григорія Сковороди у Переяславі 

Одеський національний університет 

ім. І.І. Мечникова 



0731057894,  e-mail: 

naukovyi.viddil_idgu@ukr.net    

Глинка В.Ю.   

тел: 0630568049, 

e-mail: nauka.idgu@ukr.net  

КЗ «Білгород-Дністровське педагогічний 

коледж» 

Наукове товариство молодих учених, аспірантів, 

студентів ІДГУ 

Кишинівський державний педагогічний 

університет ім. І. Крянге (Молдова) 

Кагульський державний університет 

ім. Б.П. Хашдеу (Молдова) 

Галацький університет« u   e  de J s» 

(Румунія) 

112.  IІI Міжнародна науково-

практична конференція  

«Актуальні питання 

психології у сучасному 

інноваційному просторі» 

Одеський національний морський 

університет, Кафедра практичної 

психології, 

65029, Одеса, вул. Мечникова, 34. 

ШЕВЧЕНКО Росіна Петрівна, 

завідувачка кафедри, д.психол.н., 

професор, 

0938793640,  

e-mail: rosina7775@gmail.com 

м. Одеса, 

13-14 травня  

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Китайська академія соціальних наук (Китай) 

Касн-Онму: Центр вивчення Китаю 

Великотирновський університет  

імені Св. Кирила та Мефодія (Болгарія) 

Білоруський державний педагогічний 

університет  

імені Максима Танка (Білорусь) 

Інститут кримінальних наук та прикладної 

кримінології (Молдова) 

Державний університет медицини та фармації  

ім. Ніколає Тєстєміцану Республіки Молдови, 

Кафедра психіатрії, наркології та медичної 

психології 

113.  Міжнародна наукова 

конференція «ХV 

Тодиківські читання» 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого, 

м. Харків, вул. Пушкінська, 77. 

Романюк П. В., к.ю.н., доцент, 

0577049289 

м. Харків,  

15 травня  

2022 року 

120 State University of Moldova 

Mykolas Romeris University 

Могилевський державний  університет імені 

А. А. Кулешова 

Міністерство освіти і науки України  

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

114.  XXII міжнародна науково-

практична конференція 

студентів, аспірантів і 

КПІ ім. Ігоря Сікорського,  

Кафедра машин і апаратів 

хімічних та нафтопереробних 

м. Київ, 

15-20 травня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Інститут технічної теплофізики НАН України 

Грузинський технічний університет (Грузія) 



молодих вчених 

”Ресурсоенергозберігаючі 

технології та обладнання" 

виробництв (МАХНВ) 

Київ, пр. Перемоги, 37. 

Степанюк Андрій – в.о. зав. 

кафедрою МАХНВ доц., 

096-218-35-02,  

е-mail: ynk@kpi.ua 

Білоруський державний концерн по нафті і хімії 

(Білорусь) 

115.  VIII Міжнародна науково-

практична конференція  

«Проблеми техніки та 

технології переробних 

виробництв» 

ДВНЗ «Донецький національний 

технічний університет» 

  85300, Україна, Донецька 

область, м. Покровськ, пл. 

Шибанкова, 2. 

Андрій ТОПОРОВ 

тел.: +38 095 2950097, е-mail: 

andrii.toporov@donntu.edu.ua 

м. Покровськ, 

17-18 травня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод» 

ТОВ «Науково-виробниче підприємство 

ДНЕПРЕНЕРГОСТАЛЬ» 

ПрАТ «Северодонецький ОРГХІМ» 

ЧАО «ЮЖКОКС»  

Te h  s he U  ve s tät K  se sl ute   (Німеччина) 

Leh stuhl fü  Me h   s he Verfahrenstechnik 

(Німеччина) 

Білоруський національний технічний 

університет (Білорусь) 

116.  ХVІ Міжнародна науково-

практична конференція 

аспірантів і студентів 

«Молода наука Волині: 

пріоритети та перспективи 

досліджень» 

Волинський національний 

університет імені Лесі Українки, 

просп. Волі, 13, м. Луцьк, 

Волинська обл., 43025. 

Караїм Ольга Анатоліївна 

+38(066)745-45-82, 

e-mail: olha.karaim@vnu.edu.ua 

м. Луцьк,  

17-18 травня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Вища школа підприємництва і адміністрації в 

Любліні (Польща) 

Інститут неорганічної та аналітичної хімії 

Вестфальського університету імені Вільгельма 

Мюнстера (Німеччина) 

Швейцарська федеральна лабораторія 

матеріалознавства і технологій (EMPA) 

(Швейцарія) 

Природничо-гуманітарний університет імені 

Яна Длугоша в Ченстохові (Польща) 

117.  Якість, стандартизація та 

сертифікація товарів і 

послуг 

Херсонський національний 

технічний університет  

73008, м. Херсон, Бериславське 

шосе, 24. 

Путінцева Світлана 

(0552) 326981  

м. Херсон, 

17-18 травня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Заклад освіти Федерації профспілок Республіки 

Білорусь «Міжнародний університет «МІТСВ» 

Вітебського філіалу 

Вітебський державний технологічний 



e-mail: sputinceva07@gmail.com університет (Республіка Білорусь) 

Маріборський університет (Словенія) 

Икономически университет Варна (Болгария) 

Херсонський національний технічний 

університет (Україна) 

Київський національний університет технологій 

і дизайну 

Київський національний торговельно-

економічний університет 

Національний університет харчових технологій 

(м. Київ) 

Дніпровський державний аграрно-економічний 

університет 

Луцький національний технічний університет 

Національний університет «Львівська 

політехніка» 

Львівський торговельно-економічний 

університет 

Одеська національна академія харчових 

технологій 

Державний університет «Одеська політехніка» 

Херсонська державна морська академія 

118.  Міжнародна наукова 

конференція студентів і 

молодих науковців 

з теоретичної та 

експериментальної фізики 

“ЕВРИКА-2022”. 

Львівський національний 

університет імені Івана Франка, 

фізичний факультет, 

факультет електроніки та 

комп’ютерних технологій, 

79005, м. Львів,  

вул. Драгоманова, 19. 

Стадник В.Й., проф., 

тел.: +380671379491,  

e-mail: vasylstadnyk@ukr.net, 

vasyl.stadnyk@lnu.edu.ua 

м. Львів, 

17-19 травня 

2022 року 

155 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти” 

Фізико-механічний інститут імені Г.В. Карпенка 

НАН України 

Західний науковий центр НАН України і МОН 

України 

Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові 

(Польща) 

Кошалінський політехнічний університет 

(Польща) 

Університет Зєльоної Ґури (Польща) 

Львівський IT кластер. 

119.  Міжнародна науково- Харківський національний м. Харків,  250 Міністерство освіти і науки України  



технічна конференція 

«Поліграфічні,  

мультимедійні та  e -

технології (PMW-2022)» 

університет радіоелектроніки, 

61166, м. Харків, пр. Науки,14. 

Чеботарьова Ірина Борисівна, 

068-884-85-62,  

e-mail: iryna.chebotarova@nure.ua  

17-21 травня 

2022 року 

Українська асоціація видавців та 

книгорозповсюджувачів (Україна) 

ДНУ «Книжкова палата України ім. Івана 

Федорова» (Україна) 

Українська академія друкарства (Україна) 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря 

Сікорського» (Україна) 

Університет штату Гуанахуато (Мексика) 

Варшавський політехнічний університет 

«Варшавська політехніка» (Польща) 

Вища економічна школа, Бидгощ (Польща) 

Білоруський державний технологічний 

університет (Білорусь) 

Ташкентський інститут текстильної та легкої 

промисловості (Узбекистан) 

120.  Корекційна та інклюзивна 

освіта очима молодих 

науковців 

Сумський державний 

педагогічний університет імені 

А.С. Макаренка, 

м. Суми, вул. Роменська, 87 

Дегтяренко Тетяна Миколаївна, 

(0542) 68-59-43,  

e-mail: specosv@sspu.edu.ua 

м. Суми,  

18 травня  

2022 року 

100 Університет Коменського м. Братислава 

(Словаччина) 

Великотирновський університет імені Кирила і 

Мефодія (Болгарія) 

Академія імені Яна Длугоша м. Ченстохов 

(Польща) 

Мюнхенський технічний університет 

(Німеччина) 

Нішський університет (Сербія) 

121.  Міжнародний форум 

"Освіта, підготовка та 

працевлаштування 

моряків" (ЕТС - 2022) 

Національний університет 

"Одеська морська академія" (НУ 

"ОМА"), 

м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, 

65029. 

Ректор  Міюсов М.В. 

(048) 793 -16 – 72,  

e-mail: info@onma.edu.ua 

м. Одеса, 

18-19 травня 

2022 року 

120-

140 

Міністерство освіти і науки України 

ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" 

Одеське відділення Інституту морської техніки, 

науки і технологій Великобританії (IM  EST), 

Щецинська морська академія (Республіка 

Польща) 

Університет Бейкоз (Туреччина) 

Батумська державна морська академія (Грузія) 

Литовська морська академія (Литва) 



122.  IV Міжнародна 

конференція молодих 

вчених та студентів 

«Сучасні технології 

харчових виробництв» 

Дніпровський національний 

університет імені Олеся Гончара, 

49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72. 

Кондратюк Наталія В'ячеславівна 

097-918-20-09, e-mail: 

kondratjukn3105@gmail.com  

м. Дніпро,  

18-20 травня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Університетом імені Павла Йожефа Шафарика у 

м. Кошице, (м. Кошице, Словацька республіка) 

J y  g C llege  f Zhej   g A&F U  ve s ty (с. 

Jiyang, China) 

Люблінська політехніка (м. Люблін, Польща) 

Університет харчових технологій (м. Пловдив, 

Болгарія) 

Заклад освіти «Могильовський державний 

університет продовольства» (м. Могильов, 

Білорусь) 

ТОВ "Веста-Лідер" (м. Дніпро, Україна) 

123.  Молодь - науці і 

виробництву – 2022: 

Інноваційні технології 

легкої промисловості 

Херсонський національний 

технічний університет, 

73008,  м. Херсон, Бериславське 

шосе, 24. 

Закора О.В. 

+38(0552)32-69-09,   

+38(0552) 32-69-83,  

е-mail: etdt@ukr.net   

м. Херсон,  

19-20 травня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Державна установа «Інститут модернізації 

змісту освіти» 

Херсонський національний технічний 

університет 

Вітебський державний технологічний 

університет (Білорусь) 

Технічний університет Молдови (Молдова) 

Університет Мінуфії (Єгипет) 

124.  Міжнародна наукова 

міждисциплінарна 

конференція студентів, 

молодих вчених та лікарів 

«Kh  k v I te   t    l 

A  u l S  e t f   Meet  g» 

Харківський національний 

медичний університет, 

61022, Харків, пр-т Науки, 4. 

Ганна Михайлівна Кожина, 

куратор наукового товариства 

студентів, аспірантів, докторантів 

та молодих вчених проф., 

(067) 796-06-63, е-mail: 

amkozhyna888@gmail.com   

м. Харків,  

19-20 травня 

2022 року 

150 Міністерство освіти і науки України  

Інститут болю (м. Мюнхен, Німеччина) 

Тегеранський університет медичних наук (м. 

Тегеран, Іран) 

Андижанський державний медичний інститут 

(м. Андижан, Узбекистан) 

125.  V Міжнародний 

молодіжний науковий 

юридичний форум 

Національний авіаційний 

університет, 

м. Київ, пр.Любомира Гузара, 1. 

Сопілко Ірина Миколаївна, декан 

м. Київ,   

19-20 травня 

2022 року 

250 Міністерство освіти і науки України 

Національний авіаційний університет, 

Юридичний факультет 

Чернівецький національний університет імені 



ЮФ, д.ю.н., професор, 

е-mail: <sopilko_i@ukr.net>, 

+380677595890 

Юрія Федьковича, Юридичний факультет 

Західноукраїнський національний університет, 

Юридичний факультет 

Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні 

(Польща). Факультет права та управління 

Варшавський університет (Польща) 

Інститут освітнього і професійного розвитку 

(Угорщина) 

126.  Проблеми виробництва і 

переробки продовольчої 

сировини та якість і 

безпечність харчових 

продуктів 

Поліський національний 

університет, 

Бульвар Старий, 7, Житомир, 

Житомирська область, 10008. 

Піддубна Л. М. 

тел. (0412)330982  

(063) 320 23 46, е-mail: 

Lm.poddubnaya@gmail.com 

м. Житомир, 

19-20 травня 

2022 року 

125 Міністерство освіти і науки України 

Департамент агропромислового розвитку та 

економічної політики Житомирської обласної 

державної адміністрації  

Інститут розведення і генетики тварин НААНУ 

(с. Чубинське, Київська обл.) 

Інститут сільського господарства Полісся 

НААНУ (м. Житомир)  

Словацький сільськогосподарський університет 

в Нітрі (м. Нітра, Словацька республіка)  

Грузинська академія сільськогосподарських 

наук (м. Тбілісі, Грузія)  

Дансько-шведський молочний концерн «A l  

F  ds» 

127.  П’ята  міжнародна 

конференція молодих 

учених 

ХАРКІВСЬКИЙ  

ПРИРОДНИЧИЙ ФОРУМ 

Харківський національний 

педагогічний університет імені 

Г.С. Сковороди, 

м. Харків, вул. Алчевських, 29.  

Комісова Тетяна Євгенівна 

+380506692577,  

е-mail: komisova.t.e@hnpu.edu.ua 

м. Харків,  

20 травня  

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України  

Інституту біології та Наук про Землю 

Поморська академія у Слупську (Польща) 

Грайфсвальський університет (м. Грайсфальд, 

Німеччина) 

Факультет державної політики, Сілезький  

університет в Опаві (Чехія) 

Державний науковий заклад «Центральний 

ботанічний сад Національної академії наук 

Білорусі» 

Національний природний парк «Гомільшанські 

ліси» 



128.  "Мистецтво ХХ-ХХІ 

століть: ідеї, форми, зміни 

парадигм" 

Національна академія 

образотворчого мистецтва і 

архітектури, 

вул. Вознесенський узвіз, 20, м. 

Київ-53, 04053  

Лагутенко Ольга Андріївна, 

доктор мистецтвознавства, 

професор, 

0973379767,  е-mail: 

olga.lagutenko@naoma.edu.ua 

м. Київ,  

20 травня  

2022 року 

100  Міністерство культури та інформаційної 

політики України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Яґеллонський університет, Республіка Польща 

Університет м. Ніредьгаза, Угорщина 

Академія образотворчих мистецтв у Братиславі 

(VŠVU),  Словацька Республіка 

129.  Актуальні проблеми 

розвитку сучасного права: 

українські реалії та 

зарубіжний досвід 

Національний університет 

водного господарства та 

природокористування, 

33000, м. Рівне, вул.Соборна,11. 

Гришко Вікторія Іванівна 

098-808-63-01,  

е-mail:  nni-prava@nuwm.edu.ua 

м. Рівне, 

20 травня  

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" 

Інститут правових наук, Зеленогурського 

університету (Польща) 

Колегіум суспільних наук, Жешувського 

університету (Польща) 

Гуманітарно-природничий університет в 

Сандомирі (Польща) 

Гуманітарно-природничий університет ім. Яна 

Длугоша в Ченстохові (Польща);  

Центральний  

університет Північної Кароліни (США) 

Університет ім. Кемпбелла (США) 

Центр медіації 

штату Північна Кароліна (США) 

Факультет підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників податкової 

міліції Університету державної фіскальної 

служби України 

Рівненський науково-дослідний експертно 

криміналістичний центр МВС України 

Регіональний центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги  

130.  «Методологія та технологія 

сучасного філософського 

Державний заклад 

«Південноукраїнський 

м. Одеса,  

20-21 травня 

100 

осіб 

Міністерство освіти і науки України  

ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" 



пізнання» національний педагогічний 

університет імені К. Д. 

Ушинського», 

м. Одеса, вул. 

Старопортофранківська, 26. 

Борінштейн Є. Р., завідувач 

кафедри філософії, соціології та 

менеджменту соціокультурної 

діяльності, доктор філософських 

наук, професор, 

Тел.: (066) 303-56-86,  

е-mail: druk.kaffilos@gmail.com 

2022 року Аньхойський університет фінансів та економіки 

(Anhui University of Finance and Economics) 

(КНР) 

Лос-Анджелеський університет (L s A geles 

University) (USA)  

Арієльський університет (A  el U  ve s ty Ce te  

of Samaria) (Israel). 

131.  XXIX Міжнародна наукова 

конференція студентів, 

аспірантів та молодих 

учених “Актуальні 

проблеми функціонування 

господарської системи 

України”. 

Львівський національний 

університет імені Івана Франка, 

економічний факультет. 

79008, м. Львів,  

проспект Свободи, 18. 

Буняк В.Б., доц., 

(032) 239-41-68,  

e-mail: vasyl.bunyak@lnu.edu.ua 

м. Львів, 

20-21 травня 

2022 року 

160 Міністерство освіти і науки України  

ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти” 

Університет ім. Кардинала Стефана 

Вишинського (м. Варшава, Польща) 

Лодзький університет (Польща) 

Шауляйський університет (Литва). 

132.  Біоенергетичні системи Поліський національний 

університет, 

Бульвар Старий, 7, Житомир, 

Житомирська область, 10008. 

Кухарець С.М. 

тел. (067) 665 35 48;  

е-mail: saveliy_76@ukr.net 

м. Житомир, 

25-26 травня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України  

Дослідницький інститут агроінженерії (Чехія) 

Національний аграрний дослідницько-

інноваційний центр інституту агроінженерії 

(Угорщина) 

Університет Вітовта Великого (Литва) 

Варшавський університет наук про життя 

(Польща) 

133.  V Міжнародна науково-

практична конференція 

«Україна в системі 

сучасних цивілізацій: 

трансформація держави та 

громадянського 

Одеський національний морський 

університет, кафедра філософії, 

65029, Одеса, вул. Мечникова, 34. 

КУЛІЧЕНКО Володимир 

Вікторович, завідувач кафедри, 

к.ф.н., доцент, 

м. Одеса, 

26-27 травня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Державна наукова установа  

«Інститут модернізації змісту освіти» 

Одеський національний університет  

імені І.І. Мечникова 

Інститут філософії Г.С. Сковороди 



суспільства» 096-280-81-28,  

е-mail: nataodessa1975@gmail.com 

philos@onmu.odessa.ua  

Польща 

Білорусь 

Молдова 

134.  ІІ Міжнародна науково-

практична конференція для 

науковців, аспірантів і 

студентів 

«Міжкультурна 

комунікація в контексті 

глобалізаційного діалогу: 

стратегії розвитку» 

Одеський національний морський 

університет 

Кафедра довузівської підготовки 

65029. Одеса, вул. Мечникова,34 

СІКОРСЬКА Вікторія Юріївна, 

завідувач кафедри, к.філол.н., 

доцент. 

063-756-07-18, e-mail: 

sikorskavika.1003@gmail.com 

м. Одеса 

26-27 травня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Китайська академія соціальних наук (КНР) 

Карабюкський університет (ТНР) 

Сакарський університет ( ТНР) 

Софійський університет ім.. Св. Климента 

Охридського (Болгарія) 

135.  Міжнародна науково-

практична конференція 

«Стратегія інтеграції 

аграрної освіти, науки, 

виробництва: глобальні 

виклики продовольчої 

безпеки та змін клімату» 

Миколаївського національного 

аграрного університету, 

54020, м. Миколаїв, вул. Георгія 

Гонгадзе, 9. 

Новіков О.Є., д-р екон. наук, 

проф.  

Тел.: +380952881950,  

е-mail: novikov@mnau.edu.ua 

м. Миколаїв, 

26-28 травня 

2022 року 

300 Міністерство освіти і науки України 

Національна академія аграрних наук України 

Миколаївська обласна державна адміністрація 

Миколаївська обласна рада 

Південний міжрегіональний науковий центр 

НААН 

Науково-навчально-виробничий консорціум 

«Південний» 

Продовольча і сільськогосподарська організація 

ООН (FAO) 

Науковий парк «Агроперспектива» МНАУ 

Університет прикладних наук Вайенштефан-

Тріздорф (Німеччина) 

Краківський економічний університет (Польща) 

Вірменський національний аграрний 

університет (Вірменія) 

Університет Баня-Луки (Боснія і Герцеґовина) 

136.  Органічне виробництво і 

продовольча безпека 

Поліський національний 

університет, 

Бульвар Старий, 7, Житомир, 

Житомирська область, 10008 

Абрамова І.В. 

м. Житомир, 

27-28 травня 

2021 року 

120 Міністерство освіти і науки України 

Міністерство аграрної політики та 

продовольства України 

Федеральне Міністерство продовольства та 

сільського господарства Німеччини 



тел. (096) 876-63-80;  

е-mail: scienceznau@gmail.com 

IPB U  ve s ty (Університет ІРВ), (м. Богор, 

Індонезія) 

U  ve s t s N s    l (Універсітас Насіональ), (м. 

Джакарта, Індонезія) 

137.  ІV Міжнародна науково-

практична конференція 

«Сучасні технології та 

досягнення інженерних 

наук в галузі 

гідротехнічного 

будівництва та водної 

інженерії» 

Херсонський державний аграрно-

економічний університет, 

73000, м. Херсон, вул. 

Стрітенська, 23. 

Шапоринська Наталія 

Миколаївна 

тел.: (066) 197-08-16, 

е-mail: gts_gis_211@ukr.net 

м. Херсон  

27-28 травня 

2022 року 

100 Міністерство освіти та науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Академія інженерних наук, Сербія 

Латвійський університет природничих наук і 

технологій 

Open university, Great Britain 

Ашкелон академія, Ізраїль 

Азербайджанське науково-виробниче об'єднання 

гідротехніки та меліорації 

Казахський НДІ водного господарства, 

Казахстан 

Науково-інформаційний центр Міждержавної 

координаційної водогосподарської комісії 

Центральної Азії, Узбекистан 

Інститут водних проблем та меліорації НААН, 

ТОВ «Іригатор Україна» 

138.  VІ Міжнародна науково-

практична конференція 

молодих науковців  

«Науковий вимір 

соціально-педагогічних 

проблем сьогодення» 

Ніжинський державний 

університет імені Миколи Гоголя, 

16600 Чернігівська обл., м. 

Ніжин, вул. Графська, 2. 

Кафедра соціальної педагогіки і 

соціальної роботи 

(04631)71969,  

е-mail: lisooleg@gmail.com 

м. Ніжин, 

травень  

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Національний університет «Чернігівський 

колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Державна вища професійна школа в Хелмі 

(Польща) 

Телавський державний університет імені Я. 

Гогебашвілі (Грузія) 

Гомельський державний університет імені 

Ф. Скорини (Білорусь) 

139.  2-га  Міжнародна 

славістична конференція, 

присвячена пам’яті святих 

Кирила і Мефодія 

Харківський національний 

педагогічний університет імені 

Г. С. Сковороди. 

м. Харків, вул. Алчевських, 29 

м. Харків, 

травень  

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Шуменський університет імені Єпископа 

Костянтина Преславського 

Інститут болгарської мови імені Професора 



доктор філологічних наук, 

професор Маленко О.О.  

+38 (0572) 68-11-69, е-mail:  kaf-

ukr-linguodidactics@hnpu.edu.ua 

Любомира Андрейчина при Болгарській академії 

наук 

Софійський університет імені Святого Климента 

Охридського 

140.  Дослідницька діяльність 

майбутніх фахівців як шлях 

їх професійного 

становлення 

Сумський державний 

педагогічний університет імені 

А.С. Макаренка, 

м. Суми, вул. Роменська, 87. 

Семеніхіна Олена Володимирівна 

(0542) 68 59 72, , 

 е-mail: inform@sspu.udu.ua 

м. Суми, 

травень  

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Великотирновський університет Св.Кирила і 

Мефодія (Болгарія) 

Вітебський державний університет ім. 

П.М.Машерова (Білорусь) 

Університет імені Яна Кохановського в Кельцах 

(Польща) 

141.  Міжнародний форум 

"Освіта, підготовка та 

працевлаштування 

моряків" (ЕТС – 2022) 

Національний університет 

"Одеська морська академія" (НУ 

"ОМА"), 

м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, 

65029. 

Ректор Міюсов М.В. 

(048) 793 - 16 – 72,     

e-mail: info@onma.edu.ua  

м. Одеса, 

травень 

2022 року 

110-

130 

Міністерство освіти і науки України 

ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" 

Одеське відділення Інституту морської техніки 

науки і технологій Великобританії (IM  EST) 

Щецинська морська академія (Республіка 

Польща) 

Університет Бейкоз (Туреччина) 

Литовська морська академія (Литва) 

Батумська державна морська академія (Грузія) 

142.  Сучасні тренди в 

політичному дискурсі 

України і світу 

Донецький національний 

університет імені Василя Стуса, 

 21021, вул. 600-річчя, 21, 

Вінниця, Україна. 

Чальцева Олена Михайлівна, 

+380501901174,  

e-mail: o.chaltseva@donnu.edu.ua 

м. Вінниця, 

травень 

2022 року 

100 Департамент соціальної і молодіжної політики 

Вінницької ОДА 

Академія ІГНАЦІАНУМ (м. Краків, Польща)  

Національна школа політичних досліджень та 

публічного адміністрування (м. Бухарест, 

Румунія)   

Університет святих Кирила та Мефодія (м. 

Трнава, Словаччина) 

Червень 

143.  Сучасні напрями розвитку 

економіки, 

підприємництва, 

технологій та їх правового 

Львівський торговельно-

економічний університет, 

вул. Туган-Барановського, 10, м. 

Львів, 79005. 

м. Львів,  

1-2 червня 

2022 року 

300  Міністерство освіти і науки України, ДНУ 

"Інститут модернізації змісту освіти", 

Всеукраїнська центральна спілка споживчих 

товариств, Львівський торговельно-економічний 



забезпечення Семак Богдан Богданович, 

проректор з наукової роботи, 

д.е.н., проф. 

+380679796999,  

e-mail: bbsemak@ukr.net 

університет, Білоруський торгово-економічний 

університет споживчої кооперації, 

Кооперативно-торговий університет Молдови, 

Вроцлавський економічний університет, 

Полтавський університет економіки і торгівлі, 

Хмельницький кооперативний торговельно-

економічний інститут 

144.  Інноваційні технології у 

рослинництві: проблеми та 

їх вирішення 

Поліський національний 

університет, 

Бульвар Старий, 7, Житомир, 

Житомирська область, 10008. 

Мойсієнко В.В., 

тел. (067) 910 71 11, 

е-mail: veraprof@ukr.net 

м. Житомир, 

2-3 червня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Ташкентський державний аграрний університет, 

Вроцлавський природничий університет 

(Польща)  

Люблінський природничий університет 

(Польща) 

Замойська академія (Польща) 

Департамент агропромислового розвитку та 

економічної політики Житомирської 

облдержадміністрації 

145.  VII Міжнародна науково-

практична конференція 

«Інформація та соціум» 

Донецький національний 

університет імені Василя Стуса, 

м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21. 

Анісімова Ольга Миколаївна 

+380676249256, 

е-mail: isu.donnu@gmail.com 

м. Вінниця, 

3 червня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Національний університет  «Львівська 

політехніка» 

Національна спілка документознавців України 

Західноукраїнський національний університет  

(м. Тернопіль) 

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN 

MOL OVA (Кишинів, Республіка Молдова) 

T ll    U  ve s ty Талліннський університет 

(Естонія)  

NEW BULGARIAN UNIVERSITY (м. Софія, 

Болгарія) 

146.  V Міжнародна науково-

практична конференція 

«Вплив кліматичних змін 

на просторовий розвиток 

Херсонський державний аграрно-

економічний університет, 

73000, м. Херсон, вул. 

Стрітенська, 23. 

м. Херсон, 

9-10 червня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Anka-ra University of Agricultural Department of 

Ag-ricultural Structures 



територій Землі: наслідки 

та шляхи вирішення» 

Дудяк Наталія Василівна, 

тел.: (0552)-41-70-54,   

е-mail: zemgeo@i.ua   

Національна Академія Наук Азербайджана 

Інститут географії імені академіка Гасана Алієва 

Uniwersytet Ek   m    y  e W   ł   u (P l  d) 

Latvia University of Life Sciences and 

Technologies (Latvia) 

Національний науковий центр «Інститут 

аграрної економіки» (Київ, Україна) 

Тернопільський національний економічний 

університет 

Головне управління держгеокадастру  

Херсонській області 

Навчально-науковий інститут  економіки та 

екології природокористування, м. Київ 

Аграрна біржа 

ГО Всеукраїнська спілка сертифікованих 

інженерів – землевпорядників»  

147.  Інструменти та практики 

публічного управління в 

контексті децентралізації 

Поліський національний 

університет, 

Бульвар Старий, 7, Житомир, 

Житомирська область, 10008. 

Якобчук В.П.,  

тел. (0412) 41-89-06,  

(098) 870 55 84  

е-mail: znau_dilovod@i.ua  

м. Житомир, 

23-24 червень 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Науково-дослідний інститут бізнесу та розвитку 

сільських районів   

Сільськогосподарська академія  

Університет Вітаутаса Магнуса (Литва) 

Міжрегіональне управління Національного 

агентства України з питань державної служби у 

Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій 

областях 

Університет Вітаутаса Магнуса (Литва)   

Клайпедський університет (Литва) 

Інститут Яна-Урбана Сандала (Норвегія) 

148.  Молодь у світі сучасних 

технологій 

Херсонський національний 

технічний університет (ХНТУ), 

73008, м. Херсон, вул. 

Бериславське шосе, 24, корпус 3, 

а. 404. 

Райко Галина Олександрівна, 

(0552)32-69-94, 

м. Херсон, 

червень 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти  

Брестский государственный технический 

университет (БрГТУ)  

Karaganda Industrial University, Kazakhstan 

(Казахстан) 

Кыргызский национальный университета им. Ж. 



e-mail: rayko.galina@gmail.com Баласагына, (Кыргызстан) 

University of Social Sciences, Lodz, Poland 

(Польща) 

Вінницький національний технічний 

університет, 

Державний університет технологій і зв’язку 

(м.Одеса), 

Кременчуцький національний університет ім. М. 

Остроградського, 

Львівський національний аграрний університет, 

Уманський національний університет 

садівництва 

149.  Освіта дорослих: світові 

тенденції, українські реалії 

та перспективи 

Харківський національний 

педагогічний університет імені 

Г. С. Сковороди, 

м. Харків, вул. Алчевських, 29. 

Боярська-Хоменко Анна 

Володимирівна, зав. каф. 

освітології та інноваційної 

педагогіки 

099 404 11 19, е-mail: 

anna.boyarskahomenko@hnpu.edu.

ua 

м. Харків, 

червень  

2022 року 

150 Міністерство освіти і науки України 

Національна академія педагогічних наук 

України 

Інститут педагогічної освіти   освіти дорослих 

імені Івана Зязюна НАПН України 

Харківський національний педагогічний 

університет імені Г.С. Сковороди 

Громадська спілка «Українська асоціація освіти 

дорослих» 

Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської в 

Любліні (м. Люблін, Республіка Польща) 

Карлов Університет (м. Прага, Республіка Чехія) 

Університет третього віку в Громадкі 

(Республіка Польща),  

Європейський інститут безперервної освіти 

(Словацька Республіка), 

Педагогічний інститут Чендуського 

університету (КНР) 

Вересень 

150.  Міжнародна науково-

практична конференція 

"Китай - Україна: 

перспективи академічного 

Національний університет 

"Одеська морська академія" (НУ 

"ОМА"), 

м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, 

м. Одеса, 

6-7 вересня 

2022 року 

110- 

120 

Міністерство освіти і науки України 

ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" 

Одеське відділення Інституту морської техніки, 

науки і технологій Великобританії (IM  EST) 



та ділового 

співробітництва" 

65029. 

Ректор Міюсов М.В., 

(048) 793 - 16 – 72, 

e-mail: info@onma.edu.ua 

Батумська державна морська академія (Грузія) 

Щецинська морська академія (Республіка 

Польща)  

151.  Міжнародна науково-

практична конференція 

"Морська освіта, технології 

та судноплавство" 

(MARETECS) 

Національний університет 

"Одеська морська академія" (НУ 

"ОМА"), 

м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, 

65029. 

Директор ННІН Ворохобін І.І., 

(048) 793 - 16 - 84,  

 e-mail: info@onma.edu.ua 

м. Одеса, 

8-9 вересня 

2022 року 

110-

120 

Міністерство освіти і науки України 

ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" 

Відділення морського інституту Великобританії 

в Україні (N utical Institute) 

Щецинська морська академія (Республіка 

Польща) 

Університет Бейкоз (Туреччина) 

Батумська державна морська академія (Грузія) 

Литовська морська академія (Литва) 

152.  ХVІІІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція здобувачів 

вищої освіти і молодих 

учених «Перспективна 

техніка і технології – 2022» 

Миколаївський національний 

аграрний університет, 

54020, м. Миколаїв, вул. Георгія 

Гонгадзе, 9. 

Садовий О.С., канд. техн. Наук,  

Тел.: +380(512)40-91-31,  

е-mail: sadovuyos@mnau.edu.ua 

м. Миколаїв, 

20-22 вересня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Миколаївська обласна державна адміністрація 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Національний технічний університет України 

«КПІ імені Ігоря Сікорського» 

Кременчуцький національний університет ім. 

М. Остроградського 

Державний біотехнологічний університет 

Лозівський ковальсько-механічний завод 

Люблінська сільськогосподарська академія 

(Польща) 

153.  “Долаємо кордони за 

допомогою німецької 

мови.” 

Львівський національний 

університет імені Івана Франка,  

факультет іноземних мов, 

79000, м. Львів, 

вул. Університетська, 1. 

Паславська А.Й., проф., 

(032) 239-46-80,  

e-mail: alla@mail.lviv.ua 

м. Львів, 

23-24 вересня  

2022 року 

130 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти” 

Міжнародна спілка викладачів німецької мови 

(IDV) 

DAAD 

OeAD  

Ґете-Інститут в Україні Австрійське бюро 

кооперації у Львові 

Посольство ФРН в Україні 



Посольство Австрії в Україні 

Фонд імені Ганса Зайделя (ФРН) у Києві. 

154.  Міжнародна науково-

практична конференція в 

рамках Днів польської 

науки в Україні «Феномен 

культурних погранич: 

сучасні тенденції» 

ТОВ «Бердянський університет 

менеджменту і бізнесу», 

факультет економіки, управління 

та інформаційних технологій, 

кафедра соціально-гуманітарних 

дисциплін, 

71118, Запорізька обл., м. 

Бердянськ, вул. Свободи, 117а.  

Сухомлинов О.М. (050)454 24 48, 

e-mail: lech@suchomlynow.pl 

м. Бердянськ, 

23-24 вересня 

2022 року 

100 Інститут славістики Польської академії наук 

Славістична фундація Польської академії наук 

(Польща) 

Університету Газіантепі (Туреччина) 

Асоціація університетів Карпатського регіону 

(Кошіце, Словакія) 

 

155.  Міжнародна науково-

теоретична конференція 

«Граматичні системи 

сучасних слов’янських 

мов» 

Донецький національний 

університет імені Василя Стуса, 

м. Вінниця, вул. Академіка 

Янгеля, 4. 

Загнітко Анатолій Панасович, 

декан філологічного факультету, 

професор кафедри загального та 

прикладного мовознавства і 

слов’янської філології 

+ 380502327802, 

e-mail:a.zagnitko@donnu.edu.ua 

м. Вінниця,  

26 вересня 

2022 року 

(тези – до 

 28 червня 

2022 року) 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" 

Белградський університет (Сербія) 

Варшавський університет (Польща) 

Вроцлавський університет (Польща) 

Карлів Університет у Празі (Чехія) 

Віденський університет (Австрія) 

Український мовно-інформаційний фонд НАН 

України 

156.  International Conference 

«E  M    g te h  l g es: 

challenges, achievements and 

    v t   s» 

Національний технічний 

університет "Дніпровська 

політехніка", 

м. Дніпро, пр. Дмитра 

Яворницького, 19. 

Клімкіна І.І., к.біол.н., доц.  

(050)340 08 67,  

e-mail: klimkina.i.i@nmu.one, 

Ковров О.С., д.т.н., проф.  

(067) 281 75 89;  

e-mail: kovrov.o.s@nmu.one 

м. Дніпро,  

28 - 30 вересня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

German Academic Exchange Service (DAAD) 

Te h  s he U  ve s tät Be g k dem e F e  e g 

(Germany) 

MIBRAG Consulting International GmbH  



157.  28 Конференція 

Міжнародної асоціації 

морських лекторів 

(IMLA28) 

Національний університет 

"Одеська морська академія"  (НУ 

"ОМА"), 

м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, 

65029. 

Кар'янський С.А., 

(048) 793 - 16 - 87, 793 - 16 - 89,  

e-mail: femire@onma.edu.ua 

м. Одеса, 

вересень  

2022 року 

115-

120 

Міністерство освіти і науки України 

ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" 

Одеське відділення Інституту морської техніки, 

науки і технологій Великобританії (IM  EST) 

Литовська морська академія (Литва), 

Університет Бейкоз (Туреччина) 

Щецинська морська академія (Республіка 

Польща)  

Жовтень 

158.  Студентська молодь і 

науковий прогрес в АПК 

Львівський національний 

аграрний  університет, 

80381, вул. В. Великого, 1 

м. Дубляни, Жовківський район, 

Львівська область. 

Рижок Зоряна Русланівна 

(093)9432302, 

e-mail: nauka_lnau@ukr.net   

м. Дубляни 

Львівської 

області, 

4-6 жовтня 

2022 р. 

400  Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Варшавський університет природничих наук 

(Польща) 

Вроцлавський природничий університет 

(Польща)  

Білоруська державна сільськогосподарська 

академія 

Державний аграрний університет Молдови 

Університет Олександра Стульгінскіса  (Литва) 

Латвійський природничо-технологічний 

університет 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Державний біотехнологічний університет  

159.  Сучасні тенденції розвитку 

індустрії гостинності 

Львівський державний 

університет фізичної культури 

імені Івана Боберського, 

79007, м. Львів, 

вул. Костюшка, 11. 

Паска Марія Зіновіівна, завідувач 

кафедри готельно-ресторанного 

бізнесу, професор,  доктор наук 

+38067 -30-26-120 

м. Львів, 

6 жовтня  

2022 року  

100 Міністерство освіти і науки України 

Національний університет харчових технологій 

Гуманітарно природничий університет імені Яна 

Длугоша в м. Ченстохова; Польща 

Університет економіки в Бидгоші (Польща); 

 Університет спорту у Варшаві (Польща); 

Великопольська вища школа з туризму та 

управління  в Познані (Польща;   

160.  Всеукраїнська інтернет- Івано-Франківський національний М. Івано- 100 Міністерство освіти і науки України 



конференція молодих 

учених і студентів 

«Інформаційні технології в 

освіті. Техніці та 

промисловості» 

технічний університет нафти і 

газу Інститут інформаційних 

технологій, 

М. Івано-Франківськ, вул. 

Карпатська, 15, корпус 1. 

Лютак Ігор Зіновійович – проф.., 

директор інституту 

інформаційних технологій,  

+380 (342) 72 71 85 

e-mail: fit@nung.edu.ua 

Франківськ 

6 жовтня  

2022 року 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

161.  Сучасні тенденції розвитку 

інженерії, технологій та 

транспорту 

Хмельницький національний 

університет, 

29016, м. Хмельницький, вул. 

Інститутська, 11. 

Олександренко В.П., професор 

тел. (097) 540-45-29, e-mail: 

oleksandrenkovp@gmail.com 

м. Хмельни-

цький,  

11-12 жовтня 

2022 року 

130 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Університет Технологічно-Природничий, 

м. Бидгощ (Польща) 

Університет Вітовта Великого, м. Каунас 

(Литва) 

Технічний університет Молдови, м. Кишинів 

(Молдова) 

Східно-Казахстанський технічний університет 

ім. Даулєта Серікбаєва м.Усть-Каменогорськ 

(Казахстан) 

Індіра Ґанді Національний відкритий 

університет, м. Нью-Делі (Індія) 

Казахський національний технічний  

університет, м. Алмати (Казахстан) 

Вірменський державний інженерний 

університет, м. Єреван (Вірменія) 

162.  «Сучасний стан розвитку 

ветеринарної медицини, 

науки і освіти», присвячена 

35 річниці створення 

факультету ветеринарної 

медицини 

Поліський національний 

університет, 

Бульвар Старий, 7, Житомир, 

Житомирська область, 10008. 

Ревунець А.С., 

тел. (067) 782-23-87, 

e-mail: revunets@ ukr.net 

м. Житомир 

12-13 жовтня 

2022 року 

200 Міністерство освіти і науки України 

Університет Афьон Коджатепе (Туреччина) 

Інститут ветеринарної медицини, факультет 

біологічних та ветеринарних наук Університету 

Миколи Коперника в Торуні (Польща) 

Інститут тваринництва (Костінброд, Болгарія) 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 



Львівський національний університет 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені 

С.З.Ґжицького 

Білоцерківський національний аграрний 

університет 

Полтавський державний аграрний університет 

Сумський національний аграрний університет 

ФАО (Продовольча та сільськогосподарська 

організація ООН) 

ТОВ Біовета (Чехія) 

Головне управління Держпродспоживслужби в 

Житомирській області 

163.  «Музична та хореографічна 

освіта в контексті 

культурного розвитку 

суспільства» 

Державний заклад 

«Південноукраїнський 

національний педагогічний 

університет імені 

К. Д. Ушинського», 

м. Одеса, вул. 

Старопортофранківська, 26. 

Реброва О. Є., завідувач   кафедри   

музичного мистецтва  і 

хореографії, доктор педагогічних 

наук, професор,  

Тел.: (067) 480-37-49,   

е-mail: art@pdpu.edu.ua 

м. Одеса,  

14-15 жовтня 

2022 року 

100  Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Департамент освіти і науки Одеської обласної 

державної адміністрації 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Тянзінський університет (Китай) 

Університет  Чан Ду (Китай) 

Агрийський педагогічний університет імені 

Ібрагіма Чечена (Туреччина) 

Силезький університет в Катовицях (Польща) 

Державний педагогічний університет імені Іона 

Крянге. 

164.  V Міжнародна науково-

практична конференція 

«Розвиток аграрної галузі 

та впровадження наукових 

досліджень у виробництво» 

Миколаївський національний 

аграрний університет, 

54020, м. Миколаїв, вул. Георгія 

Гонгадзе, 9. 

Коваленко О.А, канд. с.-г. наук, 

доц., 

Тел.: +380683192117,  

е-mail: kovalenko_oleh@ukr.net 

м. Миколаїв, 

19-21 жовтня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Миколаївська обласна державна адміністрація 

Вармінсько-Мазурський університет (Польща) 

Інститут генетики, фізіології та захисту рослин 

(Молдова) 

Андіжанський сільськогосподарський інститут 

(Узбекистан) 

165.  ІІ Міжнародна науково- Львівський торговельно- м. Львів,   120 Міністерство освіти і науки України 



практична конференція 

"Актуальні проблеми 

розвитку фінансово-

економічної системи: 

пріоритети та перспективи" 

економічний університет, 

м. Львів, вул. Туган-

Барановського 10. 

Мединська Тетяна 

Володимирівна, 

0679224688, 

е-mail: tetyanamed16@gmail.com 

20 жовтня 

2022 року 

ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" 

Львівський торговельно-економічний 

університет 

Національна академія статистики, обліку та 

аудиту 

ДУ Інститут регіональних досліджень  імені М. 

І. Долішнього НАН України 

Львівський національний університет імені 

Івана Франка 

Державний біотехнологічний університет  

Прикарпатський національний університет імені 

В. Стефаника 

Мукачівський державний університет 

Вища банківська школа в м. Познань (Польща) 

Державний вищий професійний інститут імені 

С. Тарновського в м. Тарнобжег (Польща), 

Жешувський університет (Польща) 

166.  VІ Міжнародна  науково-

технічна конференція 

«Виробництво& 

Мехатронні системи 2022» 

Харківський національний 

університет радіоелектроніки, 

61166, Харків,  проспект Науки, 

14. 

Невлюдов І.Ш., проф.  

+38 (057) 702-14-86, 

e-mail: d_tapr@nure.ua 

м. Харків 

20-21 жовтня  

2022 року 

150 Міністерство освіти і науки 

Варшавський університет сільського 

господарства (WULS - SGGW) 

Азербайджанський державний університет 

нафти і промисловості 

P l te h  k  W   ł  sk  

167.  «Досягнення  та 

перспективи ветеринарної 

науки», яка присвячена 30-

річчю створення 

факультету ветеринарної 

медицини Полтавського 

державного аграрного 

університету» 

Полтавський державний аграрний 

університет, 

вул. Сковороди 1/3, м. Полтава, 

36003, Україна. 

Панасова Тетяна Георгіївна, 

+38 (050) 756-13-44, 

e-mail: tetianapanasova@ukr.net 

м. Полтава, 

26-27 жовтня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Університет Коперника  (Польща) 

Uniwersytet Przyrodns  y  e W   l   u (Польща) 

Ошський державний університет (Киргизстан) 

168.  Міжнародна наукова 

міждисциплінарна 

Харківський національний 

медичний університет, 

м. Харків, 

26 - 28 жовтня 

250 Міністерство освіти і науки України 

Азербайджанський медичний університет (м. 



конференція студентів та 

молодих вчених 

«I te   t    l S  e t f   

I te d s  pl    y C  fe e  e» 

61022, Харків, пр-т Науки, 4. 

Кожина Ганна Михайлівна, 

куратор наукового товариства 

студентів, аспірантів, докторантів 

та молодих вчених, проф., 

 (067) 796-06-63,  e-mail: 

amkozhyna888@gmail.com 

2022 року Баку, Азербайджан) 

Інститут болю (м. Мюнхен, Німеччина) 

Тбіліський  державний медичний університет (м. 

Тбілісі, Грузія) 

169.  Міжнародна  науково-

практична конференція за 

участю молодих науковців 

«Галузеві проблеми 

екологічної безпеки – 

2022» 

Харківський національний 

автомобільно-дорожній 

університет, 

вул. Ярослава Мудрого, 25, м. 

Харків, 61002. 

Желновач Ганна Миколаївна, 

доцент кафедри екології,  

(057) 707-37-41, , e-mail: 

ecol.stud.conf.khadi@gmail.com 

м. Харків,  

27 жовтня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Міністерство захисту довкілля та природних 

ресурсів України 

Національна комісія України у справах 

ЮНЕСКО 

Науково-дослідна установа «Український 

науково-дослідний інститут екологічних 

проблем» 

Інститут проблем машинобудування ім. А. М. 

Підгорного Національної академії наук України 

Берлінський інститут техніки та економіки 

(Німеччина) 

Державний університет імені Акакія Церетелі 

(Грузія) 

170.  Сучасний стан і 

перспективи розвитку біо- 

й агроценозів в умовах 

постійного техногенного 

забруднення 

Дрогобицький державний 

педагогічний університет імені 

Івана Франка, 

82100, вул. Івана Франка, 24, м. 

Дрогобич, Львівська обл. 

Волошанська Світлана 

Ярославівна,  

0676765859, e-mail: 

svitlana.voloshanska@gmail.com; 

Стахів Василь Іванович 

0672753199, e-mail: 

vasylstakhiv@ukr.net 

м. Дрогобич, 

Львівська 

обл.,  

27-28 жовтня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Університет прикладних наук VIVES 

Неурядова організація VZV ORA EA 

Полонійна академія в Ченстохові 

Жешувський університет 

171.  Механізми управління Поліський національний м. Житомир, 100 Міністерство освіти і науки України 



розвитком територій університет, 

Бульвар Старий, 7, Житомир, 

Житомирська область, 10008. 

Якобчук В.П.,  

тел. (0412) 41-89-06,  

(098) 870 55 84 ;  

e-mail: znau_dilovod@i.ua  

27-28 жовтня  

2022 року 

Науково-дослідний інститут бізнесу та розвитку 

сільських районів 

 Сільськогосподарська академія  

Університет Вітаутаса Магнуса (Литва)  

Клайпедський університет (Литва) 

Інститут Яна-Урбана Сандала (Норвегія) 

Чернівецький національний університет ім. Ю. 

Федьковича 

172.  Актуальні проблеми 

спорту, фізичного 

виховання, здоров’я 

людини 

Національний університет 

кораблебудування імені адмірала 

Макарова (НУК), 

54007, м. Миколаїв, пр. Героїв 

України, 9. 

Кувалдіна Ольга Вікторівна, канд. 

наук з фізичної культури і спорту, 

доцент, 

Тел. (066) 847-68-21;  

e-mail: olga.kuvaldina@nuos.edu.ua  

м. Миколаїв,  

27-29 жовтня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України  

ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" 

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. 

Jęd  ej  Ś   de k eg     d ńsku (P l  d) 

Kl  pėd  U  ve s ty (L thu    ) 

The Confucius Institute (China) 

Львівський державний університет фізичної 

культури імені Івана Боберського 

Національний університет фізичного виховання 

і спорту України 

173.  Міжнародна наукова 

конференція студентів, 

аспірантів та молодих 

вчених «Світ в історичній 

ретроспективі останнього 

століття». 

Донецький національний 

університет імені Василя Стуса, 

м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21.  

Литвиненко Роман 

Олександрович, д.і.н., завідувач 

кафедри всесвітньої історії та 

археології факультету історії та 

міжнародних відносин  

+3800951986063,  e-mail: 

e.procenko@donnu.edu.ua 

м. Вінниця,  

28 жовтня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Університет Санкт Галлену (Швейцарія) 

Польща  

Республіка Білорусь  

174.  V Міжнародна науково-

технічна конференція 

молодих учених, аспірантів 

та студентів 

«Проблеми розвитку 

гірничопромислових 

ДВНЗ «Донецький національний 

технічний університет», 

85300, Україна, Донецька 

область, м. Покровськ, пл. 

Шибанкова, 2. 

Каменець В’ячеслав  

м. Покровськ, 

31 жовтня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ПрАТ ШУ «Покровське» 

P l te h  k  Slаsk , (P l  d) 

Університет Сатпаєва (Казахстан) 

Vys ká šk l   áňská – Te h   ká u  ve   t  

Ost  v , (Česká  epu l k ) 



районів» тел.: +38 050 3283835,  е-mail: 

viacheslav.kamenets@donntu.edu.u

a 

175.  "Студенти та молодь – для 

майбутнього країни" 

Навчально-науковий професійно-

педагогічний інститут 

Української інженерно-

педагогічної академії (м. Бахмут). 

84500, Донецька обл., м. Бахмут, 

вул. Миру, 5. 

Михальченко Ганна Григорівна, 

0627448653, 0506650706,  

е-mail: mikhalchenko@i.ua 

м. Бахмут, 

жовтень  

2022 року 

120 Міністерство освіти і науки України 

Бахмутська міська об’єднана територіальна 

громада 

Кременчуцький національний університет імені 

Михайла Остроградського 

Білоруський державний аграрний технічний 

університет 

Азербайджанський технологічний університет 

Тбіліський державний університет ім. Іване 

Джавахішвілі). 

176.  Облік, аналіз і контроль в 

системі управління 

суб’єктами економіки. 

Національний університет 

"Львівська політехніка", 

м. Львів,  вулиця Митрополита 

Андрея, 5. 

Яремко І. Й.  

(032) 258-22-43;  

е-mail: oa.dept@lpnu.ua 

м. Львів, 

жовтень  

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Національний університет «Львівська 

політехніка» 

Університет Марії Кюрі-Склодовської (Польща) 

Гірничо-металургійна Академія ім. Станіслава 

Сташиця (Польща) 

Білоруський державний економічний 

університет (Республіка Білорусь) 

Молдавська економічна Академія (Молдова) 

177.  V Міжнародні педагогічні 

читання «Актуальні 

проблеми дошкільної та 

спеціальної освіти»  

пам’яті професора 

Т. І. Поніманської» 

Рівненський державний 

гуманітарний університет, 

33028, м. Рівне, вул. С. Бандери, 

12 

Дичківська І.М. 

(0362) 63-33-15;  

е-mail: kppdk@rshu.edu.ua 

м. Рівне, 

жовтень  

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Вища школа менеджменту (м. Варшава, 

Польща) 

Бєльцький державний університет імені  Алеку 

Руссо (м. Бєльці, Молдова) 

Клузький університет імені Бабеша-Бояї  

(м. Клуж-Напока, Румунія) 

Університет Обуди (м. Будапешт, Угорщина)  

178.  ІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

Одеський національний морський 

університет, кафедра 

м. Одеса, 

жовтень  

100 Міністерство освіти і науки України, 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 



«Сучасні тенденції в бізнесі 

та менеджменті: теорія і 

практика» 

підприємництва та туризму, 

65029, Одеса, вул. Мечникова, 34. 

Гребенник Наталя Григорівна, 

доцент кафедри, к.е.н., доцент, 

050-390-30-17, 063-471-96-08,  

e-m  l: о mu.p  je t@gm  l.  m 

2022 року Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут»  

Одеський центр трансферу знань та технологій 

Інститут водного господарства ім. Цотне 

Мірцхулава Грузинського технічного 

університету (Ts t e M  tskhul v  W te  

Management Institute of Georgian Technical 

University) 

Листопад 

179.  ІV Міжнародна науково-

практична Інтернет-

конференція здобувачів 

вищої освіти і молодих 

учених 

Державний біотехнологічний 

університет, 

61002, м. Харків, вул. 

Алчевських, 44. 

Ставерська Тетяна 

Олександрівна,  

(050) 325-51-21,  

e-mail: conferencedbtu@gmail.com 

м. Харків, 

3 листопада 

2022 року 

100-

130 

Міністерство освіти і науки України 

Державна наукова установа «Інститут 

модернізації змісту освіти» 

Харківська обласна державна адміністрація 

Асоціація українських експертів 

Житомирський національний технологічний 

університет 

Львівський торговельно-економічний 

університет 

Вітебський державний університет імені П.М. 

Машерова (м. Вітебськ, Республіка Білорусь) 

Могильовська філія ПУО «БІП-Інститут 

правознавства» (Республіка Білорусь) 

Університет Жиліни (Словацька Республіка) 

Університет фінансів, бізнесу та підприємництва 

(Республіка Болгарія) 

Клайпедський університет прикладних наук 

(Литва) 

180.  XXXI Міжнародна наукова 

конференція здобувачів 

вищої освіти і молодих 

учених “НАУКА І ВИЩА 

ОСВІТА” 

Класичний приватний 

університет,  

м. Запоріжжя, вул.. Жуковського, 

70-б. 

Трохимець Олена,  

+38 050 577 8888, +38 061 228-48-

08 +38 061 228-07-79, 

e-mail: depms.cpu@gmail.com 

м. Запоріжжя, 

9 листопада 

2022 року 

350 Міністерство освіти і науки України 

Академія „B l sh q” (м. Караганда, Республіка 

Казахстан) 

Університет економіки в Бидгощі (Польща) 

Академія наук туризму Грузії  

Університет третього віку у Громдакі (Польща) 



181.  Міжнародна науково-

технічна конференція 

«Український гірничий 

форум 2022» 

Національний технічний 

університет "Дніпровська 

політехніка", 

м. Дніпро, пр. Дмитра 

Яворницького, 19. 

Бородай Лілія, Дяченко Олена – 

секретаріат оргкомітету,  

(066) 437 18 21, (097) 697 50 25,  

e-mail: borodai.l.v@nmu.one  

м. Дніпро,  

9-11 

листопада 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

S t  yev U  ve s ty (Республіка Казахстан) 

Азербайджанський державний університет 

нафти і промисловості (Азербайджан) 

Технічний університет «Фрайберзька гірнича 

академія» (Німеччина) 

182.  VІ Міжнародна науково-

практична конференція 

“Актуальні проблеми 

розвитку природничих та 

гуманітарних наук” 

Волинський національний 

університет імені Лесі Українки, 

просп. Волі, 13, м. Луцьк, 

Волинська обл., 43025. 

Голуб Геннадій Сергійович, 

+38(095)680-81-11,  

e-mail: golub.gennadiy@vnu.edu.ua 

м. Луцьк,  

10-11 

листопада 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України, 

Природничо-гуманітарний університет імені 

Яна Длугоша (м. Ченстохова, Польща) 

Університет імені Миколи Коперника (м. 

Торунь, Польща) 

Університет імені Марії Кюрі-Склодовської (м. 

Люблін, Польща) 

183.  IІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Проєктний та логістичний 

менеджмент: нові знання на 

базі двох методологій» 

Одеський національний морський 

університет, кафедра управління 

логістичними системами і 

проєктами, 

65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 

34. 

Лапкіна Інна Олександрівна,  

завідувач кафедри, д.е.н., 

професор, 

(048) 7320744,  

e-mail: ialapkina@ukr.net 

м. Одеса, 

10-11 

листопада  

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Державна наукова установа  

Китайська  академія соціальних наук (КНР) 

Центр дослідження Китаю (КАСН – ОНМУ) 

(КНР, Україна) 

Науковий центр досліджень соціального 

розвитку країн «Одного поясу, одного шляху» 

(КНР, Україна)  

Національна металургійна академія України 

Te h    l U  ve s ty  f V     (Болгарія) 

Wyżs   S k ł  Z   ąd      O h   ą P   y 

(Польща) 

184.  Сучасні тенденції 

розбудови правової 

держави в Україні та світі 

Поліський національний 

університет, 

Бульвар Старий, 7, Житомир, 

Житомирська область, 10008. 

Ляшенко Р.Д., 

тел. (067) 907 21 93, 

м. Житомир, 

11 листопад 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Інститут Держави і права ім. В. М. Корецького 

Головне територіальне управління юстиції в 

Житомирській області 

Господарський суд Житомирської області 

Стамбульський університет (Туреччина) 



e-mail: rus_lyashenko@ukr.net 

185.  Менеджмент: виклики та 

перспективи цифрової 

епохи 

ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені 

Вадима Гетьмана», 

проспект Перемоги, 54/1, м. Київ, 

03680. 

Соболєва Т.О., 

телефон: (097) 345-88-80,  

e-mail: tetiana.sobolieva@kneu.ua 

м. Київ, 

16 листопада 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Тбіліський державний університет ім. І. 

Джавахішвілі (Грузія) 

Університет Сульхан-Саба Орбеліані (Грузія) 

Адамас Університет (Індія) 

Економічна академія ім. Д. Ценова (Болгарія) 

Університет Бабеш-Больял (Румунія) 

186.  Міжнародна науково-

практична конференція 

молодих учених та 

студентів «Юридична осінь 

2021» 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого, 

м. Харків, вул. Пушкінська, 77. 

Чуприна Юлія Анатоліївна, 

+380577049207 

м. Харків,  

17 листопада 

2022 року 

120 Міністерство освіти і науки України 

Mykolas Romeris University 

Могилевський державний  університет імені 

А. А. Кулешова 

Білоруський державний університет 

Євразійський національний університет імені 

Л.М. Гумільова 

Міністерство освіти і науки України  

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

187.  Міжнародна науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених «Сучасні 

напрямки розвитку 

менеджменту та економіки 

в умовах VUCA-світу» 

Харківський національний 

автомобільно-дорожній 

університет, 

вул. Ярослава Мудрого, 25, м. 

Харків, 61002. 

Догадайло Яна Вікторівна, 

доцент кафедри менеджменту,  

(068) 792-11-22,   

e-mail: mgt@khadi.kharkov.ua 

м. Харків, 

17 листопада 

2022 року 

101 Міністерство освіти і науки України 

Національний транспортний університет 

Український державний університет 

залізничного транспорту 

Азербайджанський архітектурно-будівельний 

університет 

Грузинський технічний університет м. Тбілісі 

Техаський університет A&M – комерція 

188.  Проблеми розвитку ринку 

фінансових послуг 

Харківський національний 

університет будівництва та 

архітектури, 

Харків, вул. Сумська, 40. 

зав. каф. Фінанси та кредиту 

Успаленко Віталій Ілліч, канд. 

м. Харків,  

17 листопада 

2022 року 

100 Міністерство науки і освіти України 

Європейський інститут безперервної освіти 

(Словацька Республіка) 

Варшавський Університет Менеджменту 

(Польща) 

Інтегральний університет Лакхнау (Індія) 



техн. наук, проф., 

(057) 700-28-41, 

e-mail: bsbdfik@gmail.com 

Київський національний університет технологій 

та дизайну 

АТ «Ідея Банк» 

Харківський національний економічний 

університет імені С.Кузнеця 

Харківський союз страховиків 

Спілка економістів України 

189.  Міжнародна науково-

технічна конференція 

студентів, аспірантів та 

молодих вчених «Молодь: 

наука та інновації» 

Національний технічний 

університет "Дніпровська 

політехніка" 

м. Дніпро, проспект Дмитра 

Яворницького, 19 

Відповідальний секретар – 

Олішевський І.Г. 

тел..: (099) 366 88 75,  

e-mail: molod-nauka@ukr.net  

м. Дніпро,  

17-18 

листопада, 

2022 року 

110 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації і змісту освіти»  

Cankiri Karatekin University (Turkey)  

Reutlingen University (Germany)  

Vytautas Magnus University (Lithuania)  

190.  Ресурсозберігаючі 

технології легкої, 

текстильної і харчової 

промисловості 

Хмельницький національний 

університет, 

Факультет  технологій і дизайну, 

29016, м. Хмельницький, 

вул. Інститутська, 11. 

Захаркевич О.В. 

тел. (067) 749-16-47, 

e-mail: orgkom_khnu@ukr.net 

Хмель-

ницький, 

17-18 

листопада  

2022 року 

150 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Технічний університет Варна (Болгарія)  

Наманганский инженерно-технологический 

институт (Узбекистан) 

K fe elshe kh U  ve s ty (Єгипет) 

УО «Витебский государственный 

технологический университет» (Білорусія) 

191.  IV Міжнародна наукова 

студентська конференція 

"МОЛОДЬ І НАУКОВИЙ 

ПРОГРЕС У СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОМУ ТА 

ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 

СУСПІЛЬСТВА" 

НРЗВО "Кам’янець-Подільський 

державний інститут", 

вул. Годованця, 13,  м. 

Кам’янець-Подільський, 

Хмельницька область, 32300.  

Гуменюк Ірина Леонтівна  

 (067) 381-81-69  

м. Кам’янець-

Подільський, 

17-18 

листопада 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України  

Західноукраїнський національний університет 

Чернівецький торговельно-економічний 

інститут  

Тернопільський національний педагогічний 

університет імені Володимира Гнатюка 

Львівський національний аграрний університет  

Тернопільський обласний навчально-

реабілітаційний центр 

Благодійна організація «Благодійний фонд 



громадської дипломатії» 

Благодійний фонд «Українська галицька 

фундація» 

Uniwersytet ekonomiczny we Wroclawiu 

Wyżs   s k  ł  g sp d  k  (Bydg s   ) 

Katolicki uniwersytet lubelski Jana Pawł  II 

(Lublin) 

192.  Міжнародна науково-

технічна конференція 

"Судноводіння, морські 

перевезення та технології" 

(NST) 

Національний університет 

"Одеська морська академія"  (НУ 

"ОМА"), 

м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8. 

65029. 

Ворохобін І. І. ,директор ННІН  

(048) 793 - 16 - 84, 

e-mail: info@onma.edu.ua    

м. Одеса,   

17-18 

листопада 

2022 року 

120-

130 

Міністерство освіти і науки України 

ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" 

Відділення морського інституту Великобританії 

в Україні (N ut   l I st tute) 

Литовська морська академія (Литва) 

Батумська державна морська академія (Грузія) 

Щецинська морська академія (Республіка 

Польща) 

193.  ХІV Міжнародна науково-

методична конференція 

«Актуальні проблеми 

методики навчання історії, 

правознавства та 

суспільствознавчих 

дисциплін» 

Харківський національний 

педагогічний університет імені 

Г.С.Сковороди, 

61002, м. Харків, вул. 

Алчевських, 29. 

Яковенко Галина Григорівна, 

кандидат історичних наук, 

доцент, 

тел.: 095-144-69-61,  

e-mail: gyakowenko@meta.ua 

м. Харків,  

18-19 

листопада 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Установа адукацыі «Віцебскі дзяржаўны 

ўніверсітэт імя П.М. Машэрава», факультэт 

гуманітарыстыкі і моўных камунікацый 

Patil Institute of Technology, Pune, Maharashtra, 

India 

Ганджинский государственный университет 

(Азербайджан) 

Телавский государственный университет имени 

Якоба Гогебашвили; 

Центральноукраїнський державний 

педагогічний університет імені Володимира 

Винниченка 

194.  Десяті Платонівські 

читання пам'яті академіка 

Платона Білецького (1922-

1998) 

Національна академія 

образотворчого мистецтва і 

архітектури, 

вул. Вознесенський узвіз, 20, м. 

Київ-53, 04053.  

Лагутенко Ольга Андріївна, 

м. Київ,  

19 листопада 

2022 року 

100  Міністерство освіти і науки України 

Міністерство культури та інформаційної 

політики України  

Інститут модернізації змісту освіти 

Яґеллонський університет, Республіка Польща 

Академія образотворчих мистецтв у Братиславі 



доктор мистецтвознавства, 

професор, 

0973379767,  e-mail:  

olga.lagutenko@naoma.edu.ua 

(VŠVU),  Словацька Республіка 

Університет м. Ніредьгаза, Угорщина 

195.  Міжнародна наукова 

мультидисциплінарна 

конференція студентів та 

молодих науковців 

«M de   Te h  l g es: 

Improving the Present and 

Imp  t  g the Futu e» 

«Новітні технології: 

покращення сьогодення та 

вплив на майбутнє» 

Український державний 

університет науки і технологій,  

вул. Лазаряна, 2, м. Дніпро, 

49010. 

Купцова Тетяна Анатоліївна, 

к.ф.н., доцент;  

Колієва Ірина Анатоліївна, к.ф.н., 

доцент,  

(056) 373-15-24,  

e-mail: moderntech@i.ua   

м. Дніпро,  

23 листопада 

2022 року 

110 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ Інститут модернізації змісту освіти 

Ризький технічний університет ( Латвія) 

Університет Кобленц-Ландау (Німеччина) 

Міжнародний університет Андалусії 

(Іспанія)Екологічний університет Бухареста 

(Румунія). 

196.  Міжнародна науково-

практична конференція 

«Ветеринарно-санітарні 

аспекти технології 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва» 

Миколаївський національний 

аграрний університет, 

54020, м. Миколаїв, вул. Георгія 

Гонгадзе, 9. 

д-р с.-г. наук, проф. Гиль М.І., 

канд. вет. наук, доц. Кот С.П 

Тел.: +380(512) 40-90-58,  

е-mail: staxkot@gmail.com 

м. Миколаїв, 

23-24 

листопада 

2022 року 

120 Міністерство освіти і науки України 

Національна академія аграрних наук України 

Національна академія наук вищої освіти України 

Миколаївська обласна державна адміністрація 

Міністерство сільського господарства Данії 

Пловдівський аграрний університет (Болгарія) 

Державний аграрний університет Молдови 

Вроцлавський природничий університет 

(Польща) 

Ташкентський державний аграрний університет 

(Узбекистан) 

197.  ХXІІ Міжнародна наукова 

конференція студентів та 

молодих вчених 

«Управління розвитком 

соціально-економічних 

систем: глобалізація, 

підприємництво, стале 

економічне зростання» 

Донецький національний 

університет імені Василя Стуса, 

м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21. 

Дороніна Ольга Анатоліївна, 

+380502680170, 

е-mail: o.doronina@donnu.edu.ua 

м. Вінниця, 

23-24 

листопада 

2022 року  

(термін подачі 

тез – до 

2 листопада 

2022 року) 

120 Міністерство освіти та науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Болгарія  

Польща 

Литва  

Латвія  

Словаччина 



198.  XІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

студентів, аспірантів та 

молодих учених «Внесок 

молодих вчених у 

розбудову сучасного 

менеджменту підприємств» 

Національний університет 

харчових технологій, 

01601, м.Київ-33, вул. 

Володимирська,68. 

www.nuft.edu.ua 

Березянко Тамара 

Володимирівна, проф.,  

тел.(044)287-92-05, 287-94-09, е-

mail: berezianko-2016@bigmir.net  

м. Київ, 

23-24 

листопада 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Щецинський університет, Польща 

Університет харчових технологій, м. Пловдів, 

Болгарія 

Білоруський державний аграрний технічний 

університет, м. Мінськ, Білорусь 

Могилівський державний університет 

продовольства, м. Могильов, Білорусь 

Технічний університет Молдови, м. Кишинеу, 

Молдова 

199.  Інклюзивне освітнє 

середовище: проблеми, 

перспективи, кращі 

практики 

Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини 

«Україна», 

м. Київ вул. Львівська, 23. 

Давиденко Ганна, 

+380979677256, е-mail: 

ganna.davydenko@gmail.com 

м. Київ,  

23-24 

листопада 

2022 року 

250 Міністерство освіти і науки України 

Представництво фонду ім. Фрідріха Еберта в 

Україні (Німеччина) 

Вільнюський університет (Литва) 

Клайпедський університет (Литва) 

SGP The GEF Small Grants Programme 

Програма малих грантів ПРООН-ГЕФ 

Kansas City Public School (USA) 

Turkish Language Association and literature 

(T E ) (Турція) 

ГО “INCLUSIVE PRACTICES” (Грузія) 

Akademia WSB          e        (Польша) 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Katowice 

(Польща) 

Посольство Німеччини в Україні 

Посольство Литовської Республіки в Україні 

Посольство республіки Пакистан 

 e  g    N t    l U  ve s ty SEU (Грузія) 

200.  XІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

студентів, аспірантів та 

молодих учених «Внесок 

молодих вчених у 

розбудову сучасного 

Національний університет 

харчових технологій, 

01601, м.Київ-33, вул. 

Володимирська,68. 

www.nuft.edu.ua 

Березянко Тамара 

м. Київ, 

23-24 

листопада 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Щецинський університет, Польща 

Університет харчових технологій, м. Пловдів, 

Болгарія 

Білоруський державний аграрний технічний 



менеджменту підприємств» Володимирівна, проф.,  

тел.(044)287-92-05, 287-94-09,  

e-mail:  

berezianko-2016@bigmir.net  

університет, м. Мінськ, Білорусь 

Могилівський державний університет 

продовольства, м. Могильов, Білорусь 

Технічний університет Молдови, м. Кишинеу, 

Молдова 

201.  XІХ міжнародна науково-

практична конференція 

молодих вчених, аспірантів 

і студентів "Актуальні 

проблеми фінансової 

системи України" 

Черкаський державний 

технологічний університет, 

бул. Шевченка 460, м. Черкаси, 

18006.  

Бережна Леся Віталіївна, к. е. н., 

доц., 

(067)7882975, (0472)511578, 

е-mail: chdtu-cherkasy@ukr.net 

м. Черкаси,  

24 листопада 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Департамент освіти Черкаської обласної 

державної адміністрації  

Департамент фінансової політики Черкаського 

міськвиконкому 

Департамент бюджетної політики Черкаського 

міськвиконкому 

Департамент регіонального розвитку Черкаської 

обласної державної адміністрації 

Головне управління Державної податкової 

служби в Черкаській області 

Управління Північного офісу Державної 

аудиторської служби в Черкаській області 

Класичний приватний університет, м. Запоріжжя 

Харківський національний економічний 

університет імені Семена Кузнеця 

Херсонський національний технічний 

університет, м. Херсон  

Донецький державний університет управління, 

м. Маріуполь 

Балтійська міжнародна академія, м. Рига, Латвія 

Ченстоховський політехнічний університет, м. 

Ченстохова, Польща 

Університет Кирила і Мефодія в м. Скопье, 

Північна Македонія  

202.  XІIІ Міжнародна наукова 

конференція науковців, 

молодих учених та 

студентів «Основні 

напрями розвитку наукових 

Університет Григорія Сковороди 

в Переяславі, 

08401, Київська обл., м. 

Переяслав, вул. Сухомлинського, 

30. 

м. Переяслав, 

24-25 

листопада 

2022 року 

120 Міністерство освіти і науки України 

Інститут політичних та адміністративних наук у 

педагогічному університеті Кракова 

INSTITUT NATIONAL DES LANGES ET 

CIVILISATIONS ORIENTALES (France) 



досліджень молодих 

учених» 

Луцик О.О., 

(093) 986 11 43, 

е-mail: nt.phdpu.edu@gmail.com 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA 

ZAWO OWA W ELBLĄ U (P lsk ), 

DOKUZ EYLṺL ṺNIVERSITESI (Turkey) 

203.  Сучасні проблеми 

фізичного виховання  і 

спорту різних груп 

населення 

Сумський державний 

педагогічний університет імені 

А.С. Макаренка, 

м. Суми, вул. Роменська, 87. 

Томенко Олександр 

Анатолійович, 

(0542) 68-59-94,  

е-mail: tmfk@sspu.edu.ua 

м. Суми,  

24-25 

листопада 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Природничо-гуманітарний університет імені 

Яна Длогуша (Польща) 

Цюнтайський педагогічний університет (КНР) 

Університет "Олександра Іоана Куза" (Румунія) 

204.  «Актуальні проблеми 

прикладної лінгвістики  

очима наукової молоді» 

Національний аерокосмічний 

університет ім. М.Є. 

Жуковського, «Харківський 

авіаційний інститут», кафедра 

прикладної лінгвістики, 

вул. Чкалова, 17, м. Харків, 

61070, Україна. 

Рижкова В. В., зав. кафедри, канд. 

філолог. Наук,   

тел. +38-066-055-1621,   

e-mail: v.ryzhkova@khai.edu 

м. Харків,  

25-26 

листопада 

2022 року 

110 Міністерство освіти і науки України 

Ad    Alp  sl   Tü keş S  e  e   d Te h  l gy 

University (Turkey) 

Adamas University (India), Motherland School 

(Nepal) 

Notre Dame College, Dacca (Bangladesh) 

University of Languages and International Studies 

Vietnam National University, Hanoi 

Bac Thang Long Economics-Technical College, 

Dong Anh, Hanoi 

205.  ІХ Міжнародна інтернет-

конференція студентської 

та учнівської молоді “Стан 

та перспективи 

виробництва, переробки і 

використання продукції 

тваринництва” 

Подільський державний аграрно-

технічний університет, 

вул. Шевченка, 13 

м. Кам’янець-Подільський. 

 ДИМЧУК Анатолій Васильович, 

+380976096583,  

e-mail: scandinav.23@gmail.com 

м. Кам’янець-

Подільський, 

29 листопада 

2022 року 

200 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Краківський аграрний університет ім. Хугона 

Коллонтая 

Білоруська державна сільськогосподарська 

академія  

Академія сільськогосподарських наук Грузії 

Казахський агротехнічний університет 

ім. С. Cейфулліна 

206.  ХХХІІІ міжнародна 

науково-практична 

Вищий навчальний заклад 

«Університет імені Альфреда 

Дніпро,  

30 листопада 

120  Міністерство освіти і науки України 

ВГО «Українська асоціація економістів-



конференція молодих 

учених та студентів 

«Євроінтеграційний вибір 

України та проблеми 

макроекономіки»  

Нобеля», 

Україна, 49000, м. Дніпро, вул. 

Січеславська Набережна, 18. 

Задоя Анатолій Олександрович, 

+38 050 340 10 26 

2022 року міжнародників» 

Дніпровська торгово-промислова палата 

Вища школа бізнесу – National Louis University 

(Польща) 

Жешувський університет (Польща) 

Modern College of Business and Science  

(Muscat, Sultanate of Oman)  

Journal of Modern Economic Research (Bratislava, 

Slovakia) 

207.  ІХ Міжнародна науково -

практична інтернет -

конференція молодих 

учених та студентів 

«Актуальні проблеми 

автоматизації та 

управління» 

Луцький національний технічний 

університет, 

м. Луцьк, вул. Потебні, 56. 

Решетило О.М., 

тел. +38 (0332) 26 14 09,  

е-mail: auvp@lntu.edu.ua 

м. Луцьк,  

30 листопада 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Національний університет «Львівська 

політехніка», м. Львів (Україна) 

Київський Національний університет харчових 

технологій, м. Київ (Україна) 

Національний технічний університет 

«Дніпровська політехніка», м. Дніпро (Україна) 

Київський національний університет 

будівництва і архітектури, м. Київ (Україна) 

Херсонський національний технічний 

університет м. Херсон (Україна) 

Люблінська Політехніка, м. Люблін (Польща) 

Сальвадорський університет, м. Сальвадор 

(Бразилія) 

Школа архітектури, інженерії та інформаційних 

технологій 

Центр досліджень з моделювання проєктів та 

процесів інженерії та інформаційних технологій 

Політехнічний інститут Браганса, м. Браганса 

(Португалія) 

Центр дослідження цифрових технологій та 

інтелектуальної робототехніки (Ce RI) 

Таразський державний університет, м. Тараз 

(Казахстан) 

208.  ХІ Міжнародний Національний університет м. Львів, 300 Міністерство освіти і науки України 



молодіжний науковий 

форум «L tte  s Et A t  us» 

"Львівська політехніка", 

м. Львів,  вулиця С. Бандери, 12. 

Березко О. Л., 

(032) 258-27-48, (032) 258-27-57, 

е-mail: berezko@gmail.com 

листопад  

2022 року 

Національний університет «Львівська 

політехніка» 

Рада молодих учених при Міністерстві освіти і 

науки України 

Рада молодих учених Варшавського 

технологічного університету (Польща) 

Фундація молодих учених (Польща) 

Фундація Манус (Польща). 

209.  VІІ Міжнародна наукова 

конференція студентів, 

аспірантів та молодих 

вчених 

«Актуальні питання 

розвитку біології та 

екології» / VІІ I te   t    l 

scientific conference for 

students and young scientists 

«Сu  e t p   lems  f    l gy 

  d e  l gy» 

Донецький національний 

університет імені Василя Стуса, 

м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21. 

Шендрик Олександр 

Миколайович, 

+380501052050, е-mail:  

o.shendrik@donnu.edu.ua   

Решетник Катерина Сергіївна 

+380969515529, е-mail:  

k.reshetnyk@donnu.edu.ua  

м. Вінниця, 

листопад  

2022 р. 

150 

 

Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Вінницький державний педагогічний 

університет імені Михайла Коцюбинського 

Vytautas Magnus University, Kaunas (Lithuania) 

Paul Sabatier University (Toulouse III),Toulouse 

(France) 

U  ve s tät W e , W e  (Aust   ) 

210.  Міжнародна науково-

практична конференція 

студентів та молодих 

учених «Євромови- 2022: 

інновації та розвиток» 

Національний технічний 

університет "Дніпровська 

політехніка", 

м. Дніпро, пр. Дмитра 

Яворницького, 19. 

канд. філол. наук, проф. 

Введенська Т.Ю., 

тел.: (067) 968 18 26,  

e-mail: vvedenska.t.yu@nmu.one 

м. Дніпро, 

листопад 

2022 року 

120 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації і змісту освіти»  

Вроцлавська політехніка  

університет ISMA (Рига, Латвія) 

університет Кобленц-Ландау (Німеччина) 

Грудень 

211.  ХIV міжнародна науково-

практична конференція 

молодих учених, 

аспірантів, здобувачів і 

студентів «Сучасні 

Луцький національний технічний 

університет, 

м. Луцьк, вул. С. Ковалевської, 29 

Чудовець В.В., Савош Л.В. 

тел. +38 (066) 759 72 53  

м. Луцьк,  

2 грудня  

2022 року 

200 Міністерство освіти і науки України 

Наукове товариство студентів, аспірантів, 

докторантів та молодих вчених ЛНТУ (м. 

Луцьк) 

Європейський аналітичний центр (м. Київ) 



проблеми і перспективи 

розвитку обліку, аналізу і 

контролю в умовах 

глобалізації економіки» 

е-mail: konf_oia_LNTU@ukr.net Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів 

АПК України (м. Київ) 

ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН 

України (м. Київ) 

Волинський науково-дослідний експертно-

криміналістичний центр МВС України (м. 

Луцьк) 

Університет національного і світового 

господарства (м. Софія, Болгарія) 

Політехнічний інститут Браганси (м. Браганса, 

Португалія) 

Старопольська Вища Школа в Кельце (м. 

Кельце, Республіка Польща) 

Брестський державний технічний університет 

(м. Брест, Республіка Білорусь) 

Інститут туризму, підприємництва і сервісу (м. 

Душанбе, Республіка Таджикистан) 

212.  Х Міжнародна науково-

практична конференція 

молодих вчених та 

студентів 

«Сучасний менеджмент: 

тенденції, проблеми та 

перспективи розвитку» 

Вищий навчальний заклад 

«Університет імені Альфреда 

Нобеля», 

Україна, 49000, м. Дніпро, вул. 

Січеславська Набережна, 18. 

Митрофанова Ганна Яківна, 

067-567-02-79 

Дніпро, 

7 грудня  

2022 року 

100  Міністерство освіти і науки України 

Університет митної справи та фінансів 

Вишеградський фонд (Чеська Республіка, 

Угорщина, Польща, Словаччина) 

Вища школа менеджменту охорони праці 

в м. Катовіце (Польща) 

Інститут підприємницької діяльності (Мінськ, 

Білорусь) 

Сумський національний аграрний університет 

213.  ХІІ Міжнародна інтернет-

конференція молодих 

учених та студентів 

«Глухівські наукові 

читання – 2022» 

Глухівський національний 

педагогічний університет імені 

Олександра  Довженка, 

вул. Києво-Московська, 24, м. 

Глухів, Сумська обл., 41400. 

Полякова А.С. – голова 

Наукового  товариства студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих 

учених,  

м. Глухів,  

8-9 грудня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Таджицький аграрний університет імені 

Ширінших Шотемур (Республіка Таджикистан) 

Afyon KocatepeUnivers ty (Турецька Республіка) 

Таджицький державний педагогічний 

університет імені Сайріддина Айні (Республіка 

Таджикистан) 

Китайсько-українська асоціація сприяння та 

розвитку освіти та науки 



050 589 70 64;  

e-mail: lemma91@gmail.com  

Вінницький державний педагогічний 

університет імені Михайла Коцюбинського 

Бердянський державний педагогічний 

університет 

Національний університет «Чернігівський 

колегіум» імені Т.Г. Шевченка 

214.  Діяльність продюсера в 

культурно-мистецькому 

просторі ХХІ століття: 

партнерство, моделі, 

напрями, стратегії 

Національна академія керівних 

кадрів культури і мистецтв, 

01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, 

корпус 15. 

Садовенко Світлана Миколаївна, 

050-2908649,  

e-mail: svetlanasadovenko@ukr.net 

Київ,  

8-9 грудня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України  

Східно-Європейський інститут психології 

(Україна-Франція) 

Польська Академія Наук (Польща) 

Всесвітній педагогічний центр м. Ітака (Греція) 

215.  Філософські проблеми 

сучасних наук: соціальні, 

технологічні, методологічні 

аспекти 

Національний технічний 

університет «Харківський 

політехнічний інститут» 

61002, Харків, вул. Кирпичова, 21 

Владленова Іліана Вікторівна 

0661392216, 

vladlenova.ntuhpi@gmail.com 

Харків, 

13 грудня  

2022 року 

150 Міністерство освіти і науки України 

Інститут філософії імені Григорія Сковороди 

НАН України 

University Sorbonne Paris Nord 

Otto von Guericke University Magdeburg 

University of Social Sciences and Humanities 

(SWPS) 

State University of New York-Empire State 

College, St. Norbert College 

216.  Міжнародна науково-

практична конференція 

«Енергозбереження та 

енергоефективність-2022» 

Національний технічний 

університет "Дніпровська 

політехніка", 

м. Дніпро, проспект Дмитра 

Яворницького, 19. 

Ципленков Д.В. 

тел.:(066) 774 63 09, 

e-mail: tsyplenkov.d.v@nmu.one 

м. Дніпро,  

15 грудня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Вроцлавський технічний університет 

Ройтлінгенський університет техніки і 

економіки 

Еслінгенський університет прикладних наук 

Регіональний контактний пункт HORIZON 2020 

"Безпечна, чиста та ефективна енергетика" 

217.  VIII Міжнародна науково-

практична конференція 

молодих науковців 

Національний університет 

"Одеська морська академія"  (НУ 

"ОМА"), 

м. Одеса,  

22-23 грудня 

2022 року 

120 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" 

Асоціація морського права України 



"Міжнародне право та 

менеджмент: еволюція та 

сучасність" 

м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, 

65029. 

Савінова Н.А. – директор 

ННМПіМ  

(048) 793 - 16 - 90, 

e-mail: fmp@onma.edu.ua 

Щецинська морська академія (Республіка 

Польща) 

Литовська морська академія (Литва) 

Батумська державна морська академія (Грузія) 

218.  ІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Управління проектами та 

програмами в умовах 

глобальної цифровізації» 

Національний технічний 

університет "Дніпровська 

політехніка", 

м. Дніпро, просп. Дмитра 

Яворницького, буд. 19. 

Літвінов Ю.І.  

тел.: (066) 365 51 06, e-mail: 

conferencepublic@gmail.com 

м. Дніпро, 

грудень 

2022 року 

100 ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Дортмундський університет прикладних наук і 

мистецтв (Німеччина) 

Ast    IT U  ve s ty (Казахстан) 

Міжнародний університет інформаційних 

технологій (Казахстан) 

219.  ІІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Публічне управління та 

адміністрування в сучасних 

умовах» 

Національний технічний 

університет "Дніпровська 

політехніка", 

м. Дніпро, просп. Дмитра 

Яворницького, буд. 19. 

Літвінов Ю.І.  

тел.: (066) 365 51 06, e-mail: 

conferencepublic@gmail.com 

м. Дніпро, 

грудень 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Малопольська школа публічного 

адміністрування Краківського економічного 

університету 

Економічний університет в м. Катовіце 

(Польща) 

Університет ім. Вітаутаса Великого (Литва) 

220.  XIII Міжнародна науково-

практична конференція 

"Сучасні підходи до 

ефективного використання 

засобів транспорту" 

Дунайський інститут 

Національного університету 

"Одеська морська академія", 

68600, Одеська обл., м. Ізміїл, 

вул. Фанагорійська, 9 

Директор  Чимшир В.І. 

моб. +380674874712;  

+380975757039, e-mail: 

dinuoma@onma.edu.ua  

м. Ізмаїл, 

грудень  

2022 року 

110-

120 

Міністерство освіти і науки України 

ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" 

Щецинська морська академія (Республіка 

Польща) 

Литовська морська академія (Литва) 

Батумська державна морська академія (Грузія) 

 

ІІ. ВСЕУКРАЇНСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 



Січень 

221.  "Актуальні питання 

вивчення германських, 

романських і слов’янських 

мов і літератур та методики 

викладання іноземних мов" 

Донецький національний 

університет імені Василя Стуса, 

Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 

4. 

Ігнатенко Дарина Євгенівна,  

старший викладач кафедри 

романських мов і світової 

літератури 

+380953082768, e-mail: 

conferencemoluchenykh.donnu@g

mail.com 

м. Вінниця, 

12 січня 

2022 року 

(термін подачі 

тез – до 31 

грудня 

2021 року) 

60 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

222.  Інновації медичної освіти: 

перспективи, виклики та 

можливості 

Медичний фаховий коледж 

Запорізького державного 

медичного університету, 

69027, м. Запоріжжя, вул. 

Космічна, 2в.  тел. (факс) (061) 

224-42-51  

Четвертак Тетяна Юріївна, 

методист +380986640900,  

e-mail: shafranskaja@ukr.net 

м. Запоріжжя, 

21 січня 

2022 року 

60 Міністерство освіти і науки України  

Запорізький державний медичний університет 

223.  Всеукраїнська науково-

практична конференція за 

міжнародною участю 

«Сучасні тенденції та 

суперечності розвитку 

світової економіки та 

бізнесу» 

Міжрегіональна Академія 

управління персоналом, 

Навчально-науковий інститут 

управління, економіки та бізнесу, 

02000, м. Киів, вулиця 

Фрометівська, 2. 

Семенець-Орлова І.А.,  

Дацій О.І. 

0985560378, 

e-mail: innaorlova@ukr.net  

м. Київ, 

25 січня 

2022 року 

65 Міністерство освіти і науки України  

Міжнародна Академія культури безпеки, 

екології і здоров’я  

224.  Конференція студентів та 

молодих вчених "Медицина 

третього тисячоліття" у 

Харківський національний 

медичний університет, 

61022, Харків, пр-т Науки, 4. 

м. Харків,  

26-28 січня 

400 Міністерство освіти і науки України 



рамках фестивалю 

молодіжної науки 

"Медицина третього 

тисячоліття" 

Кожина Ганна Михайлівна, 

куратор наукового товариства 

студентів, аспірантів, докторантів 

та молодих вчених проф., 

тел. (067) 796-06-63, e-mail: 

amkozhyna888@gmail.com 

2022 року 

Лютий 

225.  Всеукраїнська студентська 

науково-практична 

конференція з 

міжнародною участю 

«Сучасні тенденції 

професійної іншомовної 

підготовки студентів ЗВО в 

мультикультурному 

просторі» 

Житомирський державний 

університет імені Івана Франка, 

м. Житомир, вул. Велика 

Бердичівська, 40. 

Білошицька Т.Ю. 

097-455-71-62,  

e-mail: beltyu@ukr.net 

м. Житомир, 

16 лютого 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Барановичський державний університет 

(Білорусь) 

Львівський національний університет імені 

Івана Франка 

Національний педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова 

Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини 

226.  ІІІ Всеукраїнські 

студентські філологічні 

читання, присвячені дню 

народження Лесі Українки 

«Вона в віки майбутні йти 

повинна…» 

Полтавський національний 

педагогічний університет імені 

В. Г. Короленка, кафедра 

філологічних дисциплін і методик 

їх викладання 

м. Полтава, вул. Остроградського 

2, 36000. 

Степаненко Н. С., доц., 

(0532)564306,   

e-mail: pnpu18@gmail.com 

м. Полтава, 

16-17 лютого 

2022 року 

80 Міністерство освіти і науки України  

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 37 Полтавської міської ради Полтавської 

області 

Комунальний заклад «Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 імені 

Бориса Серги Полтавської міської ради 

Полтавської області» 

227.  ІV Всеукраїнська 

студентська науково-

практична  інтернет-

конференція «Сучасні 

тенденції та перспективи 

Глухівський національний 

педагогічний університет імені 

Олександра Довженка,  

вул. Києво-Московська, 24, м. 

Глухів, Сумська обл., 41400. 

м. Глухів, 

17–18 лютого 

2022 року 

120 Міністерство освіти і науки України 

Інститут педагогіки Національної академії 

педагогічних наук України 

Уманський державний педагогічний університет 

ім. П. Тичини 



мовно-літературної освіти в 

Україні» 

Клейменова Т. В.,  

0996824027,  

е-mail: kulmv_gnpu@ukr.net ;  

Цінько С.В., 

0509206075, 

е-mail:lana_ts_1@ukr.net 

Сумський державний педагогічний університет 

імені А. С. Макаренка 

Ніжинський державний університет імені 

Миколи Гоголя 

ДЗ «Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка» (м. Старобільськ) 

228.  VII щорічна науково-

практична конференція 

молодих вчених з 

міжнародною участю 

«Проблеми сьогодення в 
педіатрії» 

Харківський національний 

університет імені В.Н. Каразіна, 

медичний факультет, кафедра 

педіатрії №2,  

Харків, пр.Ювілейний, 52А, 

+380977084705, 

konstantin.voloshin@karazin.ua 

Харків, 

24 лютого  

2022 року 

150 Міністерство освіти і науки України 

ДУ «ІОЗДП НАМН України» 

229.  Українська література в 

просторі культури та 

цивілізації 

Запорізький національний 

університет,  

м. Запоріжжя, вул. Жуковського 

66. 

Горбач Н.В., (097)541-74-98,  

е-mail:horbachnathalia@gmail.com, 

Павленко І.Я., (061)289-41-05,  

е-mail: irinaznu@gmail.com 

м. Запоріжжя, 

25–27 лютого 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Криворізький державний педагогічний 

університет  

Сумський державний педагогічний університет 

ім. А. С.Макаренка 

Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка (м. Старобільськ) 

Березень  

230.  VI Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Управління та 

раціональне використання 

земельних ресурсів в 

новостворених 

територіальних громадах: 

проблеми та шляхи їх 

вирішення» 

Херсонський державний аграрно-

економічний університет, 

73006, м. Херсон, вул. 

Стрітенська, 23. 

Дудяк Наталія Василівна,  

(0552)-41-70-54   

е-mail: zemgeo@i.ua    

м. Херсон, 

3-4 березня 

2022 року 

75 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Міністерство аграрної політики та 

продовольства України 

Білоцерківський національний аграрний 

університет 

Львівський національний аграрний університет 

Чорноморський національний університет імені 

Петра Могили 

Подільський державний  аграрно-технічний 

університет 

Ужгородський національний університет 

Головне управління держгеокадастру у 



Херсонській області 

Спілка економістів України 

231.  Всеукраїнська студентська 

науково-практична 

конференція, присвячена 

71-ій річниці від дня 

народження д.е.н., проф. П. 

С. Березівського 

Львівський національний 

аграрний університет, 

Львівська обл., Жовківський р-н,  

м. Дубляни, вул. В. Великого, 1. 

Станько Тетяна Михайлівна, 

0967462289, 

е-mail: stankotanya555@gmail.com 

Дубляни,  

4 березня  

2022 року 

 

80 Міністерство освіти і науки України 

Львівський державний університет безпеки 

життєдіяльності 

Львівський національний університет 

ветеринарної медицини та біотехнологій 

ім. С.З. Ґжицького  

Національний університет «Львівська 

політехніка» 

Департамент агропромислового розвитку 

Львівської ОДА 

Львівський національний аграрний університет, 

кафедра менеджменту ім. проф. 

Є. В. Храпливого 

232.  Всеукраїнська студентська 

науково-практична 

конференція Історія науки 

майбутньому 

вчителеві’2022 «Тенденції 

розвитку природничо-

математичних наук і освіти 

19-20 ст.» 

Уманський державний 

педагогічний університет імені 

Павла Тичини, 

вул. Садова, 2, м. Умань, 

Черкаська область, 20300. 

Поліщук Тетяна Вікторівна, канд. 

фіз.-мат. наук, зав. кафедри вищої 

математики та методики навчання 

математики, 

+38(093)-816-51-75,  

е-mail: t.v.polishchuk@udpu.edu.ua 

м. Умань,  

10 березня 

2022 року 

80 Міністерство освіти і науки України 

Національний педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова 

Полтавський національний педагогічний 

університет імені В.Г. Короленка 

Вінницький державний педагогічний 

університет імені Михайла Коцюбинського 

233.  Використання методів 

дистанційного зондування 

агрохімічних показників 

ґрунту і фіто санітарного 

стану посіву у контексті 

сучасних технологій 

вирощування 

сільськогосподарських 

Львівський національний 

аграрний  університет, 

Львівська обл., Львівський р-н, м. 

Дубляни, вул. В. Великого, 1. 

Завірюха Петро Данилович, 

0677743567,  

е-mail: genetik_zaviruha@ukr.net 

м. Дубляни,  

10 березня 

2022 року 

50-70 Міністерство науки та освіти України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Сумський національний аграрний університет 

Миколаївський національний аграрний 

університет 

Харківський національний аграрний університет 

ім. В.В. Докучаєва 

Львівський національний університет імені 



культур Івана Франка 

Національний університет «Львівська 

політехніка» 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Львівський державний університет безпеки 

життєдіяльності 

Національний лісотехнічний університет 

України 

234.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Організаційно-

управлінське та економіко-

правове забезпечення 

діяльності Єдиної 

державної системи 

цивільного захисту 

(ЄДСЦЗ)» 

Черкаський інститут пожежної 

безпеки імені Героїв Чорнобиля 

Національного університету 

цивільного захисту України, 

м. Черкаси, вул.  Онопрієнка, 8. 

Пасинчук Кирило,  

(050) 464-28-13, (063) 227-95-66,  

е-mail: boss79@ukr.net 

м. Черкаси,  

11 березня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України  

Заклади вищої освіти України  

ДСНС України  

МВС України  

 

235.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

молодих учених 

«Інноваційні педагогічні 

технології в цифровій 

школі» 

Харківський національний 

педагогічний університет імені 

Г.С. Сковороди, 

м.Харків, вул. Валентинівська 2, 

каб. 207-Б. 

Олефіренко Н.В.,  

тел. 0573-68-38-20 (кафедра)  

E-mail:kafinfo.org.ua 

м. Харків,  

11-12 березня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України. 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». 

Інститут педагогіки НАПН України. 

Львівський національний університет імені 

Івана Франка. 

Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини. 

236.  «Дошкілля в сучасному 

освітньому просторі: 

досвід, інновації, 

перспективи» 

Кам’янець-Подільський 

національний університет імені 

Івана Огієнка, 

м. Кам’янець-Подільський, вул. 

Огієнка, 61,  32300. 

Галаманжук Леся Людвигівна, 

0671519630, 

(03849) 3-34-92, (03849) 3-34-91,   

м. Кам’янець-

Подільський, 

16 березня 

2022 року 

180 Міністерство освіти і науки України 

Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка  

Інститут проблем виховання НАПН України 

Полтавський національний педагогічний 

університет  

імені В. Г. Короленка 

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 



e-mail: kaf_doshkil@kpnu.edu.ua Чернівецький національний університет імені 

Юрія Федьковича 

237.  ІХ всеукраїнська наукова 

студентська конференція 

«Мистецька освіта у 

контексті 

євроінтеграційних 

процесів» 

Уманський державний 

педагогічний університет імені 

Павла Тичини, вул. Садова, 2, м. 

Умань, Черкаська область, 20300. 

Коваленко Анатолій Сергійович, 

канд. пед. наук, доц. кафедри 

інструментального виконавства, 

тел.: +38(096)-849-26-73, е-mail: 

kovalenkonext.as@gmail.com 

м. Умань,  

17 березня 

2022 року 

60 Міністерство освіти і науки України 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

ДЗ «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського 

238.  Х Всеукраїнська 

конференція 

“Законодавство: історія 

розвитку, соціальна 

обумовленість, 

вдосконалення” 

ТОВ «Бердянський університет 

менеджменту і бізнесу», 

юридичний факультет, кафедра 

галузевих юридичних дисциплін, 

71118, Запорізька обл.,  

м. Бердянськ, вул. Свободи, 117а. 

Васильченко Н.В. (066)518 35 37, 

е-mail: natasha-8888@ukr.net 

м. Бердянськ, 

17-18 березня 

2022 року 

60 Міністерство освіти і науки України 

239.  ІV Всеукраїнська 

студентська науково-

практична  інтернет-

конференція «Дошкільна 

освіта України в контексті 

інтеграції до європейського 

освітнього простору» 

Глухівський національний 

педагогічний університет імені 

Олександра Довженка, 

вул. Києво-Московська, 24, м.  

Глухів, Сумська обл., 41400. 

Дмитренко А.П., 

099 958 77 92, е-mail: 

alinadmutrenko1990@gmail.com 

м. Глухів,  

17-18 березня 

2022 року 

100 ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Бердянський державний педагогічний 

університет 

Національний університет «Чернігівський 

колегіум» імені Т.Г. Шевченка 

Полтавський національний педагогічний 

університет імені В.Г. Короленка 

Вінницький державний педагогічний 

університет імені Михайла Коцюбинського 

Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини 

Національний педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова 

240.  Iнформац йн  технології: 

теорія   практика 

Національний університет 

“Запорізька політехніка”, 

м. Запоріжжя, 

17-18 березня 

100 Міністерство освіти   науки України  

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 



69063 м. Запоріжжя, вул. 

Жуковського, 64. 

Бакурова Анна Володимирівна, 

д.ек.н, професор, 

0509023328, 

е-mail: abaka111060@gmail.com 

2021 Харківський національний університет міського 

господарства імені O.М. Бекетова 

Національний технічний університет 

«Дніпровська політехніка» 

Громадська організація «Системні дослідження» 

Development Agency Kozak Group 

241.  XІІІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція для молодих 

учених та студентів 

«Сучасні інформаційні 

технології в освіті і науці» 

Уманський державний 

педагогічний університет імені 

Павла Тичини, 

вул. Садова, 2, м. Умань, 

Черкаська область, 20300. 

Медведєва Марія Олександрівна, 

канд. пед. наук, доц., зав. кафедри 

інформатики та інформаційно-

комунікаційних технологій, 

+38(097)-435-03-48, е-mail: 

medvedeva-masha25@ukr.net 

м. Умань,  

17-18 березня 

2022 року 

60 Міністерство освіти і науки України 

Київський національний педагогічний 

університет імені М. П. Драгоманова 

Тернопільський національний педагогічний 

університет імені Володимира Гнатюка 

Державний університет «Житомирська 

політехніка» 

Інститут інформаційних технологій і засобів 

навчання НАПН України 

242.  Всеукраїнська науково-

практична інтернет-

конференція «Менеджмент 

організацій на інноваційній 

основі» 

Миколаївський національний 

аграрний університет, 

54020, м. Миколаїв, вул. Георгія 

Гонгадзе, 9. 

Банєва І.О., д-р екон. наук, проф., 

+380(512) 70-93-01, 

е-mail: ComfMNAU@ukr.net 

м. Миколаїв, 

17-18 березня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Миколаївська обласна державна адміністрація 

243.  ІІ Всеукраїнська 

конференція «ВІМ-

технології в будівництві: 

технології та інновації» 

Харківський національний 

університет будівництва та 

архітектури 

Шумаков Ігор Валентинович, зав. 

каф. технології, організації 

будівельного виробництва та 

геодезії, д-р техн. наук, проф., 

е-mail: kstuca-tbv@ukr.net 

м. Харків, 

17-18 березня 

2022 року 

60 Міністерство освіти і науки України 

Державне підприємство «НДІБВ» (м. Київ) 

Державне підприємство «НДІБК» (м. Київ) 

ПрАТ «Укргідропроєкт» (м. Харків) 

ТОВ «БІМПРУВ» (м. Харків) 

244.  Пріоритети розвитку 

національної економіки в 

Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет, 

м. Ізмаїл, 

18 березня 

60 Міністерство науки і освіти України 

Одеський національний політехнічний 



мовах євроінтеграції 

України  

м. Ізмаїл, вул. Рєпіна 12. 

Метіль Т.К.  0976464876, 

e-mail: kafedra.uptd@gmail.com, 

tatanametil@gmail.com; 

Михайлов О.І., 

0987651386, 

e-mail: mykhailov@idguonline.net   

2022 року університет 

Придунайська філія ПрАТ «ВНЗ» МАУП» (м. 

Ізмаїл, Україна)  

245.  Культурні домінанти ХХІ 

століття: мистецька освіта 

Національна академія керівних 

кадрів культури і мистецтв, 

01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, 

корпус 15. 

Корисько  Наталія Михайлівна, 

+380677836563,  

e-mail: korysko.n@gmail.com 

Київ,  

18 березня 

2022 року 

60 ДНУ «Інституту модернізації змісту освіти» 

 

246.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Дослідження молодих 

вчених: від ідеї до 

реалізації» 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка, 

м. Київ, вул. Бульварно-

Кудрявська, 18/2. 

Віннікова Наталія Миколаївна, 

проректор з наукової роботи, 

(044) 234-41-12 

м. Київ,  

18-19 березня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Освітня платформа «Експертний корпус» 

Всеукраїнський громадський центр «Волонтер» 

247.  Комп’ютерні 

інтелектуальні системи та 

мережі (КІСМ – 2022) 

Криворізький національний 

університет, 

вул. Віталія Матусевича, 11, м. 

Кривий Ріг, 50027, Україна. 

Купін А. І., проф., 

(0564) 74-29-13,  

e-mail: knu@knu.edu.ua  

м. Кривий Ріг, 

22-24 березня 

2022 року 

110 Міністерство освіти і науки України  

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Харківський національний університет 

радіоелектроніки, м. Харків 

University of Central Asia 

Національний гірничий університет, м. Дніпро 

Національний технічний університет України 

«КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ 

Національний університет «Львівська 

політехніка», м. Львів 

Центральноукраїнський національний технічний 

університет, м. Кропивницький 

Чорноморський національний університет, м. 



Миколаїв 

248.  ХІ Всеукраїнська 

студентсько-учнівська 

наукова конференція 

«Актуальні проблеми 

історії слов’янських 

народів» 

Житомирський державний 

університет імені Івана Франка, 

м. Житомир, вул. Велика 

Бердичівська, 40. 

Власюк І.М., 

096-458-23-58,  

e-mail: vlasyuk@zu.edu.ua 

м. Житомир, 

24 березня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Вінницький державний педагогічний 

університет імені Михайла Коцюбинського  

Національний педагогічний університет імені 

М. П. Драгоманова 

Національний університет водного господарства 

та природокористування 

249.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

молодих учених та 

студентів «Домінанти 

соціально-економічного 

розвитку України в умовах 

інноваційного типу 

прогресу» 

Київський національний 

університет технологій та 

дизайну, 

01011 Київ, вул. Немировича-

Данченка, 2. 

Олешко Ганна Анатоліївна, 

097-034-70-55,  

e-mail: oleshko.aa@knutd.edu.ua 

м. Київ,  

24 березня 

2022 року 

150 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Київський національний університет технологій 

та дизайну 

Національний університет «Львівська 

політехніка» 

ДННУ «Академія фінансового управління» 

ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» 

Одеський національний економічний 

університет 

Всеукраїнська громадська організація 

«Українська асоціація маркетингу» 

Хмельницький національний університет 

ДВНЗ «Приазовський державний технічний 

університет» 

250.  ІІ Всеукраїнська 

студентська науково-

практична конференція 

«Безпечне освітнє 

середовище як основа 

створення ефективної 

системи безперервної 

освіти» 

Чернівецький медичний фаховий 

коледж, 

58001, м. Чернівці, 

вул. Героїв Майдану 60, 

email: chern_medcollege@ukr.net 

Ольга Стрижаковська  

кандидат філологічних наук, 

заступник директора з навчально-

виховної роботи   

м. Чернівці, 

24 березня 

2022 року 

 

100 Міністерство освіти і науки України 

Міністерство охорони здоров'я України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

ДУ «НМЦ вищої та фахової передвищої освіти» 

Департамент охорони здоров'я Чернівецької 

обласної державної адміністрації, 

Департамент освіти і науки 

Чернівецької обласної державної адміністрації, 

Рада директорів закладів фахової передвищої 



тел.: (050) 603-54-16,  

e-mail: Olgastr4@ukr.net 

Тимофій Пісьменний 

голова студентської ради 

тел.: + 380 98 633 80 74 

Микита Окатенко 

голова організаційного комітету 

конференції 

тел.: +380 95 670 55 47 

освіти Чернівецької області 

 

251.  VІІ Всеукраїнська наукова 

конференція студентів і 

молодих вчених 

«Соціально-політичні 

проблеми сучасності» 

ВНЗ «Університет імені 

Альфреда Нобеля», 

вул. Набережна Січеславська, 18, 

м. Дніпро, 49000. 

Пащенко Віктор Іванович, 

+38 (056) 372-88-15 

м. Дніпро,   

24 березня 

2022 року 

70 

осіб 

Міністерство освіти і науки України 

Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені 

К.Д. Ушинського, м. Одеса 

252.  Автоматизація та 

біомедичні і комп'ютерні 

технології 

ДВНЗ «Приазовський державний 

технічний університет», 

м.Маріуполь, 

вул.Університетська, 7. 

Балалаєва Олена Юріївна, 

0963054274,  

е-mail: balalaeva_e_u@pstu.edu 

м.Маріуполь, 

24-25 березня 

2022 року 

60 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ"Інститут модернізації змісту освіти" 

253.  Всеукраїнська студентська 

науково-практична 

інтернет-конференція 

«Українська молодіжна 

наука: здобутки та 

перспективи» (онлайн) 

Харківський торговельно-

економічний інститут Української 

інженерно-педагогічної академії, 

м. Харків, пр. Отакара Яроша, 8. 

(057) 340-38-24, е-mail: 

htei_knteu@gmail.com 

м. Харків, 

24-25 березня 

2022 року 

70 Міністерства освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти 

 

254.  ІІ Всеукраїнська 

студентська науково-

практична «Сучасні 

тенденції в розвитку 

банківської системи та 

фінансових ринків 

Дніпровський національний 

університет імені Олеся Гончара, 

49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72. 

Левкович Оксана Володимирівна, 

(067) 636-40-53,  

е-mail: levkovich.dnu@gmail.com 

м. Дніпро,  

25 березня 

2022 року 

70 Міністерство освіти і науки України 

Інженерний навчально-науковий інститут 

Запорізького національного університету 

Полтавська державна аграрна академія 

Громадська організація «Асоціація фінансів 

банківської справи та страхування 



України» Придніпров’я» 

Громадська організація «Освітній центр 

«Відкрите знання» 

255.  Молодий науковець ХХІ 

століття 

Криворізький національний 

університет, 

вул. Віталія Матусевича, 11, м. 

Кривий Ріг, 50027, Україна. 

Цимбал Тетяна Володимирівна 

097-943-01-65,  

e-mail: ttsymbal07@knu.edu.ua 

м. Кривий Ріг, 

29 березня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України; 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Карагандинський державний університет ім. 

академіка Є. А. Бекетова 

Криворізький професійний гірничо-

технологічний ліцей 

256.  V Всеукраїнська науково-

практична інтернет-

конференція «Актуальні 

проблеми та перспективи 

розвитку обліку, аудиту та 

контролю в соціально-

орієнтованій системі 

управління підприємством» 

присвячена пам’яті 

професора, заслуженого 

працівника вищої школи  

ФЕСЕНКА Дмитра 

Мусійовича 

Полтавський державний аграрний 

університет,  

м. Полтава, вул. Г. Сковороди 1/3. 

Лега О.В., Пилипенко К.А.. 

+38(050)6913842 

email: kaf_boek_pdaa@ukr.net 

м. Полтава 

30-31 березня 

2022 року 

80 Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут» 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут» 

Одеський державний аграрний університет 

Сумський  національний аграрний університет 

Національний науковий центр «Інститут 

аграрної економіки» 

Харківський національний економічний 

університет ім. С. Кузнеця 

Національний університет «Чернігівська 

політехніка» 

Львівський національний аграрний університет 

257.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих 

учених «Загальна та 

прикладна лінгвістика у 

колі антропоцентричних 

наук» 

Миколаївський національний 

університет імені В.О. 

Сухомлинського, 

м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24. 

Коч Н. В., 

(0512) 37-88-07,  

e-mail: pr_lingv@ukr.net 

м. Миколаїв, 

31 березня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка 

Одеський національний університет імені 

І. І. Мечникова 

Херсонський державний університет  

258.  XХV наукова конференція 

здобувачів вищої освіти та 

Полтавський національний 

педагогічний університет імені 

м. Полтава,  

31 березня 

60 Міністерство освіти і науки України  

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 



молодих учених 

факультету історії та 

географії  

В. Г. Короленка, Факультет 

історії та географії, 

м. Полтава, вул. Остроградського 

2, 36000. 

Кравченко П.А., проф., 

(0532) 525908, 

e-mail: historic@ukr.net  

2022 року Сумський державний педагогічний університет 

імені А.С. Макаренка 

Заклади середньої освіти м. Полтава та 

Полтавської області 

259.  "Складові успішної 

діяльності в сучасних 

умовах" 

Білгород-Дністровський 

економіко-правовий фаховий 

коледж вищого навчального 

закладу УКООПСПІЛКИ 

«Полтавський  університет 

економіки  і торгівлі», 

Одеська обл. м. Білгород-

Дністровський вул. Сонячна, 4. 

Бадалова Аіда, 

0964924243  

e-mail: aida.xoma@gmail.com 

м. Білгород-

Дністровський 

березень 

2022 року 

60 ДНУ «Інституту модернізації змісту освіти» 

 

260.  Соціально-економічний  

розвиток і безпека України: 

стан та перспективи 

(Міжвузівська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих вчених) 

Львівський державний 

університет внутрішніх справ, 

79007, м. Львів, вул. Городоцька, 

26, тел.: (032) 258-69-54, (032) 

258-64-05, 

Копитко М.І., 

e-mail: vonr@lvduvs.edu.ua 

м. Львів, 

березень 

2022 року 

60 Міністерство освіти і науки України  

Міністерство внутрішніх справ України, 

 

261.  V Міжуніверситетська 

науково-практична   l  e-

конференція "Актуальні 

проблеми економіки і 

фінансів" 

Центральноукраїнський 

національний технічний 

університет, 

м. Кропивницький, 8, просп. 

Університетський, 8, 25006. 

Кравченко Вікторія Петрівна, 

0507624775, 

e-mail: kravchen64@ukr.net 

м. Кропив-

ницький, 

березень  

2022 року 

60 Міністерство освіти і науки України 



262.  Стратегії візуалізації, 

актуалізації та ідентичності 

творчості у збережені 

культурної спадщини 

Одеський національний 

університет "Одеська 

політехніка", 

м. Одеса, проспект Шевченка 1. 

Овчаренко Тетяна Станіславівна, 

0509461635, e-mail: 

leditiaamadeys72@gmail.com 

м. Одеса та  

м. Ужгород 

березень-

квітень  

2022 року  

60-70 Міністерство освіти і науки України  

ГО "Закарпатський фонд сталого розвитку 

Карпат" 

Спілка мариністів Одеси 

Університет третього віку (м. Одеса) 

263.  Науково-практична 

конференція ІІ туру 

Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових 

робіт зі спеціальності 

«Екологія» 

Національний університет 

«Полтавська політехніка імені 

Юрія Кондратюка» 

ННІ нафти і газу, 

Кафедра прикладної екології та 

природокористування ННІ нафти 

і газу, м. Полтава, пр-т 

Першотравневий, 24. 

Степова О.В.,  

050-925-50-94, e-mail: 

аle  step v j @gm  l.  m,  

м. Полтава, 

березень  

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

 

Квітень  

264.  Неолімпійський спорт: 

історія, проблеми 

управління та система 

підготовки спортсменів 

Придніпровська державна 

академія фізичної культури і 

спорту, 

м. Дніпро, вул. Набережна 

Перемоги, 10, 

admin_infiz@ukr.net, 

Долбишева Н.Г.  

(098) 565-31-22 

Дніпро, 

1 квітня 

2022 року 

80 Міністерство освіти і науки України 

Міністерство молоді і спорту України 

Спортивний комітет України 

Управління молоді і спорту Дніпропетровської 

обласної державної адміністрації  

Комітет з фізично виховання та спорту 

Дніпропетровське обласне відділення (філія) 

комітету з фізичного виховання та спорту 

265.  Всеукраїнська науково-

практична студентська 

інтернет-конференція 

"Актуальні проблеми 

навчання іноземних мов за 

професійним 

спрямуванням" 

Житомирський державний 

університет імені Івана Франка, 

м. Житомир, вул. Велика 

Бердичівська, 40. 

Вознюк О.В., 096-700-29-03,   

e-mail: alexvoz@ukr.net, 

Кравець О.Є., 095-805-35-70, 

м. Житомир, 

4-8 квітня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Інтернет-інститут розвитку вчителів TESOL-

Україна  

Національний педагогічний університет імені 

М. П. Драгоманова 

Житомирський військовий інститут 



e-mail: elenakrawets@gmail.com, 

Зимовець О.А., 097-528-69-55, 

e-mail: zymolena@gmail.com  

радіоелектроніки імені С. П. Корольова 

Житомирський медичний інститут 

Житомирської обласної ради 

Житомирський технологічний коледж 

266.  Актуальні питання 

землекористування та 

туризму в контексті сталого 

розвитку України 

Львівський національний 

аграрний університет, 

Львівська обл., Жовківський р-н, 

м. Дубляни, вул. В. Великого, 1. 

Ступень Оксана Іванівна, 

(067) 332 77 85,  

e-mail: oksanashufryn@ukr.net 

м. Дубляни,  

5 квітня  

2022 року 

100 Міністерство науки та освіти України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, Національний 

університет «Львівська політехніка» 

Національний університет «Полтавська 

політехніка імені Юрія Кондратюка» 

Херсонський державний аграрно-економічний 

університет, Одеський державний аграрний 

університет 

Чорноморський національний університет імені 

Петра Могили 

Державний біотехнологічний університет 

267.  Всеукраїнська науково-

практична конференція  

«Сучасні тенденції 

розвитку економіки та 

обліку: наукові горизонти» 

ДВНЗ «Донецький національний 

технічний університет», 

85300, Україна, Донецька 

область, м. Покровськ, пл. 

Шибанкова, 2. 

Ющенко Надія, 

+38 050 7336020, e-mail: 

nadiia.yushchenko@donntu.edu.ua 

м. Покровськ, 

6 квітня  

2022 року 

60 Міністерство освіти і науки України  

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки 

SPACETIME 

268.  ІV Всеукраїнська науково-

практична конференція 

присвячена всесвітньому 

Дню здоров’я Тема: 

«Здоров’я для всіх» 

Уманський державний 

педагогічний університет імені 

Павла Тичини, 

вул. Садова, 2, м. Умань, 

Черкаська область, 20300. 

Соколенко Людмила Степанівна, 

канд. пед. наук, доц. кафедри 

медико-біологічних основ 

фізичної культури, 

м. Умань,  

6 квітня  

2022 року 

80 Міністерство освіти і науки України 

Буковинський державний медичний університет 

Уманський медичний коледж 

Уманський гуманітарно-педагогічний коледж 

імені Т. Г. Шевченка 

Уманський міський центр здоров’я, Уманський 

міський відділ охорони здоров’я 



+38(050)-521-49-84, 

 е-mail: KMBOFK@ukr.net 

269.   

Всеукраїнська інтернет-

конференція молодих 

учених та студентів 

«Концептуальні підходи 

щодо формування 

емоційного інтелекту у 

здобувачів освіти» 

Глухівський національний 

педагогічний університет імені 

Олександра Довженка, 

вул. Києво-Московська, 24, м. 

Глухів, Сумська обл., 41400. 

Плугіна А.П., 

 099 217 83 58, 

е-mail: alenaplugina@gmail.com; 

kafpipo@gmail.com 

м. Глухів,  

6 квітня  

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Сумський державний університет 

Маріупольський державний університет 

Вінницький державний педагогічний 

університет імені Михайла Коцюбинського 

Національний університет «Чернігівський 

колегіум імені Т.Г. Шевченка» 

Південноукраїнський національний 

педагогічний університет. імені 

К. Д. Ушинського 

Національний педагогічний університет імені 

М.П.Драгоманова 

270.  Формування сучасної 

парадигми менеджмент-

освіти  

у соціокультурній сфері» 

Київський національний 

університет культури і мистецтв, 

02000, м. Київ,  

вул. Є. Коновальця, 36, 

ауд. 105. 

Мартинишин Я. М., проф.,  

 +380 93 215 96 80;  

Хлистун О. С., доц., 

+380 98 895 18 89,  

е-mail: show-biz@ukr.net 

м. Київ, 

6–7 квітня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ "Інститут модернізації  

змісту освіти" 

Київський університет культури 

Кременчуцький національний університет ім. 

М. Остроградського 

Львівська національна академія мистецтв  

Міжрегіональна академія управління 

персоналом  

Національна академія керівних кадрів культури і 

мистецтв 

Національна музична академія України ім. 

П. І. Чайковського 

Національний педагогічний університет ім. 

М. П. Драгоманова 

Сумський державний університет 

Східноукраїнський національний університет ім. 

В. Даля 

Українська академія друкарства 

271.  Всеукраїнська науково- Кафедра музично- м. Харків,  60 Міністерство освіти і науки України 



практична конференція 

“Культура. Мистецтво. 

Освіта: актуальний 

полілог” 

інструментальної підготовки 

вчителя Харківського 

національного педагогічного 

університету  імені 

Г.С.Сковороди, 

м.Харків, 61166. провул. 

Фанінський 3. Каб. 406. 

Матвєєва О.О., 

+380973995095 

6-7 квітня 

2022 року 

Державна наукова установа «Інститут 

модернізації змісту освіти» 

Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка 

Харківський національний університет мистецтв 

ім. І. П. Котляревського 

5. Криворізький державний педагогічний 

університет 

272.  «Актуальні проблеми 

лінгвістики та 

лінгводидактики» 

Уманський державний 

педагогічний університет імені 

Павла Тичини, 

вул. Садова, 2, м. Умань, 

Черкаська область, 20300. 

Коломієць Інна Іванівна, канд. 

філол. наук, доц., 

+38(097)-341-66-24,  

е-mail: innaosvita5@ukr.net 

м. Умань,  

7 квітня  

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Глухівський національний педагогічний 

університет імені Олександра Довженка 

Миколаївський національний університет імен  

В. О. Сухомлинського 

Херсонський державний університет 

Хмельницький національний університет 

273.  Соціоекономіка та 

менеджмент: стан, 

тенденції, управлінські 

рішення 

ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені 

Вадима Гетьмана», 

проспект Перемоги, 54/1, м.Київ, 

Україна, 03680. 

Лопушняк Г.С., 

(044) 456-56-10,  

e-mail: Kaf_utr@ukr.net  

м.Київ,  

7-8 квітня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

274.  Всеукраїнська науково-

технічна конференція 

аспірантів та молодих 

вчених «Наукова весна» 

Національний технічний 

університет "Дніпровська 

політехніка", 

м. Дніпро, проспект Дмитра 

Яворницького, 19. 

Олішевський І.Г., 

(099) 366 88 75,  

e-mail: olishevskyi.i.h@nmu.one 

м. Дніпро,  

7-8 квітня 

2022 року 

70 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 



275.  V Всеукраїнська науково-

практична конференція  

здобувачів вищої освіти і 

молодих вчених «Фізичні 

основи сучасних 

технологій в будівельної 

індустрії»  

Одеська державна академія 

будівництва та архітектури, 

м. Одеса, вул. Дідріхсона 4. 

Писаренко Олександр 

Миколайович, 

(048) 729-86-43, 

e-mail: conf-phys@ogasa.org.ua 

м. Одеса, 

7-8 квітня 

2022 року 

60 Міністерство освіти і науки України 

Українське фізичне товариство 

Міжвідомчий науково-навчальний фізико-

технічний центр МОН і НАН України Академія 

наук вищої школи України 

276.  V Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти 

«Актуальні аспекти 

соціально-економічного 

розвитку України: погляд 

молоді» 

Одеська національна академія 

харчових технологій, 

65039, м. Одеса, вул. Канатна, 

112. 

Мельник Ю.М., директор 

навчально-наукового  інституту 

прикладної економіки і  

менеджменту ім. 

Г.Е. Вейнштейна, д.е.н., 

професор, 

067-970-10-80, 

е-mail: 9701080@ukr.net 

м. Одеса,  

7–8 квітня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Одеський національний технологічний 

університет 

 

277.  Соціальна робота у 

міждисциплінарному 

вимірі: історія, теорія і 

практика 

ДЗ «Луганський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка», навчально-науковий 

інститут педагогіки і психології, 

Луганська обл., м. Старобільськ, 

пл. Гоголя, 1. 

Юрків Я. І., 

+380506829614 

yurkiv.yara@gmail.com 

м. Старо-

більськ,  

7–8  квітня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Національне агенство із забезпечення якості 

вищої освіти 

Національний авіаційний університет 

Львівський національний університет імені 

Івана Франка 

Київський Університет імені Бориса Грінченка 

Харківський національний педагогічний 

університет імені Г. С. Сковороди 

Хмельницький інститут соціальних технологій 

Університету «Україна» 

278.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

Харківський національний 

автомобільно-дорожній 

університет, 

м. Харків,  

7-8 квітня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Волинський національний університет імені 

Лесі Українки 



молодих вчених 

«Принципи і методи 

математичної підготовки в 

багаторівневій системі 

вищої освіти: сучасний та 

історичний погляд 

здобувачів і молодих 

вчених» 

вул. Ярослава Мудрого, 25, м. 

Харків, 61002. 

Ємельянова Тетяна Вікторівна, 

доцент кафедри вищої 

математики, 

(057) 707-37-37,  

e-mail: educomp.appr@gmail.com 

Криворізький національний університет 

Сумський державний педагогічний університет 

імені А.С. Макаренка 

Харківський національний педагогічний 

університет імені Г.С. Сковороди 

Хмельницький національний університет 

Черкаський національний університет імені 

Богдана Хмельницького 

279.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів і молодих вчених 

«Психологія в сучасному 

світі» 

Національний аерокосмічний 

університет ім. М.Є. Жуковського 

«ХАІ», кафедра психології, 

вул. Чкалова 17, м. Харків, 61070. 

Півень М.А.. к.псих.н., доцент, 

тел.: +38-057-788-4207,  

e-mail: psycho_khai@ukr.net 

м. Харків,  

7-8 квітня 

2022 року 

60 Міністерство освіти і науки України 

ХНУ ім. В. Н. Каразіна 

ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 

КНУ ім. Тараса Шевченка 

Інститут соціальної та політичної психології 

НАПН України   

280.  ІІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та обдарованої 

молоді: «Новини науки: 

дослідження, наукові 

відкриття, інноваційні 

технології» 

КЗВО «Рівненська медична 

академія», 

м. Рівне вул. М.Карнаухова, 53. 

Филипюк Оксана Миколаївна, 

+380987037943,  

e-mail: rma.nauka@gmail.com  

м. Рівне, 

7-8 квітня 

2022 року 

150 Міністерства освіти і науки України  

ДНУ «Інститут модернізації  змісту освіти»  

281.  «Історіосфера» Державний заклад 

«Південноукраїнський 

національний педагогічний 

університет імені 

К. Д. Ушинського», 

м. Одеса, вул. 

Старопортофранківська, 26. 

Добролюбська Ю. А., завідувач 

кафедри всесвітньої історії та 

методології наук, доктор 

філософських наук, професор, 

(067) 484-19-94,  

м. Одеса,  

8-9 квітня 

2022 року 

200  Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Державний архів Одеської області 

Управління культури, національностей, релігій 

та охорони об’єктів культурної спадщини 

Одеської обласної державної адміністрації 

Державний університет «Одеська політехніка»  

Харківський національний педагогічний 

університет імені Г. С. Сковороди 

Миколаївський національний університет імені 

В. О. Сухомлинського 

Інститут археології НАН України. 



е-mail: ist@pdpu.edu.ua  

282.  Актуальні питання, 

проблеми та перспективи 

розвитку гуманітарних 

наук у сучасному 

соціокультурному просторі 

Київський національний 

університет культури і мистецтв, 

факультет післядипломної освіти, 

відділ аспірантури і 

докторантури, 

м. Київ, вул. Є. Коновальця 36, 

ауд.  105. 

Бойко О. С., Лисинюк М. В.,  

044-529-97-43,  

097-445-59-66 

м.Київ,  

8-9 квітня 

2022 року 

80 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Приватний вищий навчальний заклад 

«Київський університет культури» 

Миколаївська філія КНУКіМ 

Навчально-науковий відділ КНУКіМ 

Рада молодих вчених КНУКіМ 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Національна академія керівних кадрів культури і 

мистецтв 

Рівненський державний гуманітарний 

університет 

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв 

ім. І. П. Котляревського 

283.  Всеукраїнська наукова 

конференція студентів і 

молодих вчених «Молодь: 

освіта, наука, духовність» 

Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини 

«Україна», 

м. Київ вул. Львівська, 23. 

Давиденко Ганна, 

+380979677256, е-mail: 

ganna.davydenko@gmail.com 

м. Київ,  

11-12 квітня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Міністерство соціальної політики України 

Київська міська державна адміністрація 

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України 

Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю 

Всеукраїнська молодіжна громадська 

організація студентів з інвалідністю 

«Гаудеамус» 

Благодійний фонд «Добробут ХХІ століття» 

ГО «Соціальна перспектива» 

284.  Проблеми автоматичного 

управління та новітні 

комп’ютерні технології 

обробки інформації, 

енергозбереження, сучасної 

транспортної і медичної 

галузі – присвячується Дню 

космонавтики 

Херсонський національний 

технічний університет, 

73008, м.Херсон, Бериславське 

шосе, 24. 

Сарафаннікова Наталія 

Вікторівна, 

(0552) 32-69-37, (067) 797-03-23,  

e-mail: kafedra_arm@kntu.net.ua, 

natyta16101979@gmail.com 

м. Херсон,  

11-13 квітня 

2022 року 

120 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Міністерство освіти і науки України 

Херсонський національний технічний 

університет 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» 

Вінницький національний медичний університет 



ім. М. Пирогова 

Луцький національний технічний університет; 

Вінницький національний технічний університет 

Кременчуцький національний технічний 

університет ім. М. Остроградського 

Сумський державний університет 

Херсонський державний аграрний університет 

285.  «Актуальні проблеми 

професійної та 

технологічної освіти: 

погляд у майбутнє» 

Уманський державний 

педагогічний університет імені 

Павла Тичини, 

вул. Садова, 2, м. Умань, 

Черкаська область, 20300. 

Дубова Наталія В’ячеславівна, 

канд. пед. наук, доц., 

+38(097)-965-59-51,  

е-mail: naukatpf@udpu.edu.ua 

м. Умань,  

12-13 квітня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Національний педагогічний університет імені 

М. П. Драгоманова 

Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка 

286.  X Всеукраїнська науково-

практична конференція 

молодих учених 

«Перспективи розвитку 

сучасної психології» 

Університет Григорія Сковороди 

в Переяславі, 

08401, Київська обл., м. 

Переяслав, вул. Сухомлинського, 

30. 

Герасіна С.В., 

(063) 359 04 51,  

е-mail: sv.herasina@gmail.com 

м. Переяслав 

12-13 квітня  

2022 року 

60 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Психолого-медико-педагогічна консультація 

Університету Григорія Сковороди в Переяславі 

Громадська організація «Українська асоціація 

психосинтезу та психотерапії» 

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих 

імені Івана Зязюна НАПН України 

ДЗ «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені 

К.Д. Ушинського» 

ДВНЗ «Вінницький державний педагогічний 

університет імені Михайла Коцюбинського» 

Національний університет «Чернігівський 

колегіум» імені Т.Г. Шевченка 

Національний університет «Львівська 

політехніка» 

287.  ІV Всеукраїнська Глухівський національний м. Глухів, 110 Міністерство освіти і науки України 



студентська науково-

практична 

 інтернет-конференція 

«Студентський науковий 

вимір проблем 

природничо-математичної 

освіти в контексті 

інтеграції України до 

єдиного європейського і 

світового освітнього 

простору» 

педагогічний університет імені 

Олександра Довженка,  

вул. Києво-Московська, 24, 

м. Глухів, Сумська обл., 41400 

Прокопець Т.О., 

099 003 83 86, 

е-mail: Konf.FPFMO@gmail.com 

13 квітня 

2022 року 

Рівненський державний гуманітарний 

університет 

Харківський національний університет імені 

В.Н. Каразіна 

Херсонський державний університет 

Одеський національний університет імені І.І. 

Мечникова 

Національний університет «Полтавська 

політехніка імені Юрія Кондратюка» 

ВСП «Професійно-педагогічний фаховий 

коледж Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра 

Довженка» 

КЗ Сумської обласної ради «Глухівський 

фаховий медичний коледж» 

КЗ Сумської обласної ради «Сумський фаховий 

медичний коледж» 

КЗ Сумської обласної ради «Конотопський 

фаховий медичний коледж» 

 КЗ Чернігівської обласної ради «Новгород-

Сіверський фаховий медичний коледж» 

КЗ Сумської обласної ради «Лебединський 

фаховий медичний коледж імені професора 

М. І. Ситенка 

288.  "Авіація та космонавтика: 

напрями інноваційного 

розвитку". (Присвячена 

Всесвітньому Дню авіації 

та космонавтики). 

Льотна академія Національного 

авіаційного університету, 

вул.Добровольського, 1 м. 

Кропивницький, 25005. 

Сорока Михайло, заступник 

начальника академії з навчальної, 

науково-методичної та виховної 

роботи,  

0522 394422;  066 1817193, 

е-mail: nis-glau@ukr.net 

м. Кропив-

ницький,  

13 квітня  

2022 року 

120-

150 

Міністерство освіти і науки України 

Національний авіаційний університет (м.Київ) 

Центральноукраїнський державний 

педагогічний університет (м.Кропивницький) 

Національний аерокосмічний університет ім. 

М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний 

інститут" 

Національний університет «Полтавська 

політехніка імені Юрія Кондратюка» 

Харківський  національний університет 

Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 

Кременчуцький льотний коледж Харківського 



національного університету 

289.  Х Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених «Сучасні 

проблеми взаємозамінності 

та стандартизації у 

машинобудуванні» 

Миколаївський національний 

аграрний університет, 

54020, м. Миколаїв, вул. Георгія 

Гонгадзе, 9. 

Полянський П.М., канд. екон. 

Наук, 

Тел.: +380(512)40-91-31, е-mail: 

polyanskypm@mnau.edu.ua 

м. Миколаїв, 

13-14 квітня 

2022 р. 

100 Міністерство освіти і науки України 

Миколаївська обласна державна адміністрація 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Центральноукраїнський національний технічний 

університет 

Державний біотехнологічний університет, 

Сумський державний університет 

290.  ІІІ Всеукраїнська науково-

практична інтернет-

конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених 

«Проблеми сучасної 

електроенергетики, 

електротехніки та 

електромеханіки – теорія і 

практика» 

Харківський національний 

університет міського 

господарства імені О.М. 

Бекетова, 

61002, м. Харків, Маршала 

Бажанова, 17. 

Плюгін В.Є. , професор, 

099-213-07-48, е-mail: 

vladyslav.pliuhin@kname.edu.ua 

www.kname.edu.ua  

м. Харків 

13-15 квітня 

2022 року 

80 Міністерство освіти і науки України 

Харківський національний технічний 

університет «Харківський політехнічний 

інститут» 

Харківський національний технічний 

університет сільського господарства імені Петра 

Василенка 

291.  Всеукраїнська наукова   -

l  e конференція здобувачів 

вищої освіти і молодих 

учених з міжнародною 

участю «Сучасні проблеми 

екології» 

Державний університет 

«Житомирська політехніка», 

10005, м. Житомир, вул. 

Чуднівська, б. 103. 

Мельник-Шамрай В.В., 

(096) 110-58-12,    

е-mail: org_vvm@ztu.edu.ua 

м. Житомир, 

14 квітня  

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України  

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Національний транспортний університет 

Одеська національна академія харчових 

технологій  

Національний університет «Львівська 

політехніка» 

Інститут модернізації змісту освіти 

Науково-методичний центр  

Управління освіти Житомирської міської ради  

Житомирська обласна організація Українського 

товариства охорони природи 

292.  Інноваційні технології 

розвитку харчових і 

Державний біотехнологічний 

університет, 

м. Харків,  

14 квітня  

60-90 Міністерство освіти і науки України 

Державна наукова установа «Інститут 



переробних виробництв та 

ресторанного господарства: 

наукові пошуки молоді 

61002, м. Харків, вул. 

Алчевських, 44. 

Желєва Тетяна Сергіївна, 

(097) 438-78-36,   

е-mail: sts512@ukr.net 

2022 року модернізації змісту освіти» 

Національний університет харчових технологій  

Київський національний торговельно-

економічний університет 

Одеська національна академія харчових 

технологій 

Сумський національний аграрний університет 

Донецький національний університет економіки 

і торгівлі 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «ПУЕТ» 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут» 

Українська інженерно-педагогічна академія 

293.  Іноземна мова і кар’єра: 

Великобританія 

Черкаський національний 

університет імені Богдана 

Хмельницького? 

18031, м. Черкаси, бульвар 

Шевченка, 81, 

Куліш Ірина Миколаївна, 

0730081389, 

е-mail: irinakulish@ukr.net 

м. Черкаси,  

14 квітня  

2022 року 

60 Міністерство освіти і науки України 

294.  ХІІІ Всеукраїнська 

студентська наукова 

конференція «Мова і 

література у проекції 

різних наукових парадигм» 

Державний заклад «Луганський 

національний університет імені 

Тараса Шевченка», навчально-

науковий інститут педагогіки і 

психології, кафедра філологічних 

дисциплін, 

м.Старобільськ, площа Гоголя, 1. 

Маркотенко Т. С. 

+380955247679, е-mail: 

tamaramarkotenko@gmail.com 

м. Старо-

більськ, 

Луганська 

обл.,  

14 квітня  

2022 р. 

100 Міністерство освіти і науки України 

Бердянський державний педагогічний 

університет 

Глухівський національний педагогічний 

університет імені Олександра Довженка 

295.  XІ всеукраїнська науково–

практична конференція 

студентів та молодих 

Одеський національний морський 

університет, кафедра 

підприємництва і туризму, 

м. Одеса, 

14 квітня  

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України  

Державна наукова установа  

«Інститут модернізації змісту освіти» 



вчених «Проблеми і 

перспективи розвитку 

транспорту» 

65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 

34. 

Наврозова Юлія Олександрівна, 

к.е.н., доцент, 

067-904-59-69, е-mail:  

yuliana_docent@hotmail.com 

Дніпровський національний університет 

залізничного транспорту імені академіка 

В. Лазаряна, 

ТОВ «Штеф Фрейт Менеджмент» 

296.  XXХІ  щорічна науково-

практична конференція 

студентів та аспірантів, 

присвячена пам’яті 

професора  Г. П. 

Дубинського 

«Географічні дослідження: 

історія, сьогодення, 

перспективи» 

The 31th annual scientific 

and practical conference of 

students and postgraduates 

dedicated to the memory of 

Professor G. Dubinsky 

«Geographical research: 

history, present, prospects» 

Харківський національний 

університет імені В. Н. Каразіна, 

факультет геології, географії, 

рекреації і туризму, 

м. Харків, майдан Свободи 4, 

ауд. 3.64 

Пересадько Віліна Анатоліївна 

(голова),  

(057)707-55-74, e-mail:  

dubinskiy_conf@physgeo.com 

Прасул Юлія Іванівна (заступник 

голови), 

097-109-22-13, e-mail:  

y.prasul@karazin.ua 

Шуліка Борис Олександрович 

(секретар), 

093-97-87-330, e-mail: 

dubinskiy_conf@physgeo.com 

b.o.shulika@karazin.ua 

м. Харків,  

14 квітня 

2022 року 

70 Міністерство освіти і науки України 

Харківський національний університет імені 

В.Н. Каразіна 

Студентське наукове товариство факультету 

геології, географії, рекреації і туризму 

Українське географічне товариство 

 

297.  «Сучасні технології 

розвитку людини в 

інтегрованому суспільстві» 

Миколаївський інститут розвитку 

людини Університет «Україна», 

м. Миколаїв, вул. 2-га Військова, 

22. 

Старєва А.М., директор 

інституту, 

 Завгородній А.В.заступник 

директора з наукової діяльності, 

(050) 394-72-78, 

ukraina_09@ukr.net 

м. Миколаїв, 

14-15 квітня 

2022 року 

100 Фонд імені Фрідріха Еберта в Україні 

The Academy of Management and Administration 

in Opole (Poland) 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації 

Департамент соціального захисту населення 

Миколаївський фаховий коледж Університету 

«Україна» 



298.  Культурно-мистецьке 

середовище: творчість та 

технології 

Національна академія керівних 

кадрів культури і мистецтв, 

01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, 

корпус 15. 

Белявіна Наталія Дмитрівна, 

050-3587912,  

е-mail: beliyavina@gmail.com 

м. Київ,  

14-15 квітня 

2022 року 

70 Міністерство освіти і науки України 

299.  Іноземні мови в сучасному 

комунікативному просторі 

Херсонський національний 

технічний університет, 

73 008, м. Херсон, Бериславське 

шосе, 24. 

Подвойська О. В., 

(0552)32-69-48,  

е-mail: kafedratphp@ukr.net  

м. Херсон,  

14-15 квітня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Херсонський державний університет 

Херсонська державна морська академія 

 Молодіжний центр німецької культури 

“P  t e s h ft„ 

300.  VІІ Всеукраїнська 

конференція молодих 

науковців 

Сучасні проблеми 

природничих наук 

Ніжинський державний 

університет імені Миколи Гоголя, 

Факультет природничо-

географічних і точних наук, 

16600 Чернігівська обл., м. 

Ніжин, вул. Графська, 2. 

Сенченко Г.Г., 

(04631)71979,  

е-mail: senchenkogg@ukr.net  

м. Ніжин,  

14-15 квітня 

2022 року 

60 Міністерство освіти і науки України 

Міністерство охорони навколишнього 

середовища України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Державне управління екології та природних 

ресурсів в Чернігівській обл. 

Екологічна інспекція по м. Ніжину і 

Ніжинському району 

301.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих 

учених  

«Проблеми та перспективи 

розвитку біологічної 

освіти» 

Університет Григорія Сковороди 

в Переяславі, 08401, Київська 

обл., м. Переяслав, вул. 

Сухомлинського, 30. 

Дзюбенко О.В.,  

(063) 431 86 52, е-mail: 

alena_dzybenko2008@ukr.net 

м. Переяслав, 

14-15 квітня  

2022 року 

60 Міністерство освіти і науки України 

Полтавський національний педагогічний 

університет імені В.Г. Короленка 

Житомирський державний університет імені 

Івана Франка. 

302.  Всеукраїнська науково-

технічна  

конференція молодих 

Одеська національна академія 

харчових технологій, 

65039, Одеса, вул. Дворянська 

м. Одеса,  

14-15 квітня 

2022 року 

120 Міністерство освіти і науки України 

Одеський національний технологічний 

університет 



учених та  

здобувачів вищої освіти 

«Еколого-енергетичні 

проблеми сучасності» 

1/3. 

Семенюк Юрій Володимирович, 

завідувач кафедри екоенергетики,  

термодинаміки та прикладної 

екології,  

(050) 551-38-97,  

е-mail: suv1902@ukr.net 

Навчально-науковий Інститут холоду, 

кріотехнологій та екоенергетики ім. В.С. 

Мартиновського 

303.  Всеукраїнська  науково-

практична конференція з 

міжнародною участю 

The 10th All-Ukrainian 

Scientific Pedagogical 

Readings of Young 

S  e t sts, M ste ’s   d 

B  hel  ’s  eg ee Students 

“THE 21ST CENTURY 

CHALLENGES IN 

EDUCATION AND 

SCIENCE” 

Глухівський національний 

педагогічний університет імені 

Олександра Довженка, 

вул. Києво-Московська, 24, м. 

Глухів, Сумська обл., 41400. 

Станицька К.С., 

096 587 02 70, 

е-mail: kafinozemmov@ukr.net 

м. Глухів, 

14-15 квітня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»; 

Інститут педагогіки НАПН України 

Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини 

Національний авіаційний університет 

Житомирський державний університет імені 

Івана Франка 

ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий 

коледж Сумського НАУ» 

Afy   K   tepe U  ve s ty (Туреччина) 

304.  Всеукраїнська науково-

теоретична конференція 

студентів і аспірантів 

«Україна і світ: 

гуманітарно-технічна еліта 

та соціальний прогрес» 

Національний технічний 

університет «Харківський 

політехнічний інститут»НТУ 

«ХПІ», Факультет СГТ, 

вул. Кирпичова, 2, 61002, м. 

Харків. 

Мотенко Ярослав 

Володимирович, доц.,  

098-436-96-42, е-mail: 

motenkoyaroslav@gmail.com  

м. Харків, 

14 – 15 квітня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

305.  «Сучасні інформаційні 

технології» 

Державний заклад 

«Південноукраїнський 

національний педагогічний 

університет імені 

К. Д. Ушинського», 

м. Одеса, 

15 квітня  

2022 року 

70  Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Одеський національний університет 

імені І.І. Мечникова. 



Одеса, вул. 

Старопортофранківська, 26. 

Бойко О. П., в. о. декана фізико-

математичного факультету, 

кандидат фізико-математичних 

наук, доцент. 

(048) 726-19-42, (048) 726-21-05, 

е-mail: 

ushynsky.conference@gmail.com 

306.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти 

«Молодь – аграрній науці і 

виробництву» 

Білоцерківський національний 

аграрний університет, 

 пл. Соборна, 8/1, м. Біла Церква, 

Київська обл., Україна, 09117. 

Олешко Олена Геннадіївна, 

тел. +38(067)  586-58-33, 

e-mail: dep.redaktor@btsau.edu.ua,  

м. Біла 

Церква, 

15 квітня 

2022 року 

250 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової 

передвищої освіти» 

 

307.  Енергетика: виклики 

сучасності та перспективи 

майбутнього 

ВСП "Бурштинський 

енергетичний фаховий коледж 

Івано-Франківського 

національного технічного 

університету нафти і газу", 

77112   м. Бурштин, 

вул. Калуська, 4, Івано-

Франківська область. 

Денис Надія Ярославівна, 

0968805930,   

e-mail: bakalavratbek@gmail.com, 

lidija1007@gmail.com 

м. Бурштин,  

15 квітня  

2022 року 

70 Івано-Франківський національний технічний 

університет нафти і газу 

Національний університет "Львівська 

політехніка" 

Інженерний навчально-науковий інститут 

Запорізького національного університету 

Бережанський агротехнічний інститут 

Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

ВСП "Надвірнянський фаховий коледж НТУ" 

308.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

молодих науковців (учнів, 

студентів, магістрантів, 

аспірантів) «Інноваційні 

засади управління освітнім 

Полтавський національний 

педагогічний університет імені 

В . Г. Короленка, кафедра 

педагогічної майстерності та 

менеджменту імені І.А. Зязюна, 

м. Полтава, вул. Остроградського 

м. Полтава,  

15 квітня  

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України  

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Національна академія педагогічних наук 

України 

ДНВЗ Університет менеджменту освіти 

Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих 



процесом у Новій 

українській школі в 

контексті національно-

патріотичного виховання» 

2, 36000. 

Жданова-Неділько О. Г, доц.., 

(0532) 52-56-35,   

e-mail: pnpu33@gmail.com 

НАПН України 

Інститут проблем виховання НАПН України 

Інститут обдарованої дитини НАПН України 

Департамент освіти Полтавської обласної 

державної адміністрації 

Полтавська обласна рада 

Управління освіти виконавчого комітету 

Полтавської міської ради 

Мала академія наук України 

309.  ХVI Всеукраїнська науко-

вопрактична конференція 

студентів, аспірантів і 

молодих вчених 

«Біотехнологія XXI 

століття» 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, 

Факультет біотехнології і 

біотехніки, 

просп. Перемоги 37, корпус 4. 

Представники Факультету 

біотехнології і біотехніки 

044-204-9452, 044-204-8312, 

e-mail: biotech@kpi.ua 

м. Київ, 

15-30 квітня 

2021 року 

250 Міністерство освіти і науки України 

Інститут клітинної біотехнології та генетичної 

інженерії НАН України 

310.  Наука - перші кроки ДВНЗ «Приазовський державний 

технічний університет», 

м.Маріуполь, 

вул.Університетська, 7. 

Залевська Наталя Володимирівна, 

0983123862,  

е-mail: stud_nauka_pstu@ukr.net 

м. Маріуполь,  

18-22 квітня 

2022 року 

700 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації вищої освіти» 

311.  XVIII Всеукраїнська 

студентська наукова 

конференція "Фізика та 

тенденції сучасного світу" 

Харківський національний 

університет імені В. Н. Каразіна, 

м. Харків, майдан Свободи, 4. 

Савич Сергій Володимирович 

(заступник декана з наукової 

роботи фізичного факультету), 

+38(050)6518281, 

e-mail: svsavich@ukt.net, 

Гузь Владислав Олегович (голова 

Студентського наукового 

м. Харків,  

18-24 квітня 

2022 року 

70 Міністерство освіти і науки України 



товариства), 

+38-066-919-53-84,  

email: vlad.gpf@gmail.com 

312.  Х Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів освіти і молодих 

учених «Романо-германські 

мови в сучасному 

міжкультурному просторі» 

ДЗ «Луганський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка», кафедра романо-

германської філології, 

Луганська обл., м. Старобільськ,  

вул. Гоголя, 1.  

Шехавцова С.О., 

+380508029199; +380669749728; 

е-mail: mail@luguniv.edu.ua; 

lnu.fim.dekanat@gmail.com 

м. Полтава,  

19 квітня  

2022 рік 

60 Міністерство освіти і науки 

313.  Всеукраїнська дистанційна 

науково-практична 

конференція студентів і 

магістрантів факультету 

філології та журналістики 

«Основні тенденції 

розвитку лінгвістики, 

літературознавства й 

соціальних комунікацій» 

Полтавський національний 

педагогічний університет імені 

В. Г. Короленка, 

м. Полтава, вул. Остроградського 

2, 36000. 

Шрамко Р. Г., доц., 

тел. 0505576551, e-mail 

shramen1atk02006@gmail.com 

м. Полтава,  

19 квітня  

2022 року 

150 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

314.  Аспекти сталого розвитку 

економіки в умовах 

структурних змін 

Чернівецький національний 

університет імені Юрія 

Федьковича, 

вул. Коцюбинського, 2, м. 

Чернівці, 58012, Україна. 

Жаворонок А.В. -   к.е.н., доцент, 

доцент кафедри публічних, 

корпоративних фінансів та 

фінансового посередництва 

050 169 82 81, е-mail:  

a.zhavoronok@chnu.edu.ua 

м. Чернівці, 

19 квітня  

2022 року 

60 Міністерство освіти і науки України 

Національний університет «Чернігівська 

політехніка»  

Національний університет харчових технологій 



315.  Всеукраїнська науково-

технічна конференція 

молодих учених та  

здобувачів вищої освіти 

«Стан, досягнення і 

перспективи холодильної 

техніки і технології» 

Одеська національна академія 

харчових технологій, 

65039, Одеса, вул. Дворянська 

1/3. 

Хмельнюк М.Г.,  д.т.н., проф., 

зав. каф. холодильних установок і 

кондиціювання повітря. 

Жихарєва Н.В. к.т.н., доцент 

кафедри холодильних установок і 

кондиціювання повітря. 

+380630771257  

e-mail: mega_holod2021@ukr.net 

м. Одеса, 

19-20 квітня 

2022 року 

80-130 Міністерство освіти і науки України 

Одеська національна академія харчових 

технологій, Навчально-науковий Інститут 

холоду 

кріотехнологій та екоенергетики ім. 

В.С. Мартиновського 

316.  V Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти та 

молодих учених 

«Трансформація страхового 

ринку України в світлі 

сучасних економічних 

викликів» 

Миколаївський національний 

аграрний університет, 

54020, м. Миколаїв, вул. Георгія 

Гонгадзе, 9. 

Сіренко Н.М., д-р екон. наук, 

проф., 

Тел.: (0512)580325,  

е-mail: finance@mnau.edu.ua 

м. Миколаїв, 

19-20 квітня 

2022 року 

120 Міністерство освіти і науки України 

Миколаївська обласна державна адміністрація 

317.  ХV Всеукраїнська науково-

технічна  

конференція здобувачів 

вищої освіти «Сталий 

розвиток міст», присвячена 

100-річчю ХНУМГ імені 

О.М. Бекетова 

Харківський національний 

університет міського 

господарства імені О.М. 

Бекетова, 

61002, м. Харків, Маршала 

Бажанова, 17. 

Старостіна А.Ю., начальник 

науково-дослідної частини, 

(057) 707-33-60, 707-32-28, 

е-mail: ndsh2016@gmail.com 

www.kname.edu.ua  

м. Харків, 

19-21 квітня  

2022 року 

900 Міністерство освіти і науки України 

318.  VІІ Харківські студентські 

кримінально-правові  

читання 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого, 

м. Харків,  

20 квітня  

2022 року 

65 Міністерством освіти і науки України  

Науково-дослідний інститут вивчення проблем 

злочинності ім. академіка В.В.Сташиса 



м. Харків, вул. Пушкінська, 77. 

Пономаренко Юрій 

Анатолійович, доцент, 

+380972731485; e-mail: 

yu.a.ponomarenko@nlu.edu.ua 

НАПрНУ 

ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального 

права» 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

319.  Актуальні проблеми 

природничих і 

гуманітарних наук у 

дослідженнях молодих 

учених 

Черкаський національний 

університет імені Богдана 

Хмельницького, 

18031, м. Черкаси, бульвар 

Шевченка, 81. 

Карауш-Кармазін Наталія 

Миколаївна, 

0936475739,  

е-mail: karaush22@ukr.net 

м. Черкаси, 

20-21 квітня 

2022 р. 

150 Міністерством освіти і науки України 

320.  Всеукраїнська науково-

практична конференція  

«Актуальні проблеми теорії 

менеджменту, маркетингу 

та фінансів: наукові ідеї та 

механізми реалізації» 

ДВНЗ «Донецький національний 

технічний університет», 

85300, Україна, Донецька 

область, м. Покровськ, пл. 

Шибанкова, 2. 

Антоненко Валентина,  

+38 050 428457, е-mail: 

valentyna.antonenko@donntu.edu.u

a 

м. Покровськ, 

20-21 квітня  

2022 року 

75 Міністерство освіти і науки України  

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Донецька державна обласна адміністрація  

ПрАТ  «Донецьксталь» — «Металургійний 

завод» 

5. Фундація «Інститут розвитку міжнародної 

співпраці» (м. Познань, Польща) 

321.  Сучасні проблеми 

економічної теорії, 

маркетингу та 

моделювання соціально-

економічних систем 

Центральноукраїнський 

національний технічний 

університет, 

м. Кропивницький, просп. 

Університетський 8, 25006. 

Жовновач Руслана Іванівна, 

0509727873,  

е-mail: miek@ukr.net 

м. Кропив-

ницький,  

20-22 квітня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України  

Київський національний університет технологій 

та дизайну 

Одеський національний економічний 

університет 

Харківський економічний університет 

Університет державної фіскальної служби 

України (м. Ірпінь) 

Льотна академія Національного авіаційного 

університету (м. Кропивницький) 

ДВНЗ Приазовський державний технічний 



університет (м. Маріуполь) 

322.  ХІІІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

«Реформування правової 

системи України в 

контексті розбудови 

правової держави та 

Євроінтеграції» 

ВНЗ «Університет імені 

Альфреда Нобеля», 

вул. Набережна Січеславська, 18, 

м. Дніпро, 49000. 

Шкабаро Вероніка Миколаївна, 

+38 (056) 372-88-15 

м. Дніпро,  

21 квітня  

2022 року 

100 

осіб 

Міністерство освіти і науки України  

Рада адвокатів Дніпропетровської області  

323.  ХІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих 

учених 

“Актуальні проблеми 

використання економічного 

потенціалу: держава, 

регіон, підприємство” 

 

ТОВ «Бердянський університет 

менеджменту і бізнесу», 

факультет економіки, управління 

та інформаційних технологій, 

кафедра менеджменту, 

71118, Запорізька обл..,  

м. Бердянськ, тел. Свободи, 117а. 

Фролова Г.І. (050)662 60 74, 

е-mail: gi_frolova@ukr.net 

м. Бердянськ, 

21 квітня 

2022 року 

60 Міністерство освіти і науки України 

324.  ХІ Всеукраїнська 

студентська науково-

практична конференція 

"Актуальні проблеми 

ефективного соціально-

економічного розвитку 

України: пошук молодих" 

Вінницький торговельно-

економічний інститут Київського 

національного торговельно-

економічного університету, 

вул. Соборна, 87, м. Вінниця, 

21050. 

Бондар Сусанна Давидівна, 

начальник відділу наукової 

роботи та міжнародної співпраці 

(0432) 55-04-43,  

е-mail: vnrms@vtei.edu.ua 

м. Вінниця,  

21 квітня  

2022 року 

200 Міністерство освіти і науки України 

Київський національний торговельно-

економічний університет 

Вінницький торговельно-економічний інститут 

Студентське наукове товариство "ВАТРА" ВТЕІ 

КНТЕУ 

325.  Всеукраїнська наукова 

конференція з 

міжнародною участю 

«Гуманітарний дискурс 

Черкаський інститут пожежної 

безпеки імені Героїв Чорнобиля 

Національного університету 

цивільного захисту України, 

м. Черкаси,  

21 квітня  

2022 року 

120 Міністерство освіти і науки України 

ЗВО України 

ДСНС України 

ЗВО Республіки Польща 



суспільних проблем: 

минуле, сучасне, майбутнє» 

м. Черкаси, вул.  Онопрієнка, 8. 

Чубіна Тетяна, 

(0472) 55-16-72, 

е-mail: gumkonf_chipb@ukr.net 

326.  ХІІ Всеукраїнська 

студентська наукова 

конференція "Філологія 

ХХІ століття" 

Харківський національний 

педагогічний університет імені 

Г.С.Сковороди,  

м.Харків, вул. Алчевських, 29. 

Лебеденко Ю.М. (координатор з 

наукової роботи),  

Щербакова Н.В. (завідувач 

кафедри української мови), 

+38 (0572)68-02-36 (кафедра). 

+38(097)9287080, е-mail: 

 kaf-ukr-language@hnpu.edu.ua 

м.Харків, 

21 квітня  

2022 року 

80 Кафедра української мови 

Кафедра українознавства і лінгводидактики, 

Кафедра української літератури та журналістики 

імені професора Леоніда Ушкалова 

Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С.Сковороди 

327.  ХVI Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція молодих 

учених і студентів 

«Екологічна безпека 

держави» 

Національний авіаційний 

університет, 

03058, м. Київ,  

проспект Любомира Гузара, 1.  

Радомська Маргарита 

Мирославівна, 

044-406-74-52,  0674983873,  

е-mail: ecoconf@nau.edu.ua 

м. Київ, 

21 квітня 

2022 року 

75 Міністерство освіти і науки України 

Всеукраїнська екологічна ліга 

Національний екологічний центр України 

328.  ХІІ Всеукраїнська наукова 

студентська конференція 

"Філологія ХХІ ст." 

Кафедра української мови ХНПУ 

імені Г.С.Сковороди, 

Харків, вул.Валентинівська, 2, 

ауд. 207-208-А.  

Лебеденко Ю.М. (координатор з 

наукової роботи), Щербакова 

Н.В. (завідувач кафедри 

української мови).  

68-02-36 (кафедра), е-mail: 

kaf-ukr-language@hnpu.edu.ua 

Харків, 

21 квітня  

2022 року 

80 Міністерство освіти і науки України 

Харківський національний педагогічний 

університет імені Г.С.Сковороди 

Кафедра українознавства і лінгводидактики. 

Кафедра української літератури та журналістики 

імені професора Леоніда Ушкалова. 



329.  ХХV Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція студентів, 

аспірантів та молодих 

учених «Молодь, освіта, 

наука, культура і 

національна самосвідомість 

в умовах європейської 

інтеграції» 

Приватний вищий навчальний 

заклад» Європейський 

університет», 03115, Україна,  

м. Київ-115, 

бульвар Академіка 

Вернадського,16в. 

Гудзь Юрій Федорович, 

0664508377, 

0689358377,  

е-mail: iurii.gudz@e-u.in.ua 

 

 

м. Київ 

21 квітня 

2022 року 

 

100 Міністерство освіти і науки України  

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Асоціації навчальних закладів України 

приватної форми власності 

Національний педагогічний університет ім. М.П. 

Драгоманова 

330.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Алгоритми діагностики та 

лікування внутрішніх 

хвороб в практиці лікаря-

інтерніста» 

Полтавський державний 

медичний університет, 

м. Полтава, вул. Шевченка, 23. 

Чекаліна Наталія Ігорівна, 

0532532576, 0532688390 

м. Полтава, 

21-22  квітня 

2022 року 

300 Міністерство охорони здоров’я України 

 

ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" 

331.  ХХII Всеукраїнська 

науково-технічна 

конференція молодих 

учених та здобувачів вищої 

освіти «Стан, досягнення і 

перспективи 

інформаційних систем і 

технологій» 

Одеська національна академія 

харчових технологій, 

65039, Одеса, вул. Дворянська 

1/3. 

Котлик С.В., директор навчально-

наукового  інституту 

комп`ютерних систем і  

технологій "Індустрія 4.0" ім. 

П.М. Платонова, к.т.н., доцент, 

(048)720-91-18, 

е-mail: sergknet@gmail.com 

м. Одеса,  

21–22 квітня 

2022 року 

150 Міністерство освіти і науки України 

Одеська національна академія 

харчових технологій 

 

332.  ХІІІ науково-технічна 

конференція студентів і 

аспірантів «Перспективні 

мережні та комп’ютерні 

технології» (ПерСиК-2022) 

Національний аерокосмічний 

університет ім. М.Є. Жуковського 

«ХАІ», кафедра комп’ютерних 

систем, мереж і кібербезпеки, 

м. Харків, вул. Чкалова 17. 

м. Харків,  

21-22 квітня  

2022 року 

70-80 Міністерство освіти і науки України 



Харченко В. С., зав. каф., доцент  

тел. +38-057-788-4503, e-mail: 

V.Kharchenko@csn.khai.edu, 

Перепелицин А. Є.д.т.н..т.н., 

+38-788-4356,  

факс +38-057-788-4503, 

e-mail: a.perepelitsyn@csn.khai.edu 

333.  Інноваційні технології 

навчання природничо-

математичнх дисциплін у 

закладах освіти 

Херсонський державний 

університет, 

м.Херсон, вул.Університетська, 

27. 

Кузьменков С.Г., 

999026010 

м. Херсон, 

21-22 квітня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Херсонський державний університет 

Національний педагогічний університет імені 

М.П.Драгоманова 

Херсонська державна морська  академія 

334.  Новітні технології у 

науковій діяльності і 

навчальному процесі. 

Актуальні проблеми 

технічних наук. 

Національний університет 

«Чернігівська політехніка», 

м. Чернігів, 14035 вул. Шевченка, 

95. 

Маргасова  В.Г., д.е.н., проф., 

0933690290 

м. Чернігів, 

21-22 квітня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Мала академія наук України 

335.  XХІ Студентсько-

аспірантська наукова 

конференція “Актуальні 

проблеми прав людини, 

держави та правової 

системи” 

(з міжнародною участю). 

Львівський національний 

університет імені Івана Франка, 

юридичний факультет, 

79000, м. Львів, 

вул. Січових Стрільців, 14. 

Шандра Р.С., доц., 

+380677370583,  

е-mail: roman.shandra@lnu.edu.ua 

м. Львів,  

21-22 квітня 

2022 року 

110-

115 

Міністерство освіти і науки України 

ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”. 

336.  «Актуальні проблеми 

практичної психології» 

Державний заклад 

«Південноукраїнський 

національний педагогічний 

університет імені 

К. Д. Ушинського», 

м. Одеса, вул. 

м. Одеса,  

22 квітня  

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Харківський національний педагогічний 

університет імені Г. С. Сковороди 

Класичний приватний університет 



Старопортофранківська, 26. 

Вдовіченко О. В., доцент кафедри 

теорії та методики практичної 

психології, кандидат 

психологічних наук.  

(050) 490-29-11,  

е-mail: help-psy@ukr.net 

337.  «Сучасна українська 

держава: вектори розвитку 

та шляхи мобілізації 

ресурсів» 

Державний заклад 

«Південноукраїнський 

національний педагогічний 

університет  

імені К. Д. Ушинського», 

м. Одеса, вул. 

Старопортофранківська, 26. 

С. І. Ростецька, доцент кафедри 

політичних наук і права, кандидат 

політичних наук, доцент,  

(048) 731-60-65, (098) 409-93-47,  

е-mail: sveta-rost@ukr.net 

м. Одеса,  

22 квітня  

2022 року 

100  Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Центр соціально-політичних досліджень 

«POLITICUS». 

338.  «Освіта та соціалізація 

особистості» 

Державний заклад 

«Південноукраїнський 

національний педагогічний 

університет 

імені К. Д. Ушинського», 

м. Одеса, 

вул. Старопортофранківська, 26. 

Борінштейн Є. Р., завідувач 

кафедри філософії, соціології та 

менеджменту соціокультурної 

діяльності, доктор філософських 

наук, професор,  

(066) 303-56-86,  

е-mail: druk.kaffilos@gmail.com 

м. Одеса, 

22-23 квітня  

2022 року 

100  Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

339.  ІІІ Всеукраїнська науково- Луцький національний технічний м. Луцьк,  100 Міністерство освіти і науки України 



практична конференція 

здобувачів вищої освіти та 

молодих вчених 

«Державотворчі процеси в 

Україні: реалії сьогодення» 

університет, 

м. Луцьк, вул. С. Ковалевської, 

29. 

Ленгер Я.І.,  Земко А.М., 

+38 (050) 549 42 13;  е-mail: 

nnv@lntu.edu.ua 

22-23 квітня  

2022 року 

Інститут держави і права країн Європи 

Ужгородського національного університету 

Національний університет біоресурсів та 

природокористування України 

340.  ІV Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Управлінська діяльність: 

досвід, тенденції, 

перспективи» 

Харківський національний 

університет будівництва та 

архітектури, 

Харків, вул. Сумська, 40. 

Аванесова Ніна Едуардівна, зав. 

каф. менеджменту та публічного 

адміністрування, д-р економ. 

наук, проф., 

(050) 4011479, (066) 3056657,  

е-mail: 

mordovtsev.oleksandr@kstuca.khar

kov.ua 

м. Харків,  

26 квітня  

2022 року 

60 Міністерство освіти і науки України 

Харківський національний університет 

будівництва та архітектури 

Інститут ринку і економіко-екологічних 

досліджень 

Національної академії наук України 

Львівський державний університет внутрішніх 

справ 

Одеська національна академія харчових 

технологій 

341.  Всеукраїнська студентська 

інтернет-конференція 

«Актуальні проблеми 

сучасної психологічної 

науки» 

Житомирський державний 

університет імені Івана Франка, 

м. Житомир, вул. Велика 

Бердичівська, 40. 

Бутузова Л.П., 

067-261-87-64, 

е-mail: lorabutuzova@gmail.com 

м. Житомир, 

28 квітня  

2022 року 

60 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Південноукраїнський національний 

педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського 

Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини 

Національний педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова 

Університет Григорія Сковороди в Переяславі 

Мелітопольський державний педагогічний 

університет імені Богдана Хмельницького, 

Чернігівський національний університет 

«Чернігівський колегіум імені Тараса 

Шевченка» 

342.  Всеукраїнська науково-

практична студентська 

Подільський державний аграрно-

технічний університет,  

м. Кам’янець-

Подільський, 

60 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти” 



конференція “Екологічні 

проблеми сучасності” 

вул. Шевченка, 13 

м. Кам’янець-Подільський. 

НЕДІЛЬСЬКА Уляна Іванівна,  

+38 (067) 592 83 72,  

e-mail: nedilska13@gmail.com 

28 квітня  

2022 року 

Хмельницька філія ДУ “Інститут охорони 

ґрунтів України” 

Національний природний парк “Подільські 

Товтри” 

343.  Всеукраїнська студентська 

інтернет-конференція 

«Актуальні проблеми 

психічного здоров’я» 

Житомирський державний 

університет імені Івана Франка, 

м. Житомир, вул. Велика 

Бердичівська, 40. 

Гавриловська К.П., 

063-26-29-647,  

е-mail: levkonia23@gmail.com 

м. Житомир, 

28 квітня  

2022 року 

60 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини 

Національний педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова 

Університет Григорія Сковороди в Переяславі 

Мелітопольський державний педагогічний 

університет імені Богдана Хмельницького 

Чернігівський національний університет 

«Чернігівський колегіум імені Тараса 

Шевченка» 

344.  XXІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція студентів та 

аспірантів «Фінансово-

кредитна система України в 

умовах інтеграційних і 

глобалізаційних процесів» 

Університет банківської справи, 

Черкаський навчально-науковий 

інститут, 

вул. В’ячеслава Чорновола, 164, 

м. Черкаси, 18028. 

Шабанова Олена Вікторівна,  

0975134080,  

е-mail: shabanova.o@ubs.edu.ua 

м. Черкаси,  

28 квітня  

2022 року 

80 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" 

345.  Актуальні проблеми 

математики і інформатики 

Запорізький національний 

університет, 

м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 

буд 66. 

Гоменюк С.І..(061)289-12-52, 

е-mail: kpmm.mf@znu.edu.ua 

м.Запоріжжя, 

28-29 квітня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Департамент освіти і науки Запорізької міської 

ради 

Дніпровський національний університет ім. О. 

Гончара 

346.  "Сучасні проблеми 

прикладної математики та 

Львівський національний 

університет імені Івана Франка, 

м. Львів, 

28-29 квітня  

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”. 



комп'ютерних наук." факультет прикладної математики 

та інформатики, 

79000, м. Львів,  

вул. Університетська, 1. 

Горлач В.М., доц., 

(032) 239-43-04, 

е-mail: sscamcs@gmail.com, 

ami.faculty@lnu.edu.ua 

2022 року 

347.  «Актуальні питання 

запровадження 

інтерактивно – 

інноваційних форм 

навчання у ЗВО медичного 

профілю» 

ВНКЗ ЛОР «Львівська медична 

академія ім. А. Крупинського»,  

м. Львів, вул. Дорошенка, 70, 

тел.: (032)244-57-52,  

Неділько Р.В., к.управл., 

завідувач кафедри,  

380977460862, 

е-mail: ldmk@ukr.net 

м. Львів,   

29 квітня 

2022 року 

70  Міністерство освіти і науки України  

МОЗ України 

ДНУ «Інститут модернізації вищої освіти» 

Львівська обласна Рада 

348.  Всеукраїнська науково-

практична студентська 

онлайн-конференція 

«Актуальні проблеми 

розвитку країн світу: 

історія та сучасність» 

(до 105-річчя 

проголошення Української 

народної республіки) 

Миколаївський національний 

університет імені 

В.О. Сухомлинського, 

54006, Миколаївська область, м. 

Миколаїв, вул.. Нікольська, 24. 

Рижева Н.О., 

тел.: 0957882287,   

е-mail: istoria_arxeologia@ukr.net 

м. Миколаїв, 

29 квітня  

2022 року 

60 Міністерство освіти і науки України 

Сумський державний педагогічний університет 

імені А.С. Макаренка 

Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини 

Херсонський державний університет. 

349.  VІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти та 

молодих науковців 

«Прикладні аспекти 

інформаційного 

забезпечення та 

обґрунтування технічних і 

управлінських рішень» 

Рівненський державний 

гуманітарний університет 

33028, м. Рівне, вул. С. Бандери, 

12. 

Батишкіна Ю.В., 

(0362) 62-04-93, е-mail: 

yuliia.batyshkina @rshu.edu.ua  

м. Рівне, 

квітень  

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

ГС «Рівненський ІТ кластер» 



350.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених 

«Пріоритети філологічної 

освіти» 

Рівненський державний 

гуманітарний університет, 

33028, м. Рівне, вул. С.Бандери, 

12. 

Шульжук Н.В., 

(0362) 26-17-79,  (0362) 62-33-40, 

е-mail: kmvkum@rshu.edu.ua 

м. Рівне, 

квітень  

2022 року 

80 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Департамент освіти і науки Рівненської обласної 

державної адміністрації 

Обласний комунальний позашкільний 

навчальний заклад «Рівненська Мала академія 

наук учнівської молоді» Рівненської обласної 

ради, КЗ «Рівненський обласний науковий 

ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ст.» Рівненської обласної 

ради 

351.  Історико-філософські 

дослідження молодих 

учених 

Сумський державний 

педагогічний університет імені 

А.С. Макаренка, 

м. Суми, вул. Ромнська, 87. 

Моцак Світлана Іванівна, 

066 2221886,  

е-mail: vsesvit@sspu.edu.ua 

м. Суми, 

квітень  

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка 

Національний педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова 

Акаднмія державної пенітенціарної служби 

Національний університет "Чернігівський 

колегіум" ім. Т.Г. Шевченка 

Миколаївський національний університет імені 

В.О. Сухомлинського 

352.  IV Всеукраїнська науково-

практична конференція з 

міжнародною участю 

«Феномен української 

інтелігенції в контексті 

глобальних 

трансформацій» 

ДВНЗ «Донецький національний 

технічний університет», 

85300, Україна, Донецька 

область, м. Покровськ, пл. 

Шибанкова, 2. 

Нікульчев Микола, 

+38 050 6551513, е-mail: 

mykola.nikulchev@donntu.edu.ua 

м. Покровськ, 

квітень  

2022 року 

60 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти 

Університет кардинала Стефана Вишинського 

(Варшава, Польща) 

ДЗ «Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка» 

353.  XIV Всеукраїнська наукова 

конференція студентів та 

аспірантів “Хімічні 

Каразінські читання-2022” 

Харківський національний 

університет імені В.Н.Каразіна, 

61022, Харків, майдан Свободи, 4. 

Колосов М.О., 

+38 057 707-56-13 

Харків, 

квітень  

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

 



354.  Актуальні питання 

забезпечення службово-

бойової діяльності сил 

сектору безпеки і оборони 

Інститут підготовки юридичних 

кадрів для Служби безпеки 

України Національного 

юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого, 

м. Харків, вул. Мироносицька, 77. 

Меленті Євген Олександрович 

 +380636866099,  

е-mail: melenty@ukr.net 

м. Харків, 

квітень 

2022 року 

70  Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації вищої освіти» 

355.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових 

робіт з галузі "Військові 

науки" 

Національна академія сухопутних 

військ імені гетьмана Петра 

Сагайдачного, 

79026, м. Львів, вул. Героїв 

Майдану, 32. 

Слюсаренко Андрій Віталійович, 

0984356745,  

е-mail: savnvp@gmail.com 

м. Львів, 

квітень  

2022 року 

60  Міністерство освіти і науки України 

Національна академія сухопутних військ імені 

гетьмана Петра Сагайдачного 

Заклади вищої освіти України 

356.  Право. Комунікація. 

Суспільство. (L  . 

Communication. Society) 

(Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти 

(українською та 

іноземними мовами)) 

Львівський державний 

університет внутрішніх справ, 

79007, м. Львів, вул. Городоцька, 

26. 

Сковронська І.Ю. 

тел.: (032) 258-69-54,  

(032) 258-64-05,  

е-mail: vonr@lvduvs.edu.ua 

м. Львів, 

квітень  

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Міністерство внутрішніх справ України 

 

357.  VІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференції «Формування 

нової парадигми 

управління в умовах 

посилення 

євроінтеграційних процесів 

в Україні».  

Житомирський інститут ПрАТ 

"ВНЗ "МАУП", 

вул. Перемоги, 26 "А", м. 

Житомир, 10003. 

Волківська Алла Миколаївна, 

+3890963608833,  

е-mail: volkovska67@ukr.net 

м. Житомир; 

квітень 

2022 року 

60 Міністерство освіти і науки України 

 



358.  Інформатика, інформаційні 

системи та технології 

Південноукраїнський 

національний педагогічний 

університет ім. К. Д. Ушинського, 

Фізико-математичний факультет, 

м. Одеса, вул. 

Старопортофранківська, 26. 

Одеський національний 

університет ім. І. І. Мечникова, 

Факультет математики, фізики та 

інформаційних технологій, 

м.Одеса, Дворянська, 2. 

ПНПУ - Бойко Ольга Павлівна, 

(097)089-11-34, е-mail: 

BoykoHelga@gmail.com   

ОНУ – Крапівний Юрій 

Миколайович,  (067)482-91-09,  

е-mail: y.krapivny@gmail.com 

м. Одеса, 

квітень  

2022 року 

60 Міністерство освіти і науки України 

 

359.  Саміт Землі: історія, 

реальні результати, 

примарні ілюзії та 

перспективи на майбутнє 

Львівський національний 

аграрний  університет, 

Львівська обл., Львівський р-н, м. 

Дубляни, вул. В. Великого, 1 

Лазарева Марина Леонідівна, 

097 9444375,  

e-mail: kaf_filosofii_lnau@ukr.net   

м. Дубляни,  

квітень  

2022 р. 

60 Міністерство освіти і науки України 

Стрийський фаховий коледж ЛНАУ 

Івано-Франківський фаховий коледж ЛНАУ 

360.  Комунікаційні аспекти 

міжнародних відносин: 

історія та сучасність. 

Хмельницький національний 

університет, 

29016, м. Хмельницький, вул. 

Інститутська, 11. 

Дячок В.В.,  

(098)086-12-27, 

Королевськаа А.В., 

(098)002-92-94  

e-mail: ckom.291@gmail.com 

м. Хмель-

ницький, 

квітень  

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Волинський національний університет імені 

Лесі Українки 

Національний університет «Острозька академія» 

Дніпровський національний університет імені 

Олеся Гончара 

Національний університет «Львівська 

політехніка»  

361.  ІІ Всеукраїнська науково- Хмельницький інститут імені м. Хмель- 60 Міністерство освіти і науки України 



практична інтернет-

конференція молодих 

вчених та аспірантів 

«Актуальні питання 

юридичної науки» 

Блаженнішого Володимира, 

Митрополита Київського і всієї 

України ПрАТ "ВНЗ" 

Міжрегіональна Академія 

управління персоналом", 

29015, проспект Миру, 101А, 

Хмельницький, Хмельницька 

область. 

Білий Леонід Григорович,  

Кілівнік Жанна Миколаївна, 

Авсієвич Алла Валеріївна,  

050-339-04-77, 

e-mail: himaup@ukr.net;  

067-764-04-40, 

e-mail: taisha1878@gmail.com 

ницький, 

квітень 

2022 року 

Центрально-Західне міжрегіональне управління 

Міністерства юстиції 

362.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Весняні юридичні читання 

– 2022» Сучасні проблеми 

законодавства, практики 

його застосування та 

юридичної науки» 

Донецький національний 

університет імені Василя Стуса, 

м. Вінниця, вул. Грушевського 2. 

Гоцуляк Юрій Вікторович, в.о. 

завідувача кафедри теорії, історії 

держави і права та філософії 

права, 

+380967161051, 

e-mail:  y.hotsulyak@donnu.edu.ua 

м. Вінниця, 

квітень  

2022 року 

60 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

363.  ХХІІ Всеукраїнська 

конференція студентів, 

аспірантів та молодих 

вчених «Дні науки 

факультету соціології і 

права -2022» 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, 

факультет соціології і права, 

Київ-56, пр. Перемоги 37, корп. 7, 

кімн. 530. 

Акімова О.А., заступник декана з 

науки, канд..філос. наук, 

066 866 20 83, e-mail:   

olena.kasatkina@gmail.com 

fsp.kpi.ua 

м. Київ, 

квітень  

2022 року 

200 Міністерство освіти і науки України 

Національне агентство з питань державної 

служби 

Міністерство цифрової трансформації 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України 

Факультет соціології і права КПІ ім. Ігоря 

Сікорського 

364.  Всеукраїнська науково- КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, 100 Міністерство освіти і науки України  



практична конференція: 

“Створення, охорона, 

захист і комерціалізація 

об’єктів права 

інтелектуальної власності», 

присвячена Міжнародному 

дню інтелектуальної 

власності” 

Кафедра інформаційного права та 

права інтелектуальної власності, 

м. Київ, вул. Борщагівська 124, 

корп. 19. 

Гордієнко С.Г., доц., д.ю.н.,  

Когут Н.Д., к.ю.н.,  

Яшарова М.М., к.ю.н.,  

+38 044 204-91-59, 

e-mail:  Kipp_fsp_kpi@ukr.net 

квітень  

2022 року 

Кафедра інтелектуальної власності та 

приватного права КПІ ім. Ігоря Сікорського 

 

365.  Всеукраїнська студентська 

наукова конференція з 

міжнародною участю 

«Музична освіта в Україні: 

стан, проблеми, 

перспективи розвитку» 

У рамках конференції 

відбудеться ІІІ конкурс 

молодих диригентів для 

здобувачів освіти ІІ-ІV 

рівнів акредитації. 

Прикарпатський національний 

університет імені Василя 

Стефаника, 

м. Івано-Франківськ, вул. 

Шевченка, 57. 

Зваричук Жанна Йосипівна, 

доцент кафедри, кандидат 

мистецтвознавства, 

+380 67 764 3054,  

+380 99 322 8116 

м. Івано-

Франківськ, 

квітень-

травень 

 2022 року 

60 Житомирський державний університет імені 

Івана Франка 

Мелітопольський державний педагогічний 

університет імені Богдана Хмельницького 

Люблінський Католицький Університет Іоана 

Павла ІІ 

Травень  

366.  Географія, туризм і 

природокористування (  -

line) 

Національний університет 

водного господарства та 

природокористування, 

33000, м.Рівне, вул.Соборна,11. 

Конарівська Оксана Богданівна, 

+380677105158, е-mail: 

o.b.konarivska@nuwm.edu.ua 

м.Рівне,  

5 травня  

2022 року 

60 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" 

Управління культури і туризму Рівненської ОДА 

ГО Рівненський відділ Українського 

географічного товариства 

Волинський національний університет імені 

Л.Українки 

Рівненський державний гуманітарний 

університет 

Міжнародний економіко-гуманітарний 

університет 

367.  VIII Регіональна науково-

практична конференція 

ДВНЗ «Донецький національний 

технічний університет», 

м. Покровськ, 

11 травня  

60 Міністерство освіти і науки України  

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 



«Екологічні проблеми 

сучасності» 

85300, Україна, Донецька 

область, м. Покровськ, пл. 

Шибанкова, 2. 

Таврель Марина, 

тел.: +38 066 3587526, е-mail: 

maryna.tavrel@donntu.edu.ua 

2022 р. 

368.  Всеукраїнська науково-

практична інтернет-

конференція 

«Сучасні тенденції 

розвитку фізичної 

культури, спорту та 

здоров’язбережувальних 

технологій різних груп 

населення: досвід, 

проблеми, перспективи» 

Миколаївський національний 

університет імені 

В.О. Сухомлинського, 

54006, Миколаївська область, м. 

Миколаїв, вул.. Нікольська, 24. 

Лелека В.М., 

тел. (0512) 37-89-53,   

е-mail: tmfkkafedra@gmail.com 

м. Миколаїв, 

11 травня  

2022 року 

60 Міністерство освіти і науки України 

Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет 

Криворізький державний педагогічний 

університет 

Класичний приватний університет (м. 

Запоріжжя) 

Департамент освіти і науки Миколаївської 

обласної державної адміністрації 

369.  Інноваційні педагогічні 

технології в цифровій 

школі 

Харківський національний 

педагогічний університет імені 

Г.С.Сковороди. 

м. Харків, 61002. Вул. 

Валентинівська 2. Каб. 207-Б. 

Олефіренко Н.В.  

0572-675358 (деканат)   

0573-68-38-20 (кафедра) 

е-mail: kafinfo.org.ua 

м. Харків,  

11-12 травня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ  «Інститут модернізації змісту освіти» 

Інститут педагогіки НАПН України 

Львівський національний університет імені 

Івана Франка 

Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини 

370.  Шляхи розвитку рухової 

активності молоді України 

Дрогобицький державний 

педагогічний університет імені 

Івана Франка, 

вул. І. Франка, 24, м. Дрогобич, 

82100. 

Кондрацька Г.Д., 

0972775725,  0995515997, 

е-mail: kondrgala73@gmail.com 

м. Дрогобич, 

12 травня  

2022 року. 

60 Міністерство освіти і науки України 

Хмельницький національний університет 



371.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти  і  

молодих учених «Держава 

ХХІ століття: погляд 

молоді» 

Державний університет 

«Житомирська політехніка», 

10005, м. Житомир, вул. 

Чуднівська, б. 103. 

Барановська Т.В., 

(098) 277-32-75,  

е-mail: tatyana_baranovs@ukr.net 

м. Житомир, 

12 травня  

2022 року 

80 Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Національний університет «Чернігівська 

політехніка» 

Чорноморський національний університет імені 

Петра Могили 

Рівненський державний гуманітарний 

університет  

Управління Державної служби якості освіти в 

Житомирській області 

Департамент освіти і науки Житомирської 

обласної державної адміністрації 

372.  І Всеукраїнська науково-

практична інтернет-

конференція здобувачів 

вищої освіти та молодих 

вчених  «Фінанси,  

банківська справа та 

страхування: актуальні 

питання розвитку, 

досягнення та інновації» 

Луцький національний технічний 

університет, 

м. Луцьк, вул. С. Ковалевської, 

29. 

Дорош В.Ю., Купира М.І. 

+38 (050) 296 40 47, 

е-mail: f@lntu.edu.ua  

  

м. Луцьк,  

12 травня  

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Наукове товариство студентів, аспірантів, 

докторантів та молодих вчених ЛНТУ 

(м. Луцьк) 

Харківський національний економічний 

університет імені Семена Кузнеця (м.Харків) 

Західноукраїнський національний університет 

(м. Тернопіль) 

373.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

курсантів, студенів та 

ад’юнктів (аспірантів) 

«Наука про цивільний 

захист як шлях становлення 

молодих вчених» 

Черкаський інститут пожежної 

безпеки імені Героїв Чорнобиля 

Національного університету 

цивільного захисту України, 

м. Черкаси, вул. Онопрієнка, 8. 

Бас Олег, 

тел. (096)438-01-20, 

е-mail: bas2413@gmail.com 

м. Черкаси,  

12 травня  

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України  

ЗВО України 

ДСНС України 

374.  Всеукраїнська  науково-

практична інтернет-

конференція молодих 

учених та здобувачів вищої 

освіти «Молодь науці і 

Херсонський державний аграрно-

економічний університет, 

73006, м. Херсон, вул. 

Стрітенська, 23. 

Новікова Наталія Володимирівна, 

м. Херсон, 

12 травня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Департамент агропромислового розвитку 

Херсонської обласної державної адміністрації 



виробництву: Актуальні 

питання харчової 

промисловості» 

066-030-41-01, 

е-mail: kaf.foodtech@ukr.net 

375.  V Науково-практична 

конференція іноземними 

мовами «Наука ХХІ 

століття: виклики 

сьогодення» 

Київський національний 

торговельно-економічний 

університет, кафедра сучасних 

європейських мов, 

02156,  м. Київ, вул. Кіото, 23 

корпус «Л».,  

Гарбуза Т. В., 

044 531 31 02, 

е-mail:  ksem@knute.edu.ua, 

tanya.garbuza@gmail.com 

м. Київ, 

12 травня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Заклади вищої освіти України 

376.  I Всеукраїнська науково-

практична конференція 

молодих науковців та 

студентів "Сучасні 

науково-технічні 

дослідження у контексті 

мовного простору" 

Дніпровський національний 

університет імені Олеся Гончара, 

49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72. 

Знанецька Олена Миколаївна, 

(097) 3925285,  

е-mail:  kafedra_UAN@i.ua 

м. Дніпро,  

12 травня  

2022 року 

60 Міністерство освіти і науки України 

Полтавський університет економіки і торгівлі 

377.  Всеукраїнська студентська 

науково-практична 

конференція  

«Сучасні економічні 

перспективи в умовах 

формування суспільства 

сталого розвитку» 

Університет Григорія Сковороди 

в Переяславі, 

08401, Київська обл., 

м. Переяслав, 

вул. Сухомлинського, 30. 

Костик Є.П., 

(099) 31 37 463,  

е-mail: uhsp.edu@gmail.com, 

ekon.dek@ukr.net 

м. Переяслав, 

12 травня 

2022 року 

80 Міністерство освіти і науки України 

Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка 

Київський національний торговельно-

економічний університет 

ННІ «Фінансова академія» Університету митної 

справи та фінансів 

Національний університет державної фіскальної 

служби України 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» 

Національний університет водного господарства 



та природокористування 

Національний університет «Києво-Могилянська 

академія». 

378.  Міжнародні економічні 

відносини України в 

умовах інтеграційних 

процесів: стан, проблеми та 

перспективи розвитку 

Львівський національний 

аграрний університет, 

Львівська обл., Жовківський р-н,  

м. Дубляни, вул. В. Великого, 1. 

Федів Ростислав Дмитрович, 

098 727 44 97, 

e-mail: fediv.rostyslav@ukr.net 

м. Дубляни, 

12-13 травня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України  

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Львівський національний університет імені 

Івана Франка 

Національний університет «Львівська 

політехніка» 

Міжнародний університет фінансів (м. Київ) 

Миколаївський національний аграрний 

університет 

Сумський національний аграрний університет 

Волинський національний університет імені 

Лесі Українки 

Київський національний торговельно-

економічний університет 

Харківський національний аграрний університет 

імені В. В. Докучаєва 

S h l  sh p в Україні (м. Дніпро) 

ГО «Європейська альтернатива» 

379.  Всеукраїнська науково-

методична конференція 

молодих науковців 

«Прикладна лінгвістика – 

2022: проблеми та 

рішення» 

Національний університет 

кораблебудування імені адмірала  

Макарова,  

54007, м. Миколаїв, пр. Героїв 

України, 9. 

Філіппова Н. М., зав. кафедри 

прикладної лінгвістики, канд. 

філол. наук, проф. НУК, 

 +38(050) 6864399;  

е-mail: nina.filippova@nuos.edu.ua 

м. Миколаїв, 

12-13 травня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" 

Національний університет кораблебудування ім. 

адм. Макарова 

Державний університет «Житомирська 

політехніка» 

Одеський національний університет імені 

І. І. Мечникова 

Миколаївський національний університет імені 

В. О. Сухомлинського 

Рада молодих науковців НУК ім. адм. Макарова 

380.  ХVIII Всеукраїнська 

наукова конференція 

Одеська національна академія 

харчових технологій, 

м. Одеса,  

12-13 травня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Департамент освіти і науки ОДА 



молодих учених і 

здобувачів вищої освіти 

«Харчові технології» 

65039, м. Одеса, вул. Канатна, 

112. 

Солоницька І.В., директор 

Навчально-наукового 

технологічного інституту 

харчової промисловості  ім. 

М.В. Ломоносова,  к.т.н., доц.;  

Савінок О.М.,  відповідальна за 

НДРС; к.т.н., доцент, 

моб. 0934712482,  е-mail: 

irynasolonytska@gmail.com;  

Аліна Швець, інженер відділу 

патентного та  нормативно-

технічного забезпечення, 

тел. (048) 712-41-30, e-mail: 

foodtechnology.onaft@gmail.com 

2022 року Одеська національна академія харчових 

технологій 

Національний університет харчових технологій 

Навчально-науковий технологічного інституту 

харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова 

381.  ІХ  Всеукраїнська науково-

практична інтернет-

конференція «Екологічні та 

соціальні аспекти розвитку 

економіки в умовах 

євроінтеграції» 

Миколаївський національний 

аграрний університет, 

54020, м. Миколаїв, вул. Георгія 

Гонгадзе, 9. 

Мельник І.О., канд. екон. наук, 

доц., 

тел.: (0512) 70-93-01, е-mail: 

ekonomikip.mnau@gmail.com 

м. Миколаїв, 

12-14 травня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Миколаївська обласна державна адміністрація 

382.  ІІІ Всеукраїнська науково-

практична інтернет-

конференція молодих 

вчених та здобувачів вищої 

освіти «Сучасна молодь в 

світі інформаційних 

технологій» присвячена 

Дню науки  

Херсонський державний аграрно-

економічний університет, 

73006, м. Херсон, вул. 

Стрітенська, 23. 

Димова Ганна Олегівна, 

тел.: (050)6344982, (050)5303641  

е-mail: 

conference.mywit@gmail.com; 

matematika_ek2017@ukr.net 

м. Херсон, 

13 травня  

2022 року 

120 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» 

Вінницький національний медичний університет 

ім. М. Пирогова 

Кременчуцький національний університет імені 

Михайла Остроградського 

Вінницький національний технічний університет 

Луцький національний технічний університет 



Сумський державний університет 

Херсонська державна морська академія 

Спілка економістів України 

383.  ХVIII Харківські 

студентські філософські 

читання. 

Харківський національний 

університет імені В.Н.Каразіна, 

філософський факультет,  

Площа Свободи, 6. 

Карпенко І.В.,  

Тел. +38(057)707-54-77, e-mail: 

dean.philosophy@karazin.ua 

м. Харків, 

13-14 травня 

2022 року 

60 Міністерство освіти і науки України 

384.  Всеукраїнська науково-

практична   -line 

конференція здобувачів 

вищої освіти  і  молодих 

учених  «Перспективи 

розвитку машинобудівної 

інженерії та транспортних 

технологій» (присвячена 

Дню науки) 

Державний університет 

«Житомирська політехніка», 

10005, м. Житомир, вул. 

Чуднівська, б. 103. 

Мельник О.Л., 

(096) 166-47-22,  

е-mail: o.l.melnyk@ukr.net 

м. Житомир, 

16 травня  

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Національний технічний  університет України 

„Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського” 

Луцький національний технічний університет 

Житомирський військовий інститут ім. С.П. 

Корольова 

385.  Всеукраїнська науково-

практична інтернет-

конференція молодих 

вчених та здобувачів вищої 

освіти «Наука. 

Студентство. Сучасність» 

Миколаївський національний 

університет імені 

В.О. Сухомлинського, 

54006, Миколаївська область, м. 

Миколаїв, вул.. Нікольська, 24. 

Олексюк О. Є., 

тел.. (0512) 37-89-53,  е-mail: 

oleksjukoksana@ukr.net 

м. Миколаїв, 

16-17 травня 

2022 року 

70 Міністерство освіти і науки України 

Національна Академія педагогічних наук 

України 

ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» 

Херсонський державний університет 

Рівненський державний гуманітарний 

університет 

386.  XX Всеукраїнська 

конференція молодих 

вчених та студентів з 

актуальних питань хімії 

Дніпровський національний 

університет імені Олеся Гончара, 

49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72. 

Маторіна Катерина 

В’ячеславівна, 

096-923-17-88, е-mail: 

м. Дніпро,  

16-19 травня 

2022 року 

60 Міністерство освіти і науки України 

 Інститут органічної хімії НАН України, м. Київ 

Науково-виробнича фірма «Отава», м. Київ 



matorina_katerina@ukr.net 

387.  Всеукраїнська науково-

практична   -line 

конференція здобувачів 

вищої освіти і молодих 

учених «Тенденції розвитку 

технологій в автоматизації, 

приладобудуванні та 

робототехніці» (присвячена 

Дню науки) 

Державний університет 

«Житомирська політехніка», 

10005, м. Житомир, вул. 

Чуднівська, б. 103. 

 Ткачук А.Г. , 

(097) 167-53-27     

е-mail: andru_tkachuk@ukr.net 

м. Житомир, 

17 травня  

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Національний технічний  університет України 

„Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського” 

Житомирський військовий інститут ім. С.П. 

Корольова 

Харківський національний університет 

радіоелектроніки 

Національний авіаційний університет 

Державне підприємство «Житомирський 

науково-виробничий центр стандартизації, 

метрології та сертифікації» 

388.  Актуальні проблеми 

ветеринарної медицини 

Одеський державний аграрний 

університет, 

65039, м. Одеса, вул. Канатна 99. 

Родіонова К. О., декан ФВМ,- 

Бродовська Катерина, помічник 

голови студентського 

самоврядування з наукової 

роботи, здобувачка вищої освіти 

3-го курсу, -  

(048)765-93-17, 

е-mail: odau_vetmed@ukr.net 

м. Одеса, 

17 травня  

2022 року 

60 Державний біотехнологічний університет, м. 

Харків 

Міністерство освіти і науки України 

Ветеринарний діагностичний центр 

комп’ютерної томографії «Фаворит», м. Одеса 

Одеський осередок «Українська асоціація  

лікарів ветеринарної медицини дрібних тварин», 

м. Одеса 

КУ «Одеський зоологічний парк 

загальнодержавного значення», м. Одеса  

Госпіталь ветеринарної медицини «Айболит», м. 

Одеса 

Ветеринарний центр «Alvet», м. Одеса 

Ветеринарний центр «Дар», м. Одеса 

Ветеринарна клініка «Эксвет», м. Одеса  

389.  ХV Всеукраїнська 

міжгалузева науково-

технічна конференція 

студентів, аспірантів та 

наук. співробітників 

КПІ ім. Ігоря Сікорського,  

Навчально-науковий інститут 

матеріалознавства та зварювання 

ім. Є.О.Патона, кафедра 

зварювального виробництва, 

м. Київ, 

17-18 травня 

2022 року 

60 Міністерство освіти і науки України 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря 

Сікорського» 

Український атестаційний комітет 



«Зварювання та споріднені 

процеси і технології» 

вул. Дашавська 6/2, корп. 23. 

Коваленко Владислав 

Леонідович, доц., к.т.н., 

+380-66-741-76-01,  

е-mail: vl.kovalenko@kpi.ua, 

http://zv.kpi.ua 

зварювальників 

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона 

НАН України 

Український науково-дослідний інститут 

авіаційної технології 

390.  Науково-теоретична 

конференція 

студентів і аспірантів  

«Молодіжний 

соціологічний форум  

НТУ «ХПІ» 

 

НТУ "Харківський політехнічний 

інститут", 

вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002. 

Мороз Володимир Михайлович, 

+380955071478,   

е-mail: socipol2015@gmail.com  

м. Харків,  

18 травня  

2022 року 

60  Міністерство освіти і науки України 

Херсонський національний технічний 

університет (Херсон, Україна) 

Криворізькій національний університет 

(Україна, Кривий ріг) 

Інформаційний центр “Майдан Моніторинг” 

Балтійська Міжнародна Академія (Латвія, Рига) 

Грузинський технічний університет (Грузія, 

Тбілісі). 

391.  V Всеукраїнська науково-

практична студентська 

конференція «A s stude d  

terminologiae medicinalis: 

лінгвокультурологічний та 

лінгводидактичний аспекти 

вивчення латинської мови 

та медичної термінології» 

Харківський національний 

медичний університет, 

61022, Харків, пр-т Науки, 4. 

Дерев’янченко Наталія 

Володимирівна,  завідувач 

кафедри латинської мови та 

медичної термінології, доц.  

тел. (057) 702-47-84, е-mail:  

nv.derevianchenko@knmu.edu.ua 

м. Харків,  

18 травня  

2022 року 

60 Міністерство освіти і науки України 

392.  Всеукраїнська студентська 

науково-практична 

конференція «Стан та 

перспектива розвитку 

міжнародної електронної 

комерції та готельно-

ресторанної справи» 

Харківський національний 

університет імені В. Н. Каразіна, 

факультет міжнародних 

економічних відносин та 

туристичного бізнесу, 

м. Харків, Площа Свободи, 6. 

Данько Н.І., 

Тел. 050-960-73-52 

e–mail: mekgrs.irtb@karazin.ua 

м. Харків,   

18 травня 

2022 року 

60 Міністерство освіти і науки України 



393.  Всеукраїнська науково-

практична   -line 

конференція здобувачів 

вищої освіти і молодих 

учених «Геотехнології 

гірництва та промислова 

екологія» (присвячена Дню 

науки) 

Державний університет 

«Житомирська політехніка», 

10005, м. Житомир, вул. 

Чуднівська, б. 103. 

 Шамрай В.В., 

(067) 899-52-12, 

е-mail: kgt_shvi@ztu.edu.ua 

м. Житомир, 

18 травня 

2022 року 

100 Міністерство освіти та науки України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» 

Національний технічний університет 

«Дніпровська політехніка» 

Криворізький національний університет 

Національний університет водного господарства 

та природокористування 

394.  ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція  

молодих учених і студентів 

«Проблеми захисту прав та 

свобод людини і 

громадянина» 

Національний університет 

«Чернігівська політехніка», 

м. Чернігів, вул. Шевченка 95. 

Селецький Олексій Вікторович; 

0665069189, е-mail: 

seletskiyalex@ukr.net; 

Литвиненко Валентина 

Миколаївна, 0663008359, е-mail: 

litvinenko.valia@ukr.net 

м. Чернігів, 

18-19 травня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини 

Юридичний інститут Національного авіаційного 

університету 

Чернігівський інститут інформації, бізнесу і 

права 

395.  Всеукраїнська інтернет-

конференція здобувачів 

вищої освіти та молодих 

учених "Україна - світ: 

діалог культур" 

Державний вищий навчальний 

заклад "Український державний 

хіміко-технологічний 

університет", 

м. Дніпро, просп. Гагаріна 8, 

49005. 

Сухий К.М., ректор, 

056-746-33-56, 056-746-26-68, 

е-mail: udhtu@udhtu.edu.ua 

м. Дніпро,  

18 травня  

2022 року 

60 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" 

Дніпровський національний університет імені 

Олеся Гончара 

Гірничо-металургійний університет 

Таджикістану 

396.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти та 

молодих учених 

«Перспективні напрямки 

сучасної науки та освіти» 

ДВНЗ "Донбаський державний 

педагогічний університет", 

вул. Г. Батюка, 19, м. Слов’янськ, 

Донецька обл., 84116. 

Чайченко Станіслав Олегович, 

доктор фізико-математичних 

м. Слов'янськ, 

18-19 травня 

2022 року 

800 Міністерство освіти і науки України 

Донбаська державна машинобудівна академія 

Донецький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

Бердянський державний педагогічний 

університет 



наук, професор, проректор з 

науково-педагогічної роботи,  

+380505597297, е-mail: 

s.chaichenko@gmail.com 

397.  Актуальні проблеми 

сучасної енергетики 

Херсонський національний 

технічний університет, 

73008, м.Херсон, Бериславське 

шосе, 24. 

Баганов Євген Олександрович, 

(0552) 32-69-92,  

e-mail:  Energetika@kntu.net.ua  

м. Херсон, 

18-20 травня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Херсонський національний технічний 

університет 

398.  V Всеукраїнська науково-

практична конференція 

молодих вчених з нагоди 

Дня науки в Україні  

(формат   l  e) 

Херсонський державний аграрно-

економічний університет, 

73006, м. Херсон,  вул. 

Стрітенська, 23. 

Нікітенко Марія, 

тел.: (095) 109 77 96, 

е-mail: mariianikitenko@ukr.net  

м. Херсон, 

19 травня  

2022 року 

60-80 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Рада молодих учених при Міністерстві освіти і 

науки України 

399.  Актуальні проблеми історії 

та археології: регіональний 

та глобальний вимір 

Херсонський державний 

університет, 

м.Херсон,  провулок Інженера 

Корсакова, 47 

Кузовова Наталя Миколаївна, 

+380(66)848-81-56, е-mail: 

kuzovovanatala@gmail.com 

м. Херсон  

19 травня  

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти МОН 

України 

Житомирський державний університет імені 

Івана Франка 

Миколаївський національний університет імені  

В.О.Сухомлинського 

Одеський національний університет імені 

І.І.Мечникова 

400.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

молодих учених, аспірантів 

і студентів "Інновації, 

гостинність. туризм, наука, 

освіта, практика 

Львівський державний 

університет фізичної культури 

імені Івана Боберського, 

79007, м. Львів, вул. Костюшка, 

11. 

Паска Марія Зіновіівна, 

м. Львів, 

19 травня  

2022 року 

80 Міністерство освіти і науки України 

Комітет з питань ресторанного бізнесу при 

Торгово-промисловій палаті Жіночої ділової 

палати України 

Громадська організація «Ресторанна гільдія»  



завідувачка кафедри готельно-

ресторанного бізнесу, 

067-30-26-120, 

е-mail: maria_pas@ukr.net 

401.   Судентська конференція: 

«Теоретичні та прикладні 

аспекти фундаментальних 

медико-біологічних  наук».  

ВНКЗ ЛОР «Львівська медична 

академія ім. А. Крупинського»,  

м. Львів, вул. Дорошенка, 70. 

(032)244-57-52   

Соопнєва Н.Б., к.пед.наук, 

доцент, 

+38 0677947587,  

е-mail: n.sopneva@gmail.com 

м.Львів,   

19 травня  

2022 року 

100  МОН України, МОЗ України 

ДНУ «Інститут модернізації вищої освіти», 

Львівська обласна Рада 

402.  VІI Всеукраїнська науково-

теоретична конференція 

молодих науковців 

«Актуальні проблеми 

сучасної філософії та 

науки: виклики 

сьогодення» 

Житомирський державний 

університет імені Івана Франка, 

м. Житомир, вул. Велика 

Бердичівська, 40. 

Козловець М.А., 097-357-12-07,  

Соколовський О.Л., 

096-925-30-25,   

Чаплінська О.В., 098-731-48-72,  

е-mail: kfzdu@ukr.net 

м. Житомир, 

19 травня  

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Рівненський державний гуманітарний 

університет  

Вінницький національний медичний університет 

ім. М.І. Пирогова  

Українська асоціація релігієзнавців  

Соціологічна асоціація України  

403.  Всеукраїнська науково-

практична   -line 

конференція здобувачів 

вищої освіти і молодих 

учених „Вплив 

інноваційних змін на 

розвиток суспільства: 

управлінські та соціально-

економічні аспекти” 

(присвячена Дню науки) 

Державний університет 

«Житомирська політехніка», 

10005, м. Житомир, вул. 

Чуднівська, б. 103. 

Пащенко О.П., 

 (097) 587-40-17,  е-mail: 

pashchenko.olga.2017@gmail.com 

м. Житомир, 

19 травня  

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Ужгородський національний університет 

Національний університет державної фіскальної 

служби України 

Інститут обліку і фінансів НААН 

Київський національний економічний 

університет ім. Вадима Гетьмана 

Департамент агропромислового розвитку та 

економічної політики Житомирської обласної 

державної адміністрації 

Департамент культури, молоді та спорту 

Житомирської обласної державної адміністрації 



Національний університет водного господарства 

та природокористування (м. Рівне) 

Одеський національний економічний 

університет 

Причорноморський науково-дослідний інститут 

економіки та інновації (м. Одеса) 

404.  Науково-практична 

конференція «Синергія 

юридичної науки і 

практики» 

Київський національний 

торговельно-економічний 

університет, кафедра правового 

забезпечення безпеки бізнесу 

02156,  м. Київ, вул. Кіото, 23 

корпус «Л». 

Мельниченко Р. В., 

044 513 50 66, 

е-mail: Kpzbb@knute.edu.ua, 

r.melnychenko@ knute.edu.ua 

м. Київ, 

19 травня 

2022 року 

80 Міністерство освіти і науки України 

Заклади вищої освіти України 

405.  Всеукраїнська студентська 

наукова конференція 

Арватівські читання – 2022 

  

Ніжинський державний 

університет імені Миколи Гоголя. 

16600 Чернігівська обл., м. 

Ніжин, вул. Графська, 2. 

Кафедра української мови та 

методики її навчання, 

(04631)71977,  

е-mail: kafmovu@ndu.edu.ua   

м. Ніжин,  

19 травня  

2022 року 

60 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

406.  "Молода академія – 2022" Український державний 

університет науки і технологій, 

пр. Гагаріна 4, м. Дніпро, 

Україна, 49005. 

Мартинова Лариса Зусіївна, 

тел.(097) 507 57 67, 

е-mail: lakopf52@gmail.com 

м. Дніпро, 

19-20 травня 

2022 року 

700 Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Запорізька державна інженерна академія 

Приазовський державний технічний університет 

Криворізький технічний університет 

Український державний хіміко-технологічний  

університет 

Черкаський національний університет імені 

Богдана Хмельницького 



407.  «Дошкільна, початкова і 

вища освіта: реалії та 

перспективи»  

Державний заклад 

«Південноукраїнський 

національний педагогічний 

університет імені 

К. Д. Ушинського», 

м. Одеса, 

вул. Старопортофранківська, 26. 

Листопад О. А., завідувач 

кафедри дошкільної педагогіки, 

професор кафедри дошкільної 

педагогіки, доктор педагогічних 

наук, професор, 

тел.: (097) 526-80-63,  

е-mail: Lystopad.OA@pdpu.edu.ua 

м. Одеса,  

19-20 травня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». 

408.  XI Всеукраїнська 

конференція здобувачів 

вищої освіти, аспірантів і 

молодих учених 

«Інтеграційні та 

інноваційні напрямки 

розвитку індустрії 

гостинності» 

Одеська національна академія 

харчових технологій, 

65039, м. Одеса, вул. Канатна, 

112. 

Ткач В.О., декан  факультету 

Інноваційних  технологій 

харчування і  ресторанно-

готельного бізнесу, д.е.н., проф. 

Лебеденко Т.Є., зав. кафедри 

готельно-ресторанного  бізнесу, 

д.т.н., проф., 

(048) 712-41-91, 712-42-59,  

e-mail:vitt@ukr.net,  

e-mail: RGSiT_ONAHT@i.ua 

м. Одеса,  

19-20 травня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Одеська національна академія харчових 

технологій 

Навчально-науковий відділ технологічного 

інституту харчової промисловості ім. М.В. 

Ломоносова 

409.  Актуальні проблеми 

сучасної освіти: реалії та 

перспективи  

Відокремлений структурний 

підрозділ "Маріупольський 

фаховий коледж Державного 

вищого навчального закладу 

"Приазовський державний 

технічний університет", 

м. Маріуполь, вул. Георгіївська 

м. Маріуполь, 

19-20 травня 

2022 року 

400  Міністерство освіти і науки України 

ДНУ "Інститут модернізації вищої освіти" 



69. 

Федишин Олександр 

Олександрович, 

0975242693, e-mail:  

aleksandr.fedyshin@gmail.com  

410.  Сучасні тенденції та 

чинники розвитку 

психологічних, правових та 

економічних наук 

Херсонський інститут 

Міжрегіональної академії 

управління персоналом, 

Херсон, вул. Тракторна, 20. 

Бовдир Олена Сергіївна, 

050 637 60 09, 

e-mail: alena260900@gmail.com 

м. Херсон, 

19-20 травня 

2022 року 

60 Міністерство освіти і науки України 

Херсонський аграрний університет 

411.  Всеукраїнська науково – 

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих вчених  «Молодь і 

суспільство: сталий 

розвиток громад та 

екосистем регіонів 

України» 

Університет Григорія Сковороди 

в Переяславі, 

08401, Київська обл., м. 

Переяслав, вул. Сухомлинського, 

30. 

Лукашевич Ю.Л., 

(063) 372 77 29, 

e-mail:  phdpu.edu@gmail.com, 

profosvita_phdpu@ukr.net 

м. Переяслав 

19 -20 травня 

2022 року 

60 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Рада молодих учених при МОН України 

ГО Інноваційний університет. 

412.  Сучасний культурно-

мистецький простір: 

креативні та інформаційно-

комунікативні 

трансформації 

Національна академія керівних 

кадрів культури і мистецтв, 

01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, 

корпус 15. 

Копієвська Ольга Рафаілівна, 

096-3247978,  

e-mail:  okopievska@gmail.com 

м. Київ,  

19-20 травня 

2022 року 

80 Міністерство освіти і науки України 

413.  XІІ Всеукраїнська наукова 

конференція студентів і 

аспірантів «Актуальні 

питання кримінального 

процесу очима молодих 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого, 

м. Харків, вул. Пушкінська, 77. 

Капліна О.В., проф., 

м. Харків,  

20 травня  

2022 року 

80 Міністерство освіти і науки України  

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 



дослідників»  Шило О.Г., проф., 

+380577049310, e-mail:  

kaf_crimprocess@nlu.edu.ua 

414.  ХVІ Науково-практична 

конференція студентів та 

молодих вчених 

“Психологічні проблеми 

сучасності” 

Львівський національний 

університет імені Івана Франка,  

філософський факультет, кафедра 

психології. 

79005, м. Львів,  

вул. Коперника, 3. 

Штепа О.С., доц., 

(032) 261-68-92, 

е-mail: olena.shtepa@lnu.edu.ua 

м. Львів, 

20 травня 

2022 року 

70 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти” 

Інститут соціогуманітарних проблем людини 

ЗНЦ НАН України і МОН України. 

415.  Всеукраїнська науково-

практична інтернет-

конференція «Перспективи 

розвитку бухгалтерського 

обліку, аудиту, 

оподаткування та фінансів 

в умовах глобалізації 

економіки» 

Миколаївський національний 

аграрний університет, 

54020, м. Миколаїв, вул. Георгія 

Гонгадзе, 9. 

Сирцева С.В., канд. екон. наук, 

доцент, 

тел.: +380(0512)58-03-25, 

е-mail: bomnau@ukr.net 

м. Миколаїв, 

20 травня  

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Миколаївська обласна державна адміністрація 

416.  Всеукраїнська науково-

практична конференц я 

здобувач в вищо  осв ти   

молодих вчених до дня 

науки України на тему: 

«Проблеми  нтеграц ї 

в тчизняної осв ти та науки 

у міжнародний простір» 

Одеський інститут ПрАТ «ВНЗ 

«Міжрегіональна Академія 

управління персоналом», 

вулиця Чорноморського 

Козацтва, 19, Одеса, Одеська 

область, 65000. 

Каракас д  О.Ф., 

0932552018, 

е-mail: karakasidi68@ukr.net 

м. Одеса, 

20 травня  

2022 року 

60 Таврійський державний агротехнологічний 

університет імені Дмитра Моторного (м. 

Мел тополь) 

417.  Всеукраїнська науково-

практична   -line 

конференція здобувачів 

вищої освіти і молодих 

Державний університет 

«Житомирська політехніка», 

10005, м. Житомир, вул. 

Чуднівська, б. 103. 

м. Житомир, 

20 травня  

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Департамент культури, молоді та спорту 

Житомирської обласної державної адміністрації 



учених „Проблеми та 

перспективи розвитку 

туризму та готельно-

ресторанної справи” 

(присвячена Дню науки) 

Кругляк М.Е., 

(096) 118-40-76, 

е-mail marinakrugljak@ukr.net 

Житомирський обласний туристичний 

інформаційний центр 

Національний університет біоресурсів та 

природокористування України (м. Київ), 

Національний університет водного господарства 

та природокористування (м. Рівне), 

Тернопільський національний педагогічний 

університет імені Володимира Гнатюка 

418.  Відкрита науково-

практична студентська 

конференція факультету 

авіаційних двигунів 

«Сучасні проблеми 

двигунобудування, 

енергетики та 

інтелектуальної механіки» 

Національний аерокосмічний 

університет ім. М.Є. Жуковського 

«Харківський авіаційний 

інститут», кафедра конструкції 

авіаційних двигунів, 

вул. Чкалова, 17, м. Харків, 

61070. 

Білогуб Олександр Віталійович, 

д.т.н., 

тел. +38057-788-4341,  

e-mail:  av.belogub@gmail.com 

aedlab@gmail.com 

м. Харків, 

22-24 травня 

2022 року 

60 Міністерство освіти і науки України 

419.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти та 

молодих учених 

"Спортивна наука – 2022" 

Житомирський державний 

університет імені Івана Франка, 

м. Житомир, вул. Велика 

Бердичівська, 40. 

Кутек Т.Б., 063-565-67-41,  

e-mail:  zu.edu.fvsport@ukr.net 

м. Житомир, 

24 травня  

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Вінницький державний педагогічний 

університет імені Михайла Коцюбинського  

Національний університет фізичного виховання 

і спорту України 

420.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

лікарів-інтернів «Актуальні 

питання клінічної 

медицини» 

Полтавський державний 

медичний університет, 

м. Полтава, вул. Шевченка, 23. 

Марченко Алла Володимирівна 

0532525607 

м. Полтава,  

25 травня  

2022 року 

300 Міністерство охорони здоров’я України  

Міністерство освіти і науки України 

ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" 

421.  Сучасні технології 

виробництва екологічно-

Львівський національний 

аграрний  університет, 

м. Дубляни, 

25 травня 

50-80 Міністерство науки та освіти України 

Інститут модернізації змісту освіти 



безпечної продукції: реалії, 

виклики, перспективи 

Львівська обл., Львівський р-н, 

м. Дубляни, вул. В. Великого, 1. 

Завірюха Петро Данилович, 

0677743567, 

e-mail:  genetik_zaviruha@ukr.net 

2022 року Сумський національний аграрний університет 

Миколаївський національний аграрний 

університет 

Харківський національний аграрний університет 

ім. В.В. Докучаєва 

Львівський національний університет імені 

Івана Франка 

Національний університет «Львівська 

політехніка» 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Львівський державний університет безпеки 

життєдіяльності 

422.  Теоретичні та прикладні 

аспекти досліджень з 

біології, географії та хімії 

Сумський державний 

педагогічний університет імені 

А.С. Макаренка, 

м. Суми, вул. Роменська, 87. 

Литвиненко Юлія Іванівна, 

067 1713002,  

e-mail: pgf.conference@gmail.com 

м. Суми,  

25 травня  

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Гетьманський національний природний парк 

423.  ІХ Всеукраїнські наукові 

читання для здобувачів 

вищої освіти «Інновації у 

музичній освіті та 

мистецтві» 

Рівненський державний 

гуманітарний університет, 

33028, м. Рівне, вул. С.Бандери, 

12. 

Прокопович Т.Ю., 

(0362) 62-07-23,  

e-mail:  .max@i.ua, 

durekciaim@ukr.net, 

durekcia.im@rshu.edu.ua 

м. Рівне,   

26 травня  

2022 року 

60 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Рівненський музичний фаховий коледж 

Рівненського державного гуманітарного 

університету 

424.  Молодь та інновації  

агропромислових і 

харчових виробництв 

Державний біотехнологічний 

університет, 

61050, м. Харків, проспект 

Московський, 45. 

Харченко Сергій Олександрович, 

м. Харків,  

26-27 травня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Державна наукова установа «Інститут 

модернізації змісту освіти» 

Національний університет харчових технологій 

Сумський національний аграрний університет 



тел.: (099) 170-34-77, 

e-mail: oipxv@ukr.net 

Таврійський державний агротехнологічний 

університет імені Дмитра Моторного 

Національний науковий центр «Інститут 

механізації та електрифікації сільського 

господарства» 

ВСП «Ладижинський фаховий коледж ВНАУ» 

Полтавський державний аграрний університет 

USAI  АГРО 

425.  Маркетинг очима молоді Хмельницький національний 

університет, 

29016 Хмельницький, 

вул. Інститутська 11. 

Бойко Р.В, 

тел. (067) 380-19-05;  

е-mail: rvboiko@ukr.net 

м. Хмель-

ницький, 

28 травня  

2022 року 

150 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Київський національний економічний 

університет ім. В. Гетьмана 

Національний університет «Львівська 

політехніка» 

Харківський державний університет харчування 

та торгівлі 

Одеський національний політехнічний 

університет 

Запорізький національний університет 

Херсонський національний технічний 

університет 

Хмельницький кооперативний торговельно-

економічний інститут 

426.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Актуальні проблеми 

сучасної науки в 

дослідженнях молодих 

учених, курсантів та 

студентів» 

Харківський національний 

університет внутрішніх справ, 

просп. Льва Ландау, 27, м. Харків, 

61080. 

Абламський Сергій Євгенович, 

начальник відділу організації 

наукової діяльності та захисту 

інтелектуальної власності 

ХНУВС, 

телефон 7398345; 

 e-mail:  naukahnuvs@ukr.net 

м. Харків, 

травень  

2022 року 

300  Міністерство освіти і науки України  

ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти"  



427.  Сучасні технології: 

досягнення, виклики і 

перспективи 

ДВНЗ «Приазовський державний 

технічний університет», 

м.Маріуполь, 

вул.Університетська, 7. 

Бурлака Володимир 

Володимирович, 

0972236746,  

е-mail: vladimir.burlaka@ukr.net 

м.Маріуполь, 

травень  

2022 року 

60 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" 

428.  Актуальні проблеми 

сучасного студентства: 

правовий, психолого-

педагогічний та соціально-

економічний виміри. 

Національний університет 

«Львівська політехніка», 

м. Львів, проспект В. Чорновола, 

57. 

Дольнікова Л. В., 

(032) 258-26-23; +380973910684; 

е-mail: psu.dept@lpnu.ua 

м. Львів, 

травень  

2022 року 

50-70 Міністерство освіти і науки України 

Національний університет«Львівська 

політехніка». 

429.  ІІ Всеукраїнська 

студентська науково-

практична конференція 

«Нова українська школа в 

дії: актуальні проблеми 

методик навчання та 

стратегії розвитку»  

Рівненський державний 

гуманітарний університет, 

33028, м. Рівне, вул. С.Бандери, 

12. 

Суржук Т.Б., 

(0362) 26-66-21,   

е-mail: ktmpv@rshu.edu.ua, 

kafedratmpn@ukr.net 

м. Рівне, 

травень  

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Волинський національний університет імені 

Лесі Українки 

Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка 

Чернівецький національний університет імені 

Юрія Федьковича 

430.  XV Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених «Наука, 

освіта, суспільство очима 

молодих» 

Рівненський державний 

гуманітарний університет, 

33028, м. Рівне, вул. С.Бандери, 

12. 

Поліщук О.П., 

(0362) 63-33-34,  е-mail: 

olha.polishchuk@rshu.edu.ua 

м. Рівне, 

травень  

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

431.  ХІХ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція студентів та 

Хмельницький інститут імені 

Блаженнішого Володимира, 

Митрополита Київського і всієї 

м. Хмель-

ницький, 

травень,  

60 Міністерство освіти і науки України 

Хмельницького територіального відділення 

МАН 



молодих вчених: «Україна 

у сучасному 

геополітичному просторі: 

погляд молоді»  

України ПрАТ "ВНЗ" 

Міжрегіональна Академія 

управління персоналом", 

29015, проспект Миру, 101А, 

Хмельницький, Хмельницька 

область. 

Білий Леонід Григорович, 

Кілівнік Жанна Миколаївна, 

050-339-04-77; 06705895366, 

е-mail: v.parandiy@maup.km.ua,  

2022 року Департамент освіти та науки Хмельницької 

обласної державної адміністрації 

Червень 

432.  Професійне становлення 

молоді в умовах 

інтеграційного розвитку 

України 

Херсонський національний 

технічний університет, 

73008, м. Херсон, Бериславське 

шосе, 24. 

Федорова Н.Є., 

(0552)32-69-42,    

е-mail: kafedrammim@ukr.net  

м. Херсон,  

2-3 червня 

2022 року 

60 Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Новокаховський політехнічний інститут 

ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана»  

Національний університет «Запорізька 

політехніка» 

Херсонський державний аграрно-економічний 

університет 

433.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених «Нові 

матеріали і технології у 

будівництві» 

Одеська державна академія 

будівництва та архітектурим., 

Одеса, вул. Дідріхсона 4. 

Сьоміна Юлія Анатоліївна, 

(093) 551-32-80, 

е-mail:  syomina@ogasa.org.ua 

м. Одеса, 

2-3 червня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Академія будівництва України 

434.  «Сучасні виклики 

соціально-політичного 

розвитку: політико-правові 

та соціально-економічні 

виміри» 

Державний заклад 

«Південноукраїнський 

національний педагогічний 

університет 

імені К. Д. Ушинського»м, 

Одеса, вул. 

Старопортофранківська, 26, 

Проноза І. І., старший викладач 

м. Одеса,  

24  червня 

2022 року 

60  Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Центр соціально-політичних досліджень 

«POLITICUS». 



кафедри політичних наук і права, 

кандидат політичних наук, 

тел.: (097) 339-66-19,   

е-mail: pronoza.ii@pdpu.edu.ua 

435.  VI Всеукраїнський пленер з 

питань природничих наук 

(з міжнародною участю) 

Одеський державний екологічний 

університет (ОДЕКУ), 

м. Одеса, вул. Львівська, буд. 15. 

Докус Ангеліна Олександрівна, 

канд. геогр. наук, голова 

Наукового товариства студентів, 

аспірантів, докторантів та 

молодих вчених ОДЕКУ, 

+38 (099) 653-28-53,  

е-mail: angel.dokus@gmail.com 

м. Одеса, 

червень  

2022 року 

60  Міністерство освіти і науки України 

Рада молодих вчених при МОН 

Закордонні та вітчизняні ЗВО 

436.  Всеукраїнський форум 

"Дунайська платформа: 

морський та річковий 

транспорт стан та 

перспективи" 

Дунайський інститут 

Національного університету 

"Одеська морська академія" 

(ДІ НУ "ОМА"), 

68600, Одеська обл., м. Ізмаїл, 

вул. Фанагорійська, 9. 

Директор Чимшир В.І., 

моб. + 380674874712;  + 

380975757039 

м. Ізмаїл, 

Одеська обл.,  

червень  

2022 року 

70-80 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" 

ВВМУ ім.Ніколи Вацпарова (Болгарія) 

Університет Бейкоз (Туреччина) 

Камратський державний університет (Молдова) 

Вересень 

437.  Всеукраїнська наукова 

студентська конференція  

«Лінгвістика та 

лінгводидактика: 

теоретичний та прикладний 

аспекти» 

Кам’янець-Подільський 

національний університет імені 

Івана Огієнка, 

м. Кам’янець-Подільський, вул. 

Огієнка, 61. 

Марчук Л.М., 

(0677633266),  

е-mail: kaf_ukr_lng@kpnu.edu.u 

м. Кам’янець-

Подільський, 

21-22 вересня 

2022 року 

60 Міністерство освіти і науки України 

Інститут української мови НАН України 

Одеський національний університет імені І.І. 

Мечникова 

Державний заклад «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені 

К.Д. Ушинського» 

Миколаївський національний університет імені 

В. О. Сухомлинського 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAs-uIsOfzAhXCtYsKHV2FDxIQFnoECAYQAQ&url=http%3A%2F%2Fonu.edu.ua%2Fuk%2F&usg=AOvVaw2chvKhiREoskNJH2hzEm_y
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAs-uIsOfzAhXCtYsKHV2FDxIQFnoECAYQAQ&url=http%3A%2F%2Fonu.edu.ua%2Fuk%2F&usg=AOvVaw2chvKhiREoskNJH2hzEm_y


438.  ІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

молодих учених,  

аспірантів та здобувачів 

вищої освіти «Комп’ютерні 

ігри і мультимедіа як  

інноваційний підхід до 

комунікації» 

Одеська національна академія 

харчових технологій, 

65039, Одеса, вул. Дворянська 

1/3. 

к.т.н., доцент, Котлик С.В., 

директор навчально-наукового  

інституту комп`ютерних систем і  

технологій «Індустрія 4.0» ім. 

П.М. Платонова,  

Шестопалов Сергій Вікторович, 

доцент кафедри інформаційних  

технологій та кібербезпеки,  

(048) 712-40-00, 723-22-16,  

е-mail: sergknet@gmail.com,  

sshestopalov1984@gmail.com 

м. Одеса,  

22-23 вересня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Одеська національна академія харчових 

технологій 

Навчально-науковий інститут комп'ютерних 

систем і технологій «Індустрія 4.0» ім. П.М. 

Платонова 

439.  Всеукраїнська студентська 

науково-практична 

конференція 

«В.О.Сухомлинський і 

сучасність» 

Миколаївський національний 

університет імені 

В.О. Сухомлинського, 

54006, Миколаївська область, м. 

Миколаїв, вул.. Нікольська, 24. 

Савінова Н.В., 

тел. (0512) 37-88-15,   

е-mail: kafkor@ gmail.com 

м. Миколаїв, 

29 вересня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Національний педагогічний університет імені М. 

П. Драгоманова 

Полтавський національний педагогічний 

університет  імені В. Г Короленка 

Кам`янець-Подільський національний 

університет імені І. Огієнка 

440.  ХХІІІ науково-практична 

конференція студентів, 

аспірантів та молодих 

учених «Україна ХХІ 

століття: тенденції та 

перспективи розвитку» 

Приватний вищий навчальний 

заклад» Європейський 

університет», 03115, Україна,  

м. Київ-115, 

бульвар Академіка 

Вернадського,16в. 

Гудзь Юрій Федорович, 

0664508377, 

0689358377,  

е-mail: iurii.gudz@e-u.in.ua 

 

 

м. Київ, 

29 вересня 

2022 року 

 

110 Міністерство освіти і науки України  

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Асоціації навчальних закладів України 

приватної форми власності 



Жовтень 

441.  Всеукраїнська інтернет-

конференція молодих 

учених і студентів 

«Інформаційні технології в 

освіті. Техніці та 

промисловості» 

Івано-Франківський національний 

технічний університет нафти і 

газу Інститут інформаційних 

технологій, 

м. Івано-Франківськ, вул. 

Карпатська, 15, корпус 1. 

Лютак Ігор Зіновійович – проф.., 

директор інституту 

інформаційних технологій, 

+380 (342) 72 71 85 

e-mail: fit@nung.edu.ua 

М. Івано-

Франківськ 

6 жовтня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

442.  VІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

молодих дослідників, 

аспірантів та студентів 

ELLIC 2022 

“Сучасні дослідження з 

лінгвістики, 

літературознавства і 

міжкультурної комунікації” 

ПНУ імені Василя Стефаника, 

кафедра французької філології, 

Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 

57. 

Бігун О.А., проф., 

тел. +380 342 596081 

kff@pnu.edu.ua 

м. Івано-

Франківськ, 

6-7 жовтня 

2022 року 

200 Міністерство освіти і науки України 

443.  ХV Всеукраїнська науково-

практична конференція 

молодих учених та 

здобувачів вищої освіти з 

міжнародною участю 

«Проблеми формування 

здорового способу життя у 

молоді» 

Одеська національна академія 

харчових технологій, 

65039, м. Одеса, вул. Канатна, 

112.  

Кананихіна О.М., к.т.н., доцент, 

Турпурова Т.М.к.т.н., доцент,  

тел.: 098-815-53-31,  e-mail: 

konferenciya-molod@ukr.net 

м. Одеса,  

6–8 жовтня 

2022 року 

200 Міністерство освіти і науки України 

Одеська національна академія харчових 

технологій  

444.  Стан і майбутнє лісового 

господарства, 

деревообробки та 

землевпорядкування 

Державний біотехнологічний 

університет, 

61002, м. Харків, вул. 

Алчевських, 44. 

Суска Анастасія Анатоліївна, 

м. Харків,  

10-11 жовтня 

2022 року 

130 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Український науково-дослідний інститут 

лісового господарства та агролісомеліорації ім. 

Г.М. Висоцького 



(097) 984-37-11,  

e-mail: n.suscka@gmail.com 

Харківське обласне управління лісового та 

мисливського господарства 

ДП «Харківська лісова науково-дослідна 

станція» 

ДП «Овруцьке спеціалізоване ЛГ» 

ДП «Лиманське ЛГ» 

ДП «Пирятинське ЛГ» 

ДП «Охтирське ЛГ» 

ДП «Бердянське ЛГ» 

445.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів та викладачів 

закладів вищої освіти 

«Правовий дискурс» 

Черкаський інститут пожежної 

безпеки імені Героїв Чорнобиля 

Національного університету 

цивільного захисту України, 

м.Черкаси, вул. Онопрієнка, 8. 

Чубань Вікторія, 

тел.(063)979-14-67,  

e-mail: chipb_tpch@ukr.net 

м. Черкаси,  

12 жовтень 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ЗВО України 

ДСНС України 

446.  Актуальні проблеми 

комп'ютерних наук АПКН–

2022 

Хмельницький національний 

університет, 

29016, м. Хмельницький, 

вул. Інститутська, 11. 

Мазурець О.В., 

тел. (067) 731-47-07,  

e-mail: apkt.khnu@gmail.com 

м. Хмель-

ницький,  

15-16 жовтня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» 

Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка 

Національний аерокосмічний університет  ім. 

М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний 

інститут» 

ДВНЗ «Приазовський державний технічний 

університет» 

Одеський національний політехнічний 

університет 

447.  Х Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Методи підвищення 

Харківський національний 

університет будівництва та 

архітектури, 

м. Харків, 

18-19 жовтня 

2022 року 

60 Міністерство освіти і науки України 

Національна академія наук України 

Міністерство регіонального розвитку, 



ресурсу міських 

інженерних інфраструктур» 

Харків, вул. Сумська, 40. 

Гончаренко Дмитро Федорович, 

заступник ректора (проректор) з 

науково-педагогічної роботи  

(057) 7000-240. е-mail: 

gonch@kstuca.kharkov.ua. 

nis_kstuca@ukr.net. 

будівництва та житлово-комунального 

господарства України 

Академія будівництва України 

Харківська обласна державна адміністрація 

Інститут проблем машинобудування ім. 

А. М. Підгорного 

Державний науково-дослідний інститут 

будівельних конструкцій 

Харківське обласне територіальне відділення 

академії будівництва України 

448.  Актуальні питання сталого 

науково-технічного та 

соціально-економічного 

розвитку регіонів України 

Запорізький національний 

університет, 

м. Запоріжжя, вул. Жуковського 

66, 

Бєлоконь К.В., 

(097)735-71-41,  

е-mail: kv.belokon@gmail.com 

м. Запоріжжя, 

18-20 жовтня 

2022 року 

120 Міністерство освіти і науки України 

Дніпропетровський науково-дослідний інститут 

судових експертиз 

Запорізька міська рада 

Запорізька обласна державна адміністрація 

Інститут вугільних енерготехнологій НАН 

України  

Київський національний університет 

будівництва   архітектури 

Кременчуцький національний університет 

імені Михайла Остроградського, 

Національний транспортний університет 

Національний університет «Львівська 

політехніка» 

Національний університет «Києво-Могилянська 

Академія» 

Національний університет кораблебудування 

імені Адмірала Макарова 

Національний університет «Полтавська 

політехніка імені Юрія Кондратюка» 

Харківський національний автомобільно-

дорожній університет 

449.  V Всеукраїнська науково-

практична інтернет 

конференція (з 

Полтавський державний аграрний 

університет,  

м. Полтава, вул. Г. Сковороди 1/3. 

м. Полтава 

19-20 жовтеня 

2022 року 

80 Міністерство освіти і науки України 

Державна вища професійна школа в Коніні (м. Конін, 

Польща) 



міжнародною участю) 

«Бухгалтерський облік, 

контроль та аналіз в умовах 

інституціональних змін» 

 

Пилипенко К.А.  

+38(050)6913842 

email:kaf_boek_pdaa@ukr.net 

Інженерний навчально-науковий інститут 

Запоріжського національного університету   

Львівський національний аграрний університет 
 Національна металургійна академія України  

Національний Науковий Центр «Інститут Аграрної 

Економіки» 

Сумський національний аграрний університет 

ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу» 

Українська національна академія аграрних наук 

Університет Григорія Сковороди в Переяслові 

Федерація аудиторів, бухгалтеріві фінансистів АПК 

України 

Харківський БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ університет  

Херсонський державний аграрно-економічний 

університет 

ХУЛУНБУІРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (АРВМ, Г. 

Хайлар, КНР) 

 

450.  ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених  

«Перспективи розвитку 

гірничої справи та 

раціонального 

використання природних 

ресурсів» 

Державний університет 

«Житомирська політехніка», 

10005, м. Житомир, вул. 

Чуднівська, б. 103. 

Шамрай В.В.  

(067) 899-52-12, 

е-mail: kgt_shvi@ztu.edu.ua 

м Житомир, 

20 жовтня 

2022 року 

100 Міністерство освіти та науки України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» 

Національний технічний університет 

«Дніпровська політехніка» 

Криворізький національний університет 

Національний університет водного господарства 

та природокористування 

451.  V Всеукраїнська науково-

практична конференція 

молодих вчених 

«Гідротехнічне 

будівництво: минуле, 

сьогодення, майбутнє» 

Херсонський державний аграрно-

економічний університет, 

73006, м. Херсон, вул. 

Стрітенська, 23. 

Шапоринська Наталія 

Миколаївна, 

тел.: (066) 197-08-16, 

е-mail: gts_gis_211@ukr.net  

м. Херсон, 

20-21 жовтня 

2022 року 

60 Міністерство освіти та науки України 

ДНУ «Інститут модернізації  

освіти» 

Інститут водних проблем та меліорації 

НААННаціональний університет біоресурсів і 

при-родо 

користування України 

Національний університет водного господарства 



та приро-докористування 

Одеська державна академія будівництва та 

архітектури 

ТОВ «Іригатор Україна» 

Спілка економістів України 

452.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Актуальні проблеми та 

перспективи розвитку 

харчової промисловості» 

Миколаївський національний 

аграрний університет, 

54020, м. Миколаїв, вул. Георгія 

Гонгадзе, 9. 

Гиль М.І., д-р с.-г. наук, проф. 

Підпала Т.В., д-р с.-г. наук, проф., 

Тел.: +380(512) 40-90-58,  

е-mail: pidpala@mnau.ed u.ua 

м. Миколаїв, 

20-21 жовтня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Національна академія аграрних наук України 

Національна академія наук вищої освіти України 

Миколаївська обласна державна адміністрація 

Херсонський державний аграрно-економічний 

університет  

Інститут тваринництва степових районів імені 

М.Ф. Іванова «Асканія-Нова» 

Одеський державний аграрний університет 

Одеський національний технологічний 

університет Державний біотехнологічний 

університет (м. Харків) 

ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв» 

ПП «Малицький В.І.», ФОП «Бабаєв А.В.» 

ТОВ «Алиманика», ПП ТОВ ВЗП «Еліка» 

453.  ІІІ Інтернет-конференція 

здобувачів вищої освіти та 

молодих вчених  

Сучасна іншомовна освіта: 

філологічні та лінгво-

дидактичні дослідження 

Ніжинський державний 

університет імені Миколи Гоголя, 

16600 Чернігівська обл., м. 

Ніжин, вул. Графська, 2. 

Факультет іноземних мов, 

Халимон І.Й., 

(068)0260484,  е-mail: 

irene.khalymon@gmail.com 

м. Ніжин, 

21 жовтня 

2022 року 

60 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Мелітопольський державний педагогічний 

університет 

Сумський державний педагогічний університет, 

Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини 

Ізмаїльський гуманітарний університет 

454.  Всеукраїнська студентська 

науково-практична 

конференція  

«Трансформаційні процеси 

соціально-економічної 

системи в умовах сучасних 

Університет Григорія Сковороди 

в Переяславі, 

Київська обл., 

м. Переяслав, 

вул. Сухомлинського, 30. 

Костик Є.П., 

м. Переяслав, 

21 жовтня 

2022 року 

80 Міністерство освіти і науки України 

Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка 

Київський національний торговельно-

економічний університет 

ННІ «Фінансова академія» Університету митної 



викликів» 

 

(099) 31 37 463, 

uhsp.edu@gmail.com, 

ekon.dek@ukr.net 

справи та фінансів 

Національний університет державної фіскальної 

служби України 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» 

Національний університет водного господарства 

та природокористування 

Національний університет «Києво-Могилянська 

академія» 

455.  VII Всеукраїнська науково-

практична конференція 

молодих вчених та 

студентів  

«Фізика і хімія твердого 

тіла. Стан, досягнення і 

перспективи» 

Луцький національний технічний 

університет, 

вул. Львівська, 75, Луцьк, 

Волинська область, 43000, 

Коваль Ю.В., 

тел. +38 (0332) 74 61 09,   

е-mail: fizmat@lutsk-ntu.com.ua 

м. Луцьк,  

21-22 жовтня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Волинський національний університет імені 

Лесі Українки 

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка 

НАН України 

Інститут електронної фізики НАН України 

Львівський національний університет імені 

Івана Франка 

Сумський державний університет 

Національний університет «Львівська 

політехніка» 

Тернопільський національний технічний 

університет імені Івана Пулюя 

Чернівецький національний університет ім. 

Юрія Федьковича 

456.  ІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти та 

молодих науковців «Стан 

та перспективи розвитку 

бізнес-середовища в 

умовах сучасних викликів» 

Рівненський державний 

гуманітарний університет, 

33028, м. Рівне, вул. С.Бандери, 

12. 

Дейнега І.О., 

(0362) 63-46-64, (0362) 63-33-46,  

е-mail: keub@rshu.edu.ua 

м. Рівне,   

25 жовтня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти 

Департамент економічного розвитку і торгівлі 

Рівненської обласної державної адміністрації 

457.  Всеукраїнська науково- Харківський національний м. Харків,  80 Міністерство освіти і науки України 



практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених 

«Інноваційні проблеми 

сучасного галузевого 

машинобудування» 

автомобільно-дорожній 

університет, 

вул. Ярослава Мудрого, 25, м. 

Харків, 61002. 

Щербак Олег Віталійович, доцент 

кафедри будівельніх і дорожніх 

машин, 

(097) 233-30-83,  kaf_bdm@ukr.net 

26 жовтня 

2022 року 

458.  Всеукраїнська науково-

практична інтернет - 

конференція студентів, 

магістрантів та молодих 

науковців  

Сучасне дошкілля: 

актуальні проблеми, досвід, 

перспективи розвитку 

Ніжинський державний 

університет імені Миколи Гоголя, 

16600 Чернігівська обл., м. 

Ніжин, вул. Графська, 2. 

Кафедра дошкільної освіти, 

Матвієнко С. І., (04631)71969, 

096-697-37-65, 

е-mail: ndykdo@gmail.com,  

asvet9@gmail.com 

м. Ніжин,  

27 жовтня 

2022 року 

60 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

459.  82 Всеукраїнська науково-

технічна конференція 

молодих учених, 

магістрантів та студентів  

«Наука і сталий розвиток 

транспорту» 

Український державний 

університет науки і технологій, 

вул. Лазаряна, 2,   м.Дніпро,  

49010. 

Маркуль Руслан Володимирович, 

начальник науково-дослідної 

частини,  

(056) 370 15 96, e-mail: 

hozdogovor_diit@ndch.diit.edu.ua 

м. Дніпро,  

27 жовтня 

2022 року 

250 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Український державний університет 

залізничного транспорту 

АТ «Укрзалізниця» 

Державний університет інфраструктури та 

технологій 

Харківський національний автомобільно-

дорожній університет 

460.  Наукова атрибуція творів 

мистецтва, експертиза та 

оцінка культурних 

цінностей 

Національна академія керівних 

кадрів культури і мистецтв, 

01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, 

корпус 15. 

Міщенко Ірина Іванівна, 

050-6105957,   

е-mail: irynart@ukr.net 

Київ,  

27-28 жовтня 

2022 року 

70 Міністерство освіти і науки України 

Центр експертизи, оцінки та реставрації 

культурних цінностей 

Асоціація мистецтвознавців, експертів 

оцінювачів та реставраторів 

Всеукраїнська Асоціація фахівців оцінки 

Асоціація реставраторів України  



461.  «Наукове забезпечення 

розвитку національної 

економіки: досягнення 

теорії та проблеми 

практики» 

Полтавський державний аграрний 

університет, 

вул. Сковороди 1/3, м. Полтава, 

360003. 

Зоря  Олексій Петрович, 

+38 (066) 788-46-72,  

е-mail: oleksii.zoria@pdaa.edu.ua 

м. Полтава, 

27-28 жовтня 

2022 року 

75 Міністерство науки і освіти України 

Полтавська обласна державна адміністрація; 

Сумський національний аграрний університет 

Миколаївський національний аграрний 

університет 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування Україн 

Львівський національний аграрний університет 

462.  Досвід впровадження у 

навчальний процес 

сучасних комп'ютерних 

технологій 

Центральноукраїнський 

національний технічний 

університет, 

м. Кропивницький, просп. 

Університетський, 8, 25006. 

Настоящий Владислав 

Анатолійович, 

0505987021,  

е-mail: vanast52@ukr.net 

м. Кропив-

ницький,  

27-28 жовтня 

2022 року 

60 Міністерство освіти і науки України 

Придніпровська державна академія будівництва 

та архітектури 

Національний університет "Полтавська 

політехніка імені Юрія Кондратюка" 

463.  «Наукове забезпечення 

розвитку національної 

економіки: досягнення 

теорії та проблеми 

практики» 

Полтавський державний аграрний 

університет, 

вул. Сковороди 1/3, м. Полтава, 

Україна, 

Зоря Олексій Петрович, 

0667884672,  

е-mail: oleksii.zoria@pdaa.edu.ua 

м. Полтава, 

жовтень,  

2022 року 

75 Міністерство науки і освіти України 

Полтавська обласна державна адміністрація 

Полтавський державний аграрний університет 

Сумський національний аграрний університет 

464.  Сучасний оздоровчий 

фітнес як інноваційна 

форма організації 

навчального процесу 

здобувачів вищої освіти 

Національний університет 

"Запорізька політехніка", 

вул. Жуковського, 64, м. 

Запоріжжя, 69063, 

Кокарева Світлана Миколаївна, 

доцент кафедри фізичної 

культури, олімпійських та 

неолімпійських видів спорту, 

067-914-06-39,  

е-mail: kokarevas@gmail.com 

м. Запоріжжя, 

жовтень  

2022 року 

70 Міністерство науки і освіти України  

Запорізьке обласне відділення Комітету з 

фізичного виховання та спорту МОН України 



465.  Всеукраїнська конференція 

"Особливості розвитку 

цифрової економіки в 

умовах інформаційно-

технологічних викликів"   

Прикарпатський інститут імені 

М. Грушевського  ПрАТ «ВНЗ 

«Міжрегіональна Академія 

управління персоналом», 

Львівська обл., м.Трускавець, вул. 

Івасюка, 21. 

Квасній Л. Г., 

+37 096-742-37-21, 

е-mail: lg_k@ukr.net   

м. Трускавець, 

жовтень,  

2022 року 

60 Міністерство науки і освіти України  

Інститут підприємництва та перспективних 

технологій НУ "Львівська політехніка" 

Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка 

Західноукраїнський національний університет 

466.  Всеукраїнська 

міждисциплінарна науково-

практична  конференція 

«Глобалізація і виклики в 

підготовці кадрів в сфері 

менеджменту і психології» 

Харківський інститут ПрАТ 

«Вищий навчальний заклад 

«Міжрегіональна Академія 

управління персоналом», 

вулиця Бекетова, 3, Харків, 

Харківська область, 61000. 

Литвинова І.Л., 

 Телепнєва О.С., 

+380992262408 

е-mail: kharkivmaup@ukr.net  

м. Харків 

жовтень,  

2022 року 

60 Міністерство науки і освіти України  

Харківський національний університет імені 

В. Н. Каразіна 

Листопад  

467.  ІІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Актуальні проблеми 

фізичного виховання: 

теорія та практика» 

Уманський державний 

педагогічний університет імені 

Павла Тичини, 

вул. Садова, 2, м. Умань, 

Черкаська область, 20300. 

Ільченко Сергій Сергійович, канд. 

наук з фізичного виховання та 

спорту,  

тел.+38(096)-706-57-84,  

е-mail: sergiy130587@gmail.com 

м. Умань,  

2 листопада 

2022 року 

70 Міністерство освіти і науки України 

Вінницький державний педагогічний 

університет імені Михайла Коцюбинського 

Уманський державний гуманітарний 

педагогічний коледж імені Тараса Григоровича 

Шевченка 

Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди 

468.  Всеукраїнська науково-

практична інтернет-

конференція 

здобувачів вищої освіти і 

Харківський національний  

університет міського 

господарства імені О.М.Бекетова, 

61002, м. Харків, 

м. Харків,  

2-3 листопада 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 



молодих учених 

«Екологічно сталий 

розвиток урбосистем» 

Маршала Бажанова, 17. 

Дрозд О.М., доцент,  

тел. (050)146-28-49, 

е-mail: Olena.Drozd@kname.edu.ua  

Решетченко А.І., доцент, 

тел. (050) 947-01-54, е-mail: 

Alona.reshetchenko@kname.edu.ua  

469.  Культура і мистецтво: 

сучасний науковий вимір 

Національна академія керівних 

кадрів культури і мистецтв, 

01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, 

корпус 15. 

Денисюк Жанна Захарівна, 

066-7685258,  

е-mail: nkonferencia@gmail.com 

Київ,  

3-4 листопада 

2022 року 

80 Міністерство освіти і науки України 

470.  XIV Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція студентів, 

аспірантів і молодих 

науковців «Сучасні 

філологічні дослідження та 

навчання іноземної мови в 

контексті міжкультурної 

комунікації» 

Житомирський державний 

університет імені Івана Франка, 

м. Житомир, вул. Велика 

Бердичівська, 40. 

Лісова Ю.О., 098-746-74-52,  

е-mail:  lisovajulie@gmail.com, 

Прокопчук Н.Р.,  

е-mail: natalkapetr@gmail.com, 

Климович Ю.Ю., е-mail: 

juliya.klymovych@gmail.com 

м. Житомир,  

3 листопада 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Волинський національний університет імені 

Лесі Українки 

Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника Університет імені Альфреда 

Нобеля 

471.  Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція здобувачів 

вищої освіти і молодих 

учених «Метрологічні 

аспекти прийняття рішень в 

умовах роботи на 

техногенно небезпечних 

об’єктах» 

Харківський національний 

автомобільно-дорожній 

університет, 

вул. Ярослава Мудрого, 25, м. 

Харків, 61002. 

Полярус Олександр Васильович, 

завідувач кафедри метрології та 

безпеки життєдіяльності, 

(096) 213-08-89,   

е-mail:poliarus.kharkov@ukr.net 

м. Харків,  

4 листопада 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 



472.  «Актуальні проблеми 

дошкільної освіти: теорія та 

практика» 

Державний заклад 

«Південноукраїнський 

національний педагогічний 

університет імені 

К. Д. Ушинського», 

м. Одеса, вул. 

Старопортофранківська, 26. 

Бабчук О. Г., завідувач кафедри 

сімейної та спеціальної  

педагогіки і психології, кандидат 

психологічних наук, доцент, 

тел.: (067) 707-84-77,  

е-mail: babchuk.og@pdpu.edu.ua 

м. Одеса, 

4 листопада 

2022 р. 

100  Міністерство освіти і науки України 

ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" 

Миколаївський національний університет імені  

В. А. Сухомлинського 

Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет 

Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради 

Одеський національний педагогічний 

університет 

Рівненський державний гуманітарний 

університет. 

473.  Мовна політика і мовна 

ситуація в Україні 

Прикарпатський національний 

університет імені Василя 

Стефаника, 

м. Івано-Франківськ, вул. 

Шевченка, 57. 

Джочка Ірина Федорівна, 

Ципердюк Оксана Дмитрівна, 

+3080953814661, 

+3080985258080, 

е-mail:  kum@pnu.edu.ua 

м. Івано-

Франківськ,  

7-11 

листопада 

2022 року 

60 Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника (Факультет філології, 

кафедра української мови) 

474.  Всеукраїнська науково-

технічна конференція 

студентів, аспірантів та 

молодих вчених 

«Автоматика та 

електротехніка» 

Національний університет 

кораблебудування імені адмірала  

Макарова, 

54007, м. Миколаїв, пр. Героїв 

України, 9. 

Черно О.О., канд. техн. наук, 

доц., 

тел. 0682673428, е-mail: 

oleksandr.cherno@nuos.edu.ua   

м. Миколаїв, 

8-9 листопада 

2022 року 

70 Міністерство освіти і науки України  

ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" 

Національний університет кораблебудування 

імені адмірала Макарова 

Рада молодих науковців Національного 

університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова 

475.  ІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

Відокремлений підрозділ 

«Миколаївська філія Київського 

м. Миколаїв,  

9 листопада 

200 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 



здобувачів вищої освіти і 

молодих учених 

«Культурологічні 

трансформації ХХІ ст.: від 

теорії до практики» 

національного університету 

культури і мистецтв», 

54017, м. Миколаїв,  

вул. Декабристів, 17. 

Шуляк С.О., декан факультету 

менеджменту і бізнесу, 

к.пед.наук, доцент, 

(050)-871-73-53 ;  

e-mail: shulylak@ukr.net 

2022 року Київський національний університет культури і 

мистецтв 

ПВНЗ «Київський університет культури» 

476.  «Слобожанська беседа – 15. 

лінгвістика сучасного 

дискурсу: засоби 

вираження, семантика» 

Державний заклад «Луганський 

національний університет імені 

Тараса Шевченка», кафедра 

української філології та 

загального мовознавства, 

м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1. 

Глуховцева К. Д.. 

 050-764-3-746, 

e-m  l:  hlukh vtsev @gm  l. с m 

м.Старо-

більськ,  

9 листопада 

2022 року 

60 Відділ діалектології Інституту української мови 

НАН України 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Житомирський державний університет імені 

Івана Франка 

Інститут філології та суспільствознавства 

Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

Вінницький державний університет імені 

Михайла Коцюбинського 

Східноукраїнський університет імені В. Даля 

Національний технічний університет 

«Дніпровська політехніка» 

Національний університет «Львівська 

політехніка» 

Дніпропетровський державний університет 

внутрішніх справ 

477.  VІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

молодих вчених з нагоди 

Всесвітнього дня науки     

(формат   l  e) 

Херсонський державний аграрно-

економічний університет, 

73006, м. Херсон, вул. 

Стрітенська, 23. 

Нікітенко Марія, 

(095) 109 77 96, 

е-mail: mariianikitenko@ukr.net  

м.  Херсон, 

10 листопада 

2022 року 

60-80 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Рада молодих учених при Міністерстві освіти і 

науки України 

478.  Всеукраїнська науково- Державний університет м. Житомир, 100 Міністерство освіти і науки України 



практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених «Сталий 

розвиток країни в рамках 

Європейської інтеграції» 

«Житомирська політехніка», 

10005, м. Житомир, вул. 

Чуднівська, б. 103. 

Кірейцева Г.В., 

(097) 251-45-55, 

е-mail: anna.kireyceva@gmail.com 

10 листопада 

2022 року 

Інститут модернізації змісту освіти 

Національний транспортний університет 

Одеська національна академія харчових 

технологій 

Національний університет «Львівська 

політехніка» 

Науково-методичний центр Управління освіти 

Житомирської міської ради 

Всеукраїнська екологічна ліга 

479.  Всеукраїнська студентська 

науково-практична 

конференція з проблем 

пакувальної індустрії 

«Золотий каштан» 

Національний університет 

харчових технологій, 

01601, м.Київ-33, вул. 

Володимирська,68, 

www.nuft.edu.ua. 

Гавва Олександр Миколайович, 

завідувач кафедри машин і 

апаратів харчових та 

фармацевтичних виробництв, 

професор, 

тел. 044-289-56-00, е-mail: 

gavvaoleksandr@gmail.com 

м. Київ,  

10 листопада 

2022 року 

120 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Клуб пакувальників України 

ІАЦ «Упаковка» 

Університет харчових технологій, м. Пловдів, 

Болгарія 

Університет "Штефан чел Маре", м. Сучава, 

Румунія 

Білоруський державний аграрний технічний 

університет, м. Мінськ, Білорусь 

Могилівський державний університет 

продовольства, м. Могильов, Білорусь 

Технічний університет Молдови, м. Кишинеу, 

Молдова 

480.  Культурні та мистецькі 

студії ХХІ століття: 

науково-практичне 

партнерство 

Національна академія керівних 

кадрів культури і мистецтв, 

01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, 

корпус 15. 

Денисюк Жанна Захарівна, 

066-7685258,  

е-mail: nkonferencia@gmail.com 

Київ,  

10 листопада 

2022 року 

70 Міністерство освіти і науки України 

 

481.  Науково-практична 

конференція «Міжнародні 

відносини в XXI столітті» 

Київський національний 

торговельно-економічний 

університет, кафедра світової 

економіки, 

м. Київ 

10 листопада 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Заклади вищої освіти України 



02156,  м. Київ, вул. Кіото, 21 

корпус «Д»,  

Дугінець Г. В., 

531 48 72, е-mail: 

worldeconomy@knute.edu.ua 

g.duginets@knute.edu.ua 

482.  Всеукраїнська науково-

практична конференція  

студентів, аспірантів та 

молодих учених «Стратегії  

стійкого розвитку 

економіки» 

 

Приватний вищий навчальний 

заклад» Європейський 

університет», 03115, Україна, м. 

Київ-115, 

бульвар Академіка 

Вернадського,16в. 

Гудзь Юрій Федорович, 

0664508377, 

0689358377,  

е-mail: iurii.gudz@e-u.in.ua 

м. Київ, 

10 листопада 

2022 року 

 

120 Міністерство освіти і науки України  

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Асоціації навчальних закладів України 

приватної форми власності 

483.  Особистість у фокусі 

соціогуманітарних, 

педагогічних та 

психологічних наук  

ДЗ «Луганський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка», навчально-науковий 

інститут педагогіки і психології, 

Луганська обл., м. Старобільськ, 

пл. Гоголя, 1. 

Юрків Я. І., 

+380506829614, 

е-mail:  yurkiv.yara@gmail.com 

м. Старо-

більськ,  

10–11  

листопада 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Національне агенство із забезпечення якості 

вищої освіти 

Національний авіаційний університет 

Львівський національний університет імені 

Івана Франка 

Київський Університет імені Бориса Грінченка 

Харківський національний педагогічний 

університет імені Г. С. Сковороди 

Хмельницький інститут соціальних технологій 

Університету «Україна» 

484.  Дизайн — синергія 

мистецтва та на науки 

Національна академія керівних 

кадрів культури і мистецтв, 

01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, 

корпус 15. 

Хіміч Ярослава Олегівна, 

+38 097 435 27 87,  

Київ,  

10-11 

листопада 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України  



е-mail:  yakhim@ukr.net; 

ykhimich@dakkkim.edu.ua 

485.  Молода музикологія – 

2022: наука і практика 

Київський національний 

університет культури і мистецтв, 

факультет музичного мистецтва, 

м. Київ, вул. Чигоріна, 20, ауд. 48. 

Дорофєєва В. Ю,  Брояко Н.Б., 

Сінельнікова В.В., 

+38(066)0263624;  

+38(050)1327042; 

+38(098)3982030; 

fmm_knukim.edu@ukr.net 

м. Київ,  

10-11 

листопада 

2022 року 

60 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Київський університет культури, Миколаївська 

філія КНУКіМ 

Рада молодих вчених КНУКіМ 

Рівненський державний гуманітарний 

університет 

Харківська державна академія культури і 

мистецтв 

Львівська національна музична академія імені 

М. В. Лисенка 

486.  Актуальні проблеми 

перекладознавства, 

текстології і дискурсології 

Національний університет 

"Запорізька політехніка", 

вулиця Жуковського, 64, 

Запоріжжя, Запорізька область, 

69063. 

Підгорна Анна Борисівна,  доцент 

кафедри теорії та практики 

перекладу,  

+380505828216, е-mail: 

levchenkoanna79@gmail.com 

м. Запоріжжя, 

11 листопада 

2022 року 

100  Міністерство освіти і науки України  

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

487.  Українське мовознавство 

першої чверті ХХІ століття: 

традиції й тенденції 

Запорізький національний 

університет, 

м. Запоріжжя, вул. Жуковського 

66. 

Христіанінова Р.О., 

(067)527-86-10, 

е-mail: khrystianinova@gmail.com 

м.Запоріжжя, 

11-12 

листопада 

2022 року 

100 Бердянський державний педагогічний 

університет 

Волинський національний університет імені 

Лесі Українки 

Мелітопольський державний педагогічний 

університет ім. Б.Хмельницького 

Черкаський національний університет ім. 

Богдана Хмельницького 

488.  Всеукраїнська конференція 

для студентів, аспірантів і 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

м. Харків,  

15 листопада 

70 Міністерство освіти і науки України  

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 



молодих вчених  з 

кримінології 

«Протидія злочинності і 

корупції» 

Мудрого, 

м. Харків, вул. Пушкінська, 77. 

Головкін Богдан Миколайович, 

професор, 

+380577049262;  

е-mail: b.m.golovkin@nlu.edu.ua 

2022 року 

489.  ХІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

молодих учених 

«Перспективи розвитку 

сучасної психології» 

Університет Григорія Сковороди 

в Переяславі, 

08401, Київська обл., 

м. Переяслав, вул. 

Сухомлинського, 30. 

Герасіна С.В., 

(063) 359 04 51, 

е-mail:  sv.herasina@gmail.com 

м. Переяслав, 

15-16 

листопада 

2022 року 

60 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Психолого-медико-педагогічна консультація 

Університету Григорія Сковороди в Переяславі 

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих 

імені Івана Зязюна НАПН України 

Національний університет «Чернігівський 

колегіум» імені Т.Г. Шевченка 

Український державний медико-соціальний 

центр ветеранів війни 

490.  Розвиток інноваційного 

фінансового управління 

суб’єктами економіки в 

умовах реалізації 

євроінтеграційної стратегії 

України (інтернет-

конференція) 

Хмельницький національний 

університет, 

29016, м. Хмельницький, 

вул. Інститутська, 11. 

Доценко І.О., 

тел.(067) 787-01-77, 

e-mail: fbs.khnu@gmail.com 

internet.fbs@gmail.com 

 

м. Хмель-

ницький,  

16 листопада  

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Харківський національний університет імені 

В.Н. Каразіна 

Одеський національний політехнічний 

університет 

ДВНЗ «Університет банківської справи 

Київський національний торговельно-

економічний університет 

Національний університет «Львівська 

політехніка» 

491.  Участь України в 

діяльності міжнародних 

асоціацій архітектурної 

освіти 

Харківський національний 

університет будівництва та 

архітектури, 

Харків, вул. Сумська, 40. 

Буряк Олександр Петрович,  зав. 

каф. Основи архітектури д-р арх., 

проф., 

м. Харків,  

16-17 

листопада 

2022 року 

60 Міністерство освіти і науки України 

Інститут архітектури, урбаністики та 

регіоналістики Національної спілки архітекторів 

України 

Інститут проблем сучасного мистецтва НСХУ 

(Київ); Міжнародний інститут урбаністики 

і регіонального розвитку (Харків) 



(057) 7000-240, е-mail: 

office@kstuca.kharkov.ua; 

gonch@kstuca.kharkov.ua 

492.  ІХ Всеукраїнська науково-

теоретична інтернет-

конференція здобувачів 

вищої освіти і молодих 

учених: «Актуальні 

питання біотехнологій, 

тваринництва та 

стандартизації в АПК» 

Миколаївський національний 

аграрний університет, 

54020, м. Миколаїв, вул. Георгія 

Гонгадзе, 9. 

Гиль М.І., д-р с.-г. наук, проф., 

Кравченко О.О., канд. с.-г. наук, 

доц., 

тел.: +380(512) 40-90-58,  

е-mail: okravchenko@mnau.edu.ua 

м. Миколаїв, 

16-17 

листопада 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Національна академія аграрних наук України 

Національна академія наук вищої освіти України 

Миколаївська обласна державна адміністрація 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Херсонський державний аграрно-економічний 

університет 

Одеський державний аграрний університет 

Вінницький національний аграрний університет 

493.  І Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Управління системою 

фінансово-економічної 

безпеки соціально-

економічних систем різних 

рівнів функціонування» 

Миколаївський національний 

аграрний університет, 

54020, м. Миколаїв, вул. Георгія 

Гонгадзе, 9. 

Полторак А.С.,д-р екон. наук, 

доцент,  

тел.: +380(512) 70-93-01, 

е-mail: men.mnau@gmail.com 

м. Миколаїв, 

16-18 

листопада 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Миколаївська обласна державна адміністрація 

494.  Сучасні проблеми 

морського транспорту та 

безпека мореплавства 

Херсонська державна морська 

академія, 

м. Херсон, просп. Ушакова, буд. 

20, 73000. 

Бень Андрій Павлович, проректор 

з науково-педагогічної роботи, 

(0552) 22-56-66 

м. Херсон,  

17 листопада 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

495.  Наукова конференція 

«Фінансова політика у 

системі державного 

регулювання  суспільного 

розвитку» 

Київський національний 

торговельно-економічний 

університет, кафедра фінансів,  

02156,  м. Київ, вул. Кіото, 19. 

Чугунов І. Я., 

м. Київ 

17 листопада 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Заклади вищої освіти України 



044 531 47 68, 

 е-mail: kaffinknteu@gmail.com 

i.chugunov@knute.edu.ua 

496.  ІІІ Всеукраїнська 

конференція здобувачів 

вищої освіти і молодих 

учених «Інноватика в 

освіті, науці та бізнесі: 

виклики та можливості» 

Київський національний 

університет технологій та 

дизайну, 

01011 Київ, вул. Немировича-

Данченка, 2. 

Єршова Олена Олександрівна. 

067 551 82 45,  

е-mail: aptt@knutd.edu.ua 

м. Київ,  

17 листопада 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Сумський національний аграрний університет 

Харківський національний економічний 

університет ім.С.Кузнеця 

Національний медичний університет імені О.О. 

Богомольця 

Вища школа бізнесу Домброва Гурніча 

(Польща). 

497.  ІV Всеукраїнська науково-

практична інтернет 

конференція «Будівельні 

матеріали, конструкції та 

споруди третього 

тисячоліття» 

Херсонський державний аграрно-

економічний університет, 

73006, м. Херсон, вул. 

Стрітенська, 23. 

Чеканович Мечислав 

Геннадійович, 

тел: (066) 013-15-57, 

е-mail: kafedra_bu2@ukr.net 

м. Херсон, 

17 листопада 

2022 року 

70 Міністерство освіти та науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

ХФ «Академія будівництва України» 

ПрАТ «МЖК» Будівельна компанія 

ПП Евроклас (ТОВ «Тавріяпроєкт 

інжинірингкомпані)  м. Херсон 

Спілка економістів України 

498.  ІХ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція здобувачів 

вищої освіти та молодих 

учених «Сучасні проблеми 

і перспективи економічної 

динаміки» 

Уманський державний 

педагогічний університет імені 

Павла Тичини, 

вул. Садова, 2, м. Умань, 

Черкаська область, 20300. 

Нещадим Людмила Миколаївна, 

+38(096)-660-06-11, е-mail: 

l.m.neshhadym@udpu.edu.ua 

м. Умань,  

17 листопада 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника 

Громадська організація «Об’єднання педагогів і 

науковців України» 

499.  Науковий пошук студентів 

ХХІ ст.: актуальні питання 

гуманітарних і соціально-

економічних наук 

Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет, 

м. Ізмаїл, вул. Рєпіна 12. 

Берестецька М.О.,  

0731057894, e-mail: 

м. Ізмаїл,   

17 листопада 

2022 р. 

85 Міністерство науки і освіти України 

Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського 

Одеський національний політехнічний 



naukovyi.viddil_idgu@ukr.net    

Глинка В.Ю.,  0630568049, 

e-mail: nauka.idgu@ukr.net  

університет 

Наукове товариство молодих учених, аспірантів, 

студентів ІДГУ 

500.  Еколого-регіональні 

проблеми сучасного 

тваринництва та 

ветеринарної медицини 

Поліський національний 

університет, 

Бульвар Старий, 7, Житомир, 

Житомирська область, 10008. 

Ревунець А. С., 

тел. (067) 782-23-87;  

e-mail: revunets@ ukr.net 

м. Житомир, 

17 листопада 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Білоцерківський національний аграрний 

університет 

Полтавський державний аграрний університет 

Львівський національний університет 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені 

С. З. Ґжицького 

Сумський національний аграрний університет 

Головне управління Держпродспоживслужби в 

Житомирській області 

501.  ІV Всеукраїнська 

конференція «Індустрія 4.0: 

кібербезпека, додана 

реальність та Інтернет 

речей» 

Національний аерокосмічний 

університет ім. М.Є. Жуковського 

«ХАІ», кафедра комп’ютерних 

систем, мереж і кібербезпеки. 

м. Харків, вул. Чкалова 17. 

Харченко В. С.,зав. каф., д.т.н.,  

Колісник М. О., к.т.н., доцент, 

+38-057-788-4503, +38-788-4356,  

факс +38-057-788-4503, e-mail: 

V.Kharchenko@csn.khai.edu,  

m.kolisnyk@csn.khai.edu 

м. Харків,  

17-18 

листопада 

2022 року 

70-80 Міністерство освіти і науки України 

502.  Сучасні технології 

агропромислового 

виробництва 

Центральноукраїнський 

національний технічний 

університет, 

м. Кропивницький, просп. 

Університетський 8, 25006. 

Васильковська Катерина 

Вікторівна,  

e-mail: VasilkovskaKV@ukr.net, 

м. Кропив-

ницький,  

17-18 

листопада 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Луцький національний технічний університет 

Академія прикладних наук  

Державний аграрний університет Молдови (м. 

Кишинів, Республіка Молдова) 

 



Резніченко Віта Петрівна, 

0671983941 

503.  Економічна поведінка 

молоді: конструктивні 

форми та девіації 

ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені 

Вадима Гетьмана», 

пр. Перемоги, 54/1, кабінет 357, 

м. Київ, Україна, 03680. 

 +(38) 044 - 371-61-05,  

e-mail: kpp@kneu.edu.ua 

м. Київ,  

17-18 

листопада, 

2022 року 

60 Міністерство освіти і науки України.  

Інститут психології імені Г.С. Костюка НВПН 

України (лабораторія організаційної та 

соціальної психології) 

504.  Наукова інтернет-

конференція «Фінансово-

кредитні системи: 

проблеми теорії і 

практики» 

Київський національний 

торговельно-економічний 

університет, кафедра банківської 

справи, 

02156,  м. Київ, вул. Кіото, 19. 

Шульга Н. П., 

044 531 48 27, 

е-mail: kbs@knute.edu.ua;  

n.shulga@knute.edu.ua 

м. Київ, 

18 листопада 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Заклади вищої освіти України 

505.  Всеукраїнська студентська 

науково-практична 

конференція 

«Мистецька освіта очима 

молодого науковця» 

Ніжинський державний 

університет імені Миколи Гоголя, 

16600 Чернігівська обл., м. 

Ніжин, вул. Графська, 2. 

Навчально-науковий інститут 

культури і мистецтв імені 

Олександра Ростовського, 

(04631)71984,  

е-mail: art.culture@ndu.edu.ua 

м. Ніжин,  

19 листопада 

2022 року 

60 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

506.  ІІ Всеукраїнська 

студентська науково-

практична конференція 

“Ефективне використання 

енергії: стан і перспективи” 

Подільський державний аграрно-

технічний університет, 

вул. Шевченка, 13 

м. Кам’янець-Подільський. 

Козак Олександр Володимирович, 

+380964588451, 

м. Кам’янець-

Подільський 

19 листопада 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти” 

Львівський національний аграрний університет 

Кам’янець-Подільський міський район 

електромереж 

ПАТ “Хмельницькобленерго” 



е-mail: nauka_nnie@pdatu.edu.ua ВСП “Кам’янець-Подільський фаховий коледж 

ПДАТУ” 

ДВНЗ “Кам’янець-Подільський індустріальний 

коледж” 

507.  Мовна комунікація і 

сучасні технології у 

форматі різнорівневих 

систем 

Горлівський інститут іноземних 

мов ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний 

університет», 

вул. Першина, 24, м. Бахмут, 

Донецької області, 84511. 

Андрущенко Вікторія Олегівна, к. 

філол. н, доцент, 

+380501038782,  е-mail: 

andruschenkoviky@i.ua 

м. Бахмут,  

21 листопада 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Бердянський державний педагогічний 

університет 

Дніпровський національний університет імені 

Олеся Гончара 

Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-

педагогічна академія» 

Національний педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова 

508.  Правова освіта та правова 

наука в Україні в умовах 

сучасних 

трансформаційних процесів 

Запорізький національний 

університет, 

м. Запоріжжя, вул. Жуковського 

66. 

Коломоєць Т.О., Пелех І.В., 

(061)228-76-17, е-mail: 

law_faculty_znu@gmail.com 

м.Запоріжжя, 

21 листопада 

2022 року 

100 Запорізька обласна державна адміністрація 

Національна академія правових наук України 

Університет митної справи та фінансів 

Київський національний університет ім. 

Т.Шевченка 

Національний юридичний університет ім. 

Ярослава Мудрого 

Національний університет «Одеська юридична 

академія» 

Чернівецький національний університет ім. 

Ю.Федьковича 

Львівський національний університет ім. 

І.Франка 

509.  ХІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів освіти і молодих 

учених  «Романо-

германські мови в 

сучасному міжкультурному 

просторі» 

Кафедра романо-германської 

філології ДЗ «Луганський 

національний університет імені 

Тараса Шевченка», 

Луганська обл., м. Старобільськ,  

вул. Гоголя, 1.  

Шехавцова С.О., 

м. Полтава,  

22 листопада 

2022 року 

60 Міністерство освіти і науки 



+380508029199; +380669749728; 

е-mail: mail@luguniv.edu.ua 

lnu.fim.dekanat@gmail.com 

510.  IХ Регіональна науково-

практична конференція  

«Комплексне використання 

ресурсів довкілля» 

ДВНЗ «Донецький національний 

технічний університет», 

85300, Україна, Донецька 

область, м. Покровськ, пл. 

Шибанкова, 2. 

Таврель Марина, 

тел.: +38 066 3587526, е-mail: 

maryna.tavrel@donntu.edu.ua 

м. Покровськ, 

23 листопада 

2022 року 

60 Міністерство освіти і науки України  

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

511.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених 

«Комп’ютерно-інтегровані 

технології автоматизації 

технологічних процесів на 

транспорті та у 

виробництві» 

Харківський національний 

автомобільно-дорожній 

університет, 

вул. Ярослава Мудрого, 25, м. 

Харків, 61002. 

Ільге Ігор Генріхович, доцент 

кафедри автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих 

технологій, 

(050) 401-91-69,  

е-mail:  ilge_igor@ukr.net 

м. Харків,  

23 листопада 

2022 року 

75 Міністерство освіти і науки України 

512.  ІІ-га інтернет-конференція 

молодих вчених 

"Перспективи хімії в 

сучасному світі"  

Житомирський державний 

університет імені Івана Франка, 

м. Житомир, вул. Велика 

Бердичівська, 40. 

Чайка М.В., 0931295129, 

laridae92@gmail.com,  

Камінський О.М., 0988615601, 

alexkamin1987@gmail.com,  

Авдєєва О.Ю, 0968556763 

avdeeva8909@gmail.com 

м. Житомир, 

23 листопада 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», 

Полтавський національний педагогічний 

університет 

Вінницький педагогічний університет 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» 

513.  Інновації та технології на Національний університет м. Одеса,  70-80 Міністерство освіти і науки України 



морському та 

внутрішньому водному 

транспорті   

"Одеська морська академія", 

м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, 

65029. 

Будашко В.В., директор ННІАта 

ЕМ  

(048) 793 - 16 - 87,   

e-mail: femire@onma.edu.ua 

23 листопада 

2022 року 

ДНУ "Інститут модернізаціі змісту освіти" 

Херсонська державна морська академія 

Щецинська морська академія (Республіка 

Польща) 

Батумська державна морська академія (Грузія) 

514.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та аспірантів 

«Геологія нафти і газу» 

Харківський національний 

університет імені В. Н. Каразіна,  

факультет геології, географії, 

рекреації і туризму, 

м. Харків, майдан Свободи 4, 

ауд. 1.36. 

Раєвський Ярослав 

Олександрович, 

тел. 0966259464; (057) 707-55-38 

e-mail: oilandgasgeo@gmail.com 

Харків 

23-24 

листопада 

2022 року 

50 Міністерство освіти і науки України 

Харківський національний університет імені 

В.Н. Каразіна 

Національний технічний університет «ХПІ» 

Український науково-дослідний інститут 

природних газів 

515.  XX науково-методична 

конференція молодих 

вчених «Наумовські 

читання» 

Харківський національний 

педагогічний університет імені 

Г.С.Сковороди, кафедра 

математики, 

м. Харків, вул. Валентинівська, 2, 

каб. 307-Б.  

Жерновникова Оксана 

Анатоліївна, 

097-01-86-137, е-mail: 

kaf-mathematics@hnpu.edu.ua 

м.Харків,  

23-24 

листопада 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

516.  Актуальні питання 

енергоефективності 

гірничо-металургійного 

виробництва 

Криворізький національний 

університет, 

вул. Віталія Матусевича,11, м. 

Кривий Ріг, 50027, Україна. 

Пересунько Ігор Ігорьович, 

+380988504835,  

е-mail: i.peresunko@knu.edu.ua 

м. Кривий Ріг, 

23-25 

листопада 

2022 року 

60 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Вінницький національний технічний університет 

ТОВ НВК «Криворіжелектромонтаж» м. Кривий 

Ріг 

ТОВ «Техноімпекс» м. Черкаси 

ТОВ «СВ АЛЬТЕРА» м. Кривий Ріг 



ТОВ "РУДОМАЙН"  м. Кривий Ріг 

517.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Перлини степового краю» 

Миколаївський національний 

аграрний університет, 

54020, м. Миколаїв, вул. Георгія 

Гонгадзе, 9. 

Чорний С.Г.,д-р с.-г. наук, проф.,  

тел.: +380974493587,  

е-mail: s.g.chornyy@gmail.com 

м. Миколаїв, 

23-25 

листопада 

2022 року 

120 Міністерство освіти і науки України 

Миколаївська обласна державна адміністрація 

Львівський національний аграрний університет 

Херсонський державний аграрно-економічний 

університет 

Державний біотехнологічний університет 

Вінницький національний аграрний університет 

Подільський державний аграрно-технічний 

університет 

Таврійський державний агротехнологічний 

університет ім. Дмитра Моторного 

518.  XV Всеукраїнська 

студентська наукова 

конференція «Актуальні 

соціально-філософські 

проблеми сучасності» 

Уманський державний 

педагогічний університет імені 

Павла Тичини, 

вул. Садова, 2, м. Умань, 

Черкаська область, 20300. 

Бержанір Анатолій Леонідович, 

канд. соціол. наук, доц., 

тел.+38(067)-742-27-96,  

е-mail: bal8@ukr.net 

м. Умань,  

24 листопада 

2022 року 

60 Міністерство освіти і науки України 

519.  Звітна науково-практична 

конференція здобувачів 

вищої освіти і молодих 

учених: 

«Молодіжна наука 

Київського національного 

університету культури і 

мистецтв – 2022. 

Культурно-мистецька 

освіта у викликах часу» 

Київський національний 

університет культури і мистецтв, 

навчально-науковий відділ 

КНУКіМ, 

м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36, 

каб. 913. 

Гуменюк Т. К., Мамедова В. 

М.+380976026909, 

stud_konf_2022ukr.net 

м. Київ,  

24 листопада 

2022 року 

80 Міністерство освіти і науки України 

ДНЗ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Київський національний університет культури і 

мистецтв 

Приватний вищий навчальний заклад 

«Київський університет культури» 

факультет післядипломної освіти КНУКіМ 

Рада молодих вчених КНУКіМ 

студентське наукове товариство КНУКіМ 

відділ аспірантури і докторантури КНУКіМ 

Миколаївська філія КНУКіМ 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Національна академія керівних кадрів культури і 



мистецтв 

Рівненський держаний гуманітарний 

університет 

520.  «Фінансово-економічні 

механізми розвитку 

підприємництва: 

теоретичний та практичний 

аспекти» 

Український державний 

університет науки і технологій, 

м.Дніпро, пр. Гагаріна, 4, 49005, 

Україна. 

Мушнікова Світлана Анатоліївна, 

тел. (067) 283-60-65,  

е-mail: svetamush@gmail.com 

м. Дніпро, 

24-25 

листопада 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Українська інженерно-педагогічна академія 

Полтавський державний аграрний університет 

Львівський національний аграрний університет 

521.  Формування особистості 

сучасного фахівця як 

суб’єкта самотворення в 

умовах освітнього простору 

Хмельницький національний 

університет, 

29016, м. Хмельницький, 

вул. Інститутська 11. 

Гомонюк О.М., 

(0382) 70-83-36.  

е-m  l: k fеd  p p@uk . еt 

м. Хмель-

ницький,  

24-25 

листопада 

120 Міністерство освіти і науки України 

Вінницький державний педагогічний 

університет імені Михайла Коцюбинського 

522.  Всеукраїнський науково-

практичний форум «ТАК» 

(телекомунікації, 

автоматизація, 

комп’ютерно-інтегровані та 

інформаційні технології). 

 

https://tak.donntu.edu.ua/. 

Державний вищий навчальний 

заклад "Донецький національний 

технічний університет", 

85300, Україна, Донецька 

область, м. Покровськ, пл. 

Шибанкова, 2. 

Ступак Гліб Володимирович, 

0501720264,  

е-mail: glib.stupak@donntu.edu.ua 

м. Покровськ, 

Донецька 

область,  

24-25 

листопада 

2022 року 

75 Міністерство освіти і науки України 

Департамент інвестиційно-інноваційного 

розвитку і зовнішніх відносин Донецької 

обласної державної адміністрації 

523.  VІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Трансформація фінансової 

системи України: тенденції 

та перспективи розвитку» 

Миколаївський національний 

аграрний університет54020, м. 

Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе, 

9д-р екон. наук, проф. Сіренко 

Н.М.Тел.: +380 (0512)580325 е-

mail: finance@mnau.edu.ua 

м. Миколаїв, 

24–25 

листопада 

2022 року 

150 Міністерство освіти і науки України 

Миколаївська обласна державна адміністрація 



524.  Всеукраїнська науково-

теоретична інтернет-

конференція здобувачів 

вищої освіти і молодих 

учених «Актуальні 

проблеми безпеки 

життєдіяльності» 

Миколаївський національний 

аграрний університет, 

54020, м. Миколаїв, вул. Георгія 

Гонгадзе, 9. 

Курепін В.М., канд. екон. наук, 

тел.: +380(512) 40-91-31,  

е-mail: mnau_mpn@uk.net 

м. Миколаїв, 

24-26 

листопада 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Миколаївська обласна державна адміністрація 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення 

Навчально-методичний центр цивільного 

захисту та безпеки життєдіяльності 

Миколаївської області 

525.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

молодих учених і 

здобувачів вищої освіти  

«Аеро – 2022. Повітряне і 

космічне право» 

Національний авіаційний 

університет, 

м. Київ,  пр. Любомира Гузара, 1. 

Сопілко Ірина Миколаївна, декан 

ЮФ, доктор юридичних наук, 

професор, 

+830677595890, 

е-mail: sopilko_i@ukr.net  

м.Київ, 

25 листопада 

2022 року 

230 Міністерство освіти і науки України 

Національний авіаційний університет, 

юридичний факультет 

SkyUp Airlines 

Західноукраїнський національний університет, 

юридичний факультет 

Чернівецький національний університет імені 

Юрія Федьковича 

526.  ХХІV Всеукраїнська 

наукова конференція 

викладачів, молодих 

науковців і студентів  

«Український соціум: 

соціально-політичний 

аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього» 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого, 

м. Харків, вул. Пушкінська, 77. 

Доцент Сахань Олена 

Миколаївна, 

+380501513042;  

е-mail: o.m.sahan@nlu.edu.ua 

м. Харків,  

30 листопада 

2022 року 

80 Міністерство освіти і науки України  

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Харківська асоціація політологів 

527.  Сучасні комп’ютерні 

системи та мережі в 

управлінні 

Херсонський національний 

технічний університет (ХНТУ), 

73008, м. Херсон, вул. 

Бериславське шосе, 24, корпус 3, 

а. 404. 

Райко Галина Олександрівна, 

(0552)32-69-94, е-mail: 

rayko.galina@gmail.com 

м. Херсон, 

листопад 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Вінницький національний технічний університет 

Кременчуцький національний університет ім. 

М. Остроградського 

Одеська національна академія зв'язку ім. 

О. С. Попова 

Львівський національний аграрний університет 

528.  Механізм функціонування 

громадянського суспільства  

Львівський державний 

університет внутрішніх справ, 

м. Львів, 

листопад 

100 Міністерство освіти і науки України 

Міністерство внутрішніх справ України 



(осінні читання) 

(Всеукраїнська наукова 

конференція здобувачів 

вищої освіти) 

79007, м. Львів, вул. Городоцька, 

26. 

Савчин Г.Я.,  

 (032) 258-69-54, (032) 258-64-05, 

е-mail: vonr@lvduvs.edu.ua 

2022 року 

529.  Всеукраїнська наукова 

конференція здобувачів 

вищої освіти та молодих 

науковців «Лінгвістичні 

студії молодих 

дослідників» 

Рівненський державний 

гуманітарний університет, 

33028, м. Рівне, вул. С.Бандери, 

12. 

Совтис Н.М., 

(0362) 26-17-79, (0362) 62-33-40, 

е-mail: kum@rshu.edu.ua  

м. Рівне, 

листопад  

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Департамент освіти і науки Рівненської обласної 

державної адміністрації 

Вінницький державний педагогічний 

університет імені Михайла Коцюбинського 

Волинський національний університет імені 

Лесі Українки 

Хмельницький національний університет 

530.  Всеукраїнська звітна 

науково-практична 

конференція «Проблеми і 

перспективи соціально-

економічного розвитку в 

умовах модернізаційних 

процесів в Україні та світі " 

Міжрегіональна Академія 

управління персоналом, 

02000, м. Киів, вулиця 

Фрометівська, 2. 

Храпатий С.В., Капеліста І.М., 

0674018197,  

е-mail: khrapatiysv@gmail.com  

м. Київ, 

листопад  

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Міжнародна академія культури безпеки, екології 

і здоров’я 

531.  ІІІ наукові читання зі 

всесвітньої історії молодих 

науковців 

Полтавський національний 

педагогічний університет імені 

В.  Г. Короленка, кафедра 

всесвітньої історії та методики 

викладання історії, 

м. Полтава, вул. Остроградського 

2, 36000. 

Тронько Т.В., доц., 

0995363270,  

е-mail: tet.tronko@gmail.com 

Лахно О.П.доц.  

0664806615,  

м. Полтава, 

листопад  

2022 року 

60 Міністерство освіти і науки України  

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Сумський державний педагогічний університет 

імені А.С. Макаренка 



532.  LVII Всеукраїнська  

науково-практична 

конференція аспірантів та 

студентів «Якість освіти та 

відповідність її 

технологічним потребам 

соціуму» 

 

Українська інженерно-

педагогічна академія  м. Харків, 

Харківська область, вулиця 

Університетська, 16,  61003. 

Грінченко Ганна Сергіївна 

(057)733-78-81,  

е-mail: nauka@uipa.edu.ua 

м. Харків, 

листопад 

2022 року 

110 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Університет митної справи та фінансів 

Хмельницький національний університет 

Харківський національний університет 

радіоелектроніки 

533.  XX науково-методична 

конференція молодих 

вчених «Наумовські 

читання» 

Харківський національний 

педагогічний університет імені 

Г.С.Сковороди, кафедра 

математики, 

м. Харків, вул. Валентинівська, 2, 

каб. 307-Б.  

Жерновникова Оксана 

Анатоліївна, 

097-01-86-137, е-mail: 

kaf-mathematics@hnpu.edu.ua 

 

м.Харків, 

листопад  

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

Державна наукова установа «Інститут 

модернізації змісту освіти» 

Грудень 

534.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Медична наука – 2022» 

(для молодих учених) 

полтавський державний 

медичний університет, 

м. Полтава, вул. Шевченка, 23. 

Костенко Віталій Олександрович, 

0532-60-96-10, 0532-56-08-81,  

е-mail: 68mishenko@gmail.com 

м. Полтава,  

2 грудня  

2022 року 

220 Міністерство охорони здоров’я України 

Міністерство освіти і науки України, 

ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" 

535.  «Проблеми та напрямки 

розвитку, створення і 

використання 

інформаційних систем та 

технологій» 

Український державний 

університет науки і технологій, 

м.Дніпро, пр. Гагаріна, 4, 49005, 

Україна. 

Бандоріна Лілія  Миколаївна, 

тел. (056)374-83-70, е-mail:   

kaf.ei@metal.nmetau.edu.ua 

м. Дніпро,  

5-6 грудня 

2022 року 

70 Міністерство охорони здоров’я України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Дніпровський національний університет 

залізничного транспорту імені академіка 

В. Лазаряна 

Національний університет «Запорізька 

політехніка» 



536.  ХХХ всеукраїнська 

науково-практична 

конференція студентів, 

аспірантів і молодих 

вчених «Обладнання 

хімічних виробництв і 

підприємств будівельних 

матеріалів» 

КПІ ім. Ігоря Сікорського,  

Кафедра  машин і апаратів 

хімічних та нафтопереробних 

виробництв (МАХНВ), 

пр. Перемоги, 37. 

Степанюк Андрій, в.о. зав. 

кафедрою МАХНВ доц.,  

096-218-35-02, 

е-mail: ynk@kpi.ua 

м. Київ,  

5-10 грудня 

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

537.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених 

«Актуальні проблеми 

землеробської галузі та 

шляхи їх вирішення» 

Миколаївський національний 

аграрний університет, 

54020, м. Миколаїв, вул. Георгія 

Гонгадзе, 9. 

Качанова Т.В, канд. с.-г. наук, 

доц., 

тел.: +380966021213, е-mail: 

kachanova0909@gmail.com 

м. Миколаїв, 

7-9 грудня 

2022 року 

120 Міністерство освіти і науки України 

Миколаївська обласна державна адміністрація 

Інститут зрошуваного землеробства НААН 

України 

Херсонський державний аграрно-економічний 

університет 

Державний біотехнологічний університет 

Вінницький національний аграрний університет 

Львівський національний аграрний університет 

538.  ХІХ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція  студентів, 

аспірантів та молодих 

учених «Economics: current 

affairs and development 

prospects» (Економіка: 

сучасні проблеми та 

перспективи розвитку) 

Приватний вищий навчальний 

заклад» Європейський 

університет», 03115, Україна, м. 

Київ-115, 

бульвар Академіка 

Вернадського,16в. 

Гудзь Юрій Федорович, 

0664508377, 

0689358377,  

е-mail: iurii.gudz@e-u.in.ua 

м. Київ, 

08 грудня 

2022 року 

 

 

100 Міністерство освіти і науки України  

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Асоціації навчальних закладів України 

приватної форми власності 

539.  VІ Всеукраїнська 

студентська науково-

практична конференціїя 

«Актуальні проблеми 

соціально-гуманітарних 

наук: перспективи та 

Національний університет 

кораблебудування імені адмірала 

Макарова, 

54007, м. Миколаїв, пр. героїв 

України, 9. 

ФілатоваО.С., завідуюча 

м. Миколаїв, 

8-9 грудня 

2022 року 

115 Міністерство освіти і науки України 

Департамент освіти і науки Миколаївської ОДА 

Південний науковий центр НАН України 

Рада молодих науковців Національного 

університету кораблебудування 

ім. адм. Макарова 



виклики» кафедрою Соц ально-

гуман тарних дисципл н, д-р 

філол. наук, професор, 

тел. 097 578 61 75, 

е-mail: kafshd.nus@gmail.com 

540.  Сталий розвиток економіки 

на засадах 

ресурсоефективності 

Запорізький національний 

університет, 

м. Запоріжжя, вул. Жуковського 

66. 

Череп А.В., 

(061)228-76-13, 

е-mail: cherep.av.znu@gmail.com 

м.Запоріжжя, 

15-16 грудня 

2022 року 

90 Міністерство освіти і науки України (Київ) 

Запорізький національний університет 

(Запоріжжя) 

Запорізька обласна державна адміністрація 

(Запоріжжя) 

Всеукраїнська спілка вчених-економістів (Київ) 

Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка (Старобільськ) 

Університет Григорія Сковороди в Переяславі 

(Переяслав) 

Дніпровський національний університет імені 

Олеся Гончара (Дніпро) 

Таврійський державний агротехнологічний 

університет імені Дмитра Моторного 

(Мелітополь) 

Східноєвропейський університет імені Рауфа 

Аблязова (Черкаси) 

541.  Фізична культура, спорт та 

здоров’я різних груп 

населення 

Черкаський національний 

університет імені Богдана 

Хмельницького, 

18031, м. Черкаси, бульвар 

Шевченка, 81. 

Каленіченко Олексій 

Володимирович, 

0503832009,  

е-mail:  cd2016@ukr.net 

м. Черкаси,  

17 грудня  

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

542.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти та 

Рівненський державний 

гуманітарний університет, 

33028, м. Рівне, вул. С.Бандери, 

м. Рівне, 

грудень  

2022 року 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Рівненська обласна державна адміністрація 



молодих науковців 

«Децентралізація влади в 

Україні: проблеми та 

перспективи 

реформування» 

12. 

Микитин Т.М., 

(0362) 63-46-64,  

е-mail:  km@rshu.edu.ua 

Рівненська обласна рада 

 


