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Вченої ради Університету «Україна»  

з питання «Про результати проведення наукових заходів у 2021/2022 р. 
та затвердження П ереліку на 2022/2023 н.р.»

м. Київ «27» жовтня 2022 р.

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з наукової та міжнародної 
діяльності університету Давиденко Г.В. «Про результати проведення наукових 
заходів у 2021/2022 р. та затвердження Переліку на 2022/2023 н.р.», Вчена рада 
зазначає, що у 2021/2022 н. р. в університеті було проведено 101 науковий захід різних 
рівнів (варто зазначити, що в минулому навчальному році було 72 наукових заходів по 
університету). Це свідчить про те, що навчально-виховні підрозділи активізувалися в 
цьому напрямку, адже наукові заходи відіграють значну роль у популяризації наукової 
діяльності, підвищенні наукової складової, профорієнтації, зміцненні практичної 
складової освітнього процесу, додатковому доході, розширенні міжнародних зв’язків 
університету тощо.

Відповідно до Плану проведення наукових конференцій навчально-виховними 
підрозділами Університету «Україна» на 2022 рік навчально-виховними підрозділами 
університету було заплановано 82 науково-практичні конференції, проведено 28, 12 
буде проведено до завершення 2022 року, 2 заходи не відбулись, 4 перенесено на 
наступний рік. За рівнями наукових заходів, міжнародні: було проведено 3 науково- 
практичні конференції (2 перенесено на наступний рік, 2 плануються до проведення; 1 
скасовано); всеукраїнські конференції: проведено 7 (4 плануються до проведення, 1 
скасовано, 1- перенесено на наступний рік); регіональні, інтернет-конференції, 
конференції молодих вчених та семінари: проведено 18 (6 плануються до проведення, 
1 перенесено на наступний рік).

Члени Вченої ради зазначають, що повністю виконали План: Миколаївський, 
Полтавський, Вінницький, Рівненський інститути.

Участь студентів у різноманітних наукових заходах (конференціях, форумах, 
конкурсах) є однією з важливих форм інтеграції науки в освітній процес і вагомим 
підґрунтям для їхнього становлення як майбутніх науковців. Традиційно кращі 
студенти-науковці беруть участь у роботі міжнародних, всеукраїнських та 
університетських наукових конференцій, які проводяться в університеті і стали 
справжньою візитівкою кожного з підрозділів.

Загалом наукові конференції міжнародного та всеукраїнського рівнів 
проводяться на належному науковому рівні. Однак, попри збільшення показників 
стосовно проведення наукових заходів, у плануванні та організації науково- 
практичних конференцій та семінарів Університету існує низка проблем та 
невирішених завдань.

Насамперед має місце недостатньо фаховий підхід до підготовки і проведення 
наукових заходів, недотримання базових вимог до всеукраїнських та міжнародних 
конференцій, вузькість або недостатня новизна наукової проблематики, недостатнє
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залучення цільової аудиторії, низька якість друкованої продукції за матеріалами 
наукових заходів. Також недостатнім залишається залучення студентів, магістрантів та 
молодих учених. Потребує уваги й низька активність багатьох наукових шкіл, їхня 
неготовність поширювати свої наукові результати на рівні України та залучати 
закордонних партнерів. Проблемним залишається подання звітів, фото- та 
інформаційних звітів про проведені заходи на електронну адресу Управління наукової 
та міжнародної діяльності, широке висвітлення їх на шпальтах ЗМІ, в соціальних 
мережах.

Для вирішення зазначених проблем спільними зусиллями Управління наукової 
та міжнародної діяльності та керівників НВП, завідувачів кафедр і відповідальних за 
наукову роботу НВП було розроблено «План проведення наукових заходів 
структурними підрозділами університету на 2023 р.», який дасть змогу своєчасно 
проводити заплановані наукові заходи на належному науковому та організаційному 
рівні.

Враховуючи вище зазначене, Вчена рада ухвалює:

1. Затвердити «План проведення наукових заходів структурними 
підрозділами університету на 2023 р.» (Додаток 1).

2. Забезпечити проведення наукових заходів в університеті відповідно до 
«Положення про організацію та проведення наукових заходів» на належному 
науковому та організаційному рівні.

Відповідальні: організаційні комітети,
керівники навчально-виховних підрозділів 
Термін: згідно планів проведення
конференцій у 2023 р.

3. Забезпечити подання фото- та інформаційних звітів про проведені заходи 
на електронну адресу Управління наукової та міжнародної діяльності 
science.org.uu@ gm ail.com  відповідно до вимог розділу 7 Положення про 
організацію та проведення наукових заходів.

Відповідальні: організаційні комітети,
керівники навчально-виховних підрозділів 
Термін: згідно планів проведення
конференцій у 2023 р.

4. Забезпечити своєчасне інформування цільової аудиторії про заплановані 
заходи та результати їх проведення, а також розміщ ення відповідної інформації 
на офіційному сайті університету та на його сторінках у соціальних мережах 
відповідно до Положення про організацію та проведення наукових заходів.

Відповідальні: організаційні комітети
конференцій, начальник Управління 
наукової та міжнародної діяльності 
Термін: згідно планів проведення
конференцій у 2023 р.

5. Забезпечити залучення до проведення наукових заходів Університету 
студентів бакалаврату денної форми 3, 4 курсів і 100% магістрантів та аспірантів 
за відповідними спеціальностями.
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Відповідальні: керівники навчально-
виховних підрозділів
Термін: згідно планів проведення
конференцій у 2023 р.

6. Сформувати та подати пропозиції до «Переліку міжнародних та 
всеукраїнських наукових конференцій здобувачів вищої освіти та молодих 
учених М іністерства освіти і науки України на 2023 рік» відповідно до вимог, 
зазначених у листі М іністерства освіти і науки України від 27.09.2022 № 
22.1/10-1357.

Відповідальні: Давиденко Г.В.,
Гребенюк А.О.
Термін: до 20.11.2022 р.

7. Створити online-календар на платформі Google з науковими заходами 
Університету «Україна» згідно із Планом проведення наукових заходів на 2023 
рік та розмістити у вільному доступі.

Відповідальні: Гребеню к А.О.,
П іддяча В.О.
Термін: до 30.12.2023

8. Погоджувати проведення всіх позапланових заходів з питань науково-
дослідної діяльності або/та за участі іноземних партнерів із проректором з
наукової та міжнародної діяльності університету Давиденко Г.В.

Відповідальні: керівники навчально-
виховних та структурних підрозділів 
Термін: щ онайменш е за 10 робочих днів 
до заходу

9. Повідомляти про внесення змін у «План проведення наукових заходів 
структурними підрозділами університету на 2023 р.» на електронну адресу 
Управління наукової та міжнародної діяльності science.org.uu@ gm ail.com .

Відповідальні: керівники навчально-
виховних та структурних підрозділів 
Термін: щ онайменше за 10 робочих днів 
до запланованого заходу

Голова Вченої ради

Вчений секретар

Петро ТАЛАНЧУК

Ольга КАРПЕНКО

З
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Додаток 1
П лан проведення наукових конференцій навчально-виховними підрозділами
 _̂__________________У ніверситету «Україна» на 2023 рік __________________________________________

№ Тема конференції

Заклад вищої освіти 
(установа), відповідальний за 
проведення, адреса, телефон, 

е-шаіі

Дата, місто та 
термін 

проведення 
офлайн/онлайн

Кількість
учасників

Міністерства, відомства або установи, що є 
співорганізаторами заходу

[. Міжнаполні конференції

Інклюзивне освітнє

Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна», 
м. Київ, вул. Львівська, 23,

Відкритий міжнародний університет розвитку людини 
«Україна»; Комітет Верховної Ради України у справах 

ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної 
операції та людей з інвалідністю; Міністерство освіти і науки 
України; Міністерство соціальної політики України; Київська 

міська державна адміністрація- Інститут спеціальної педагогіки
1.1. середовище: проблеми, 

перспективи, кращі практики
Давиденко Г.В., Гребенкж А.О.,

050 883 18 31,
Піддяча В.О., 063 775 15 11

science.org.uu@gmail.com

м. Київ,
22-23 листопада 2023 300 НАПН України; Фонд соціального захисту інвалідів; 

Всеукраїнське громадське об’єднання «Національна Асамблея 
людей з інвалідністю України»; Фонд імені Фрідріха Еберта в 

Україні; Українська асоціація маркетингу; Всеукраїнська 
молодіжна громадська організація студентів з інвалідністю 

«Гаудеамус»; Благодійний фонд «Добробут XXI століття»; ГО 
«Соціальна перспектива»

1.2.

IV Міжнародна науково- 
практична конференція 

«Актуальні питання права та 
соціально-економічних 

відносин»

Центральноукраїнський інститут 
розвитку людини, 

площа Дружби Народів, 8, 
м. Кропивницький, Україна, 

10522)22-74-89. kirol ukr@ukr.net

м. Кропивницький, 
11 квітня 2023 року 120

Кіровоградський науково-дослідний експертно- 
криміналістичний центр МВС України,

Вища школа бізнесу і підприємництва при Міністерстві 
економічного розвитку і скорочення бідності Республіки 

Узбекистан,
Приватна установа «Академія «Bolashaq»» 

(Республіка Казахстан),
Вища школа економіки, права та медичних наук 

у м. Кельце імені професора Едварда Ліпінського (Республіка
Польща),

Черкаський державний бізнес-коледж, 
Кропивницьке відділення Київського науково-дослідного 

інституту судової експертизи,
Південносхідне міжрегіональне управління Міністерства 

юстиції у Кіровоградській області

1.3.
Актуальні проблеми сучасної 

освіти та науки в контексті 
євроінтеграційного поступу

Луцький інститут розвитку людини, 
Бундак О.А.,

+38 050 238 41 11,

м. Луцьк,
18 травня 2023 р. 
офлайн/онлайн

150-180
Інститут литовської мови (м. Вільнюс, Литовська Республіка), 

факультет гуманітаристики та освітнього менеджменту 
Клайпедського університету (м. Клайпеда, Литовська
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olenabundak@ email, com Республіка)

1.4.

Інноваційний потенціал та 
правове забезпечення 

соціально-економічного 
розвитку України: виклик 

глобального світу

Полтавський інститут економіки і 
права,

Басенко Руслан Олександрович,
заступник директора з науково- 

педагогічної роботи, міжнародної та 
грантової діяльності, 

м. Полтава, вул. Монастирська, 6, 
+38 099 780 84 61, 
Diel-admin@ukr.net

17-18 травня 
2023 року, м. Полтава, 

офлайн — пленарне 
засідання, онлайн -  

засідання секцій

150

Полтавський національний педагогічний університет імені 
В. Г. Короленка, Сумський державний педагогічний 

університет імені А. С. Макаренка, Вінницький державний 
педагогічний університет імені М. Коцюбинського, 

Полтавський державний аграрний університет, Akademia іт. 
Jakuba z  Paradyza w Gorzowie Wielkopolskim, European 

University Viadrina Frankfurt, редакція міжнародного наукового 
журналу «Соціальні науки», Міжнародний університет 

(Вісконсін, СІЛА), Мазовецька вища медична школа (Варшава, 
Республіка Польща)

1.5.
Актуальні проблеми молоді 

в сучасних соціально- 
економічних умовах

Житомирський економіко- 
гуманітарний інститут,

Зінчук Тетяна Вікторівна,
050 418 36 17 konf zehi uu(S)gmail com

28.03.2023р., 
м. Житомир, 
28.03.2023 р. 

змішана (офлайн та
100

Відкритий міжнародний університет розвитку людини 
«Україна»,

Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету
«Україна»,

Вища технічна школа в Катовіце (Польща)онлайн) {співорганізатори ще уточнюються)

1.6.

VII Міжнародна науково- 
практична конференція 

«Сучасні технології розвитку 
людини в інтегрованому 

суспільстві»

Миколаївський інститут розвитку 
людини,

м. Миколаїв, вул. 2-га військова, 22, 
Старєва Анна Михайлівна,

050 33 27 000, 
Завгородній Андрій 

Володимирович,
093 29 79 284, 

ukraina 09@ukr.net

06.04.2023р., 
м. Миколаїв, 1 день, 

онлайн
120

Департамент освіти і науки М иколаївської обласної військової 
адміністрації,

Управління освіти Миколаївської міської ради,
The Academy o f Management and Administration in Opole 

(Ополе, Польща),
Nederlandse Business School {Дутинхем, Нідерланди).

1.7.

VIII Міжнародна 
науково-практична 

конференція 
«Освіта та підприємництво: 

точки дотику»

Вінницький інститут Університету 
«Україна», м. Вінниця, вул. 

Хмельницьке шосе 23а 
Швед В.В., начальник відділу НМР, 

професор кафедри економіки та 
менеджменту osvitav@gmail.com 

+380677987106

7-8 грудня 2023 року 
м. Вінниця 

{змішаний формат)
100

Карагандинський державний індустріальний університет, 
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, 

Навчально-науковий інститут економіки, оподаткування та 
митної справи Університету державної фіскальної служби 

України,
Луганська філія Інституту економіко-правових досліджень 

ім. В. К. Мамутова Національної академії наук України

1.8.

VI Міжнародна 
науково-практична 

конференція 
«Інклюзивна освіта: досвід і 

перспективи»

Вінницький інститут, 
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 

23а,
Остратюк Н.М., начальник відділу 

науки, МД та ІО,
+38 097 327 93 84 

natalia ostratiuk@ukr.net

27-28 квітня 2023 
року 

м. Вінниця 
(змішаний формат)

100

ГО «Соціальна перспектива», Технічний університет Софії.(м.
Софія, м. Слівен, Болгарія), Державний університет 

інфраструктури і транспорту, Сірі Гуру Хар Раї Сагіб Коледж 
для жінок (м. Чаббеваль, Індія), Всеукраїнська молодіжна 

громадська організація студентів з інвалідністю «Гаудеамус» 
(м.Київ, Україна), Громадська організація «Паросток» (м. 

Вінниця, Україна), Громадська організація «Вінницька обласна 
організація Українського товариства охорони пам’яток історії
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культури» (м. Вінниця, Україна), Всеукраїнська громадська 
організація «Консорціум закладів післядипломної освіти» 
(Україна), Фундація «Недалеко» (Польща), Міжнародна 

асоціація розвитку громад (Велика Британія), Міжнародна 
програма розвитку дитини (Норвегія), Громадська організація 

«Inclusive Practices» (Грузія)

1.9.

Г нвестиційно-інноваційний 
форум «Розвиток аграрного 

сектору економіки і 
продовольча безпека 

У країни»

Університет «Україна», 
вулЛьвівська 23 

Дубас Ростислав Григорович 
067-969-32-57 
dubasn@ukr.net

23.05.2023 р. 
м.Київ 

офлайн/онлайн
110 Інститут аграрної економіки НААН України 

Інститут агроекології і природокористування НААН України

II. Всеукраїнські конференції

2.1.

XX Всеукраїнська наукова 
конференція студентів і 

молодих вчених «Молодь:

Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна», м. Київ, 

вул. Львівська, 23 
Гребенюк А. О. 0508831831;

м. Київ, 13-14- квітня 
2023 р 150

Міністерство освіти і науки України; Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини «Україна»; ВМГО студентів з 

інвалідністю «Гаудеамус»- Наукове товариство студентів
освіта, наука, духовність» Піддяча В. О. 0637751511 

science.org. uu@gmail .com

офлайн/онлайн аспірантів, докторантів і молодих вчених

2.2.
IV Всеукраїнська науково- 

практична конференція 
«Здоров’я та суспільство»

Центральноукраїнський інститут 
розвитку людини, 

площа Дружби Народів, 8, 
м. Кропивницький, Україна, 

(0522) 22 74 89, kirol ukr(®,ukr.net

м. Кропивницький, 8 
листопада 2023 року 100

Вища школа економіки, права та медичних наук у м. Кельце 
імені професора Едварда Ліпінського{Республіка Польща), 

Черкаський державний бізнес-коледж, Кіровоградський 
обласний госпіталь для ветеранів війни, управління охорони 
здоров’я Кіровоградської обласної державної адміністрації, 

Кіровоградський науково-дослідний експертно- 
криміналістичний центр МВС України

2.3.

Правові, економічні та 
соціокультурні засади 

регулювання суспільних 
відносин: сучасні реалії та 

виклики часу

Полтавський інститут економіки і 
права,

Басенко Руслан Олександрович,
заступник директора з науково- 

педагогічної роботи, міжнародної та 
грантової діяльності, 

м. Полтава, вул. Монастирська, 6, 
+38 099 780 84 61, 
piel-admin(a).ukr. net

5 грудня 2023 року, 
м. Полтава, офлайн -  
пленарне засідання, 
онлайн -  засідання 

секцій

150

Полтавський національний педагогічний університет імені 
В. Г. Короленка, Сумський державний педагогічний 

університет імені А. С. Макаренка, Вінницький державний 
педагогічний університет імені М. Коцюбинського, 

Полтавський державний аграрний університет

2.4. Сучасні питання теоретичної 
та прикладної лінгвістики

Полтавський інститут економіки і 
права,

Басенко Руслан Олександрович,
заступник директора з науково- 

педагогічної роботи, міжнародної та 
грантової діяльності,

7 грудня 2023 року, 
м. Полтава, офлайн -  
пленарне засідання, 
онлайн — засідання 

секцій

70

Південноукраїнський національний педагогічний університет 
імені К. Д. Ушинського, Полтавський літературно- 

меморіальний музей В. Г. Короленка, Oxford Class Київський 
екзаменаційний центр (UA 009)

6
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м. Полтава, вул. Монастирська, 6, 
+3 8099 780 84 61, 
viel-admin(a),ukr. net.

2.5.
Соціальні практики у фокусі 

соціальної роботи та 
спеціальної освіти

Полтавський інститут економіки і 
права,

Басенко Руслан Олександрович,
заступник директора з науково- 

педагогічної роботи, міжнародної та 
грантової діяльності, 

м. Полтава, вул. Монастирська, 6, 
+38 099 780 84 61, 
piel-admin(a)ukr. net

18 травня 2023 року, 
м. Полтава, офлайн -  
пленарне засідання, 
онлайн -  засідання 

секцій

70

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції, Житомирська обласна 
асоціація фахівців соціальної сфери, Інститут психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України, Інститут соціальної та 
політичної психології НАПН України, Класичний приватний 
університет, Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 
кафедра психології та педагогіки, Полтавська благодійна 

організація «Світло надії», Полтавський державний аграрний 
університет, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В.Г. Короленка, Полтавський національний 
технічний університет імені Юрія Кондратюка, Полтавська

обласна благодійна організація «Реабілітаційний центр «Вихід 
с!», Полтавський обласний благодійний фонд «Громадське 

здоров’я»

2.6.

Всеукраїнська XI науково- 
практична конференція 
«Людина і суспільство: 

економічний та 
соціокультурний вимір»

Рівненський інститут 
м.Рівне, вул. Котляревського, 1 в. 

Юрчук Л.В. 
0956312868 

uluda®,ukr.net

31.03.2023 р. 
онлайн 60 Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної

освіти

2.7.

Науково-практичні основи 
різних видів адаптації 

учасників бойових дій / 
військовослужбовців та 
членів їх сімей в Україні

Житомирський економіко- 
гуманітарний інститут, 

кафедра соціально-реабілітаційних 
технологій,

Артеменко Анна Броніславівна, 
097 722 36 99 (вайбер 099 365 43 64), 

kaf.socio.zehi®, email, com

04.04.2023 р. 
м. Житомир,
04.04.2023 р. 

онлайн

60 Соціологічна асоціація України 
(співорганізатори ще уточнюються)

2.8.
Захист прав і свобод 

громадян у світлі вимог 
Конституції України

Вінницький інститут, м. Вінниця, вул.
Хмельницьке шосе, 23а, 

Олійник О.М., заступник завідувача 
кафедри, ст. викладач кафедри бізнесу 

і права 
(068) 424 22 07 

lesvaolivnik230286@,smail.com

м. Вінниця 
30 березня 
2023 року 

(змішаний формат)

100

ГО «Соціальна перспектива» (м. Вінниця), ПП «Експертний 
центр «Поділля»»(м. Вінниця), Управління юстиції Вінницької 
області, Вінницька місцева прокуратура, Сьомий апеляційний 
адміністративний суд {м. Вінниця), Львівський національний 

університет ім.Івана Франка, Київський національний 
університет ім. Тараса Шевченка, Івано-Франківська філія 

Університету «Україна», Мелітопольський державний 
педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького, 

Донецький національний університет ім. В. Стуса, ПВНЗ 
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. 

Степана Дем’янчука» (м. Рівне), Відкритий міжнародний
7



Університет розвитку людини «Україна» (м. Київ), 
Хмельницький національний університет, Миколаївський 

інститут розвитку людини, Міжнародний класичний 
університет ім. Пилипа Орлика, Вінницький торговельно- 

економічний інститут

2.9.

VI Всеукраїнський 
психологічний форум 

«Особистість в сучасних 
реаліях: становлення, 
розвиток, парадокси»

Вінницький інститут, м. Вінниця, вул. 
Хмельницьке шосе, 23 а 

Лєсніченко Н.П., к.псих.н., доц. 
напрямку «Психологія»

+38 (096)282 31 70 
nakazniuk@ email, com

м. Вінниця 
травень 2023 року 
(змішаний формат)

180

ГО «Соціальна перспектива» (м. Вінниця), Харківський 
національний педагогічний університет імені Г. Сковороди, 

Харківський університет внутрішніх справ, Вінницький 
торговельно-економічний інститут, Хмельницький 
національний університет, Київський національний 

педагогічний університет імені М. Драгоманова, Відкритий 
міжнародний університет розвитку людини «Україна» (м. 

Київ), Уманський державний педагогічний університет імені 
П. Тичини, Маріупольський державний університет, 

Вінницький психологічний центр «Fides»
Білоцерківський інститут економіки 
та управління, 2-й провулок Героїв 

Крут, 42,
Київська обл., м. Біла Церква, 

+38 097 770 98 29, 
факс: (0456) 38 66 80,

Ьс uu@ukr.net

2.10.
Суспільство, наука, освіта: 

актуальні дослідження, 
теорія та практика

23-24 листопада 2023 
p., м. Біла Церква 60

Міністерство освіти та науки, Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини «Україна», 

Білоцерківський національний аграрний університет,
КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий

коледж

III. Інтернет-конференції

3.1.
Менеджмент як фактор 
соціально-економічного 

розвитку

Житомирський економіко- 
гуманітарний інститут, 

кафедра менеджменту та туризму 
Дивинська Юлія Анатоліївна, 

050 175 24 00, kaf mentur@ukr.net

20.12.2022 р.
м. Житомир 

онлайн
60

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 
кафедра менеджменту та міжнародних економічних відносин

3.2.
Тренінг «Інклюзивне 

навчання: основні принципи 
та дієві технології»

Вінницький інститут, м. Вінниця, вул. 
Хмельницьке шосе, 23 а 

Остраткж Н.М., начальник відділу 
науки, МД та ІО 

natalia ostratiuk@ukr.net 
+38 097 327 93 84

м. Вінниця 
1 грудня 2023 року 100 ГО «Соціальна перспектива»

3.3.

III Науково-практична 
онлайн-конференція 

студентів, аспірантів і 
молодих вчених «Актуальні 
питання сучасної стратегії 

розвитку України: виклики,

Університет «Україна», кафедра 
міжнародних відносин та політичного 

консалтингу,
Яровой Т.С., 

д. держ. упр., доцент,
+38 097 956 39 63,

Онлайн, 
Листопад 2022 року 60 ГО «Міжнародна науково-освітня платформа «ОНОВЛЮ ЙСЯ»

mailto:uu@ukr.net
mailto:mentur@ukr.net
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пріоритети та прогнози» tikhon 9563963(2),ukr.net

3.4.

Науково-практична онлайн- 
конференція студентів, 

аспірантів і молодих вчених 
«Трансформація системи 

освіти і науки у 
міжнародний простір в 
умовах воєнного часу»

Університет «Україна», кафедра 
міжнародних відносин та політичного 

консалтингу,
Яровой Т.С., 

д. держ. упр., доцент,
+38 097 956 39 63, 

tikhon 9563963(2),ukr.net

Онлайн, березень 
2023 року 60 ГО «Міжнародна науково-освітня платформа «ОНОВЛЮЙСЯ»

IV. Конференції студентів та молодих учених

4.1.

Актуальні тенденції науки, 
освіти, технологій та 

суспільства 
(«Наукові дослідження 

молоді»)

Лубенська філія Університету 
«Україна», м. Дубно, вул. Шевченка, 

14, (03656) 49 49 9, 
dubno ukraine(2)ukr.net

Рівненська обл., м. 
Дубно 

25 травня 2023 
офлайн (залежно від 
безпекової ситуації)

50

IV Регіональна науково- Центральноукраїнський інститут

4.2. студентів та молодих вчених 
«Актуальні проблеми 

розвитку сучасного 
суспільства»

розвитку людини, площа Дружби 
Народів, 8, м. Кропивницький, 
Україна, тел.: (0522) 22-74-89, 

kirol ukr(2)ukr.net

м. Кропивницький, 15 
травня 2023 року 70

Кіровоградський науково-дослідний експертно- 
криміналістичний центр МВС України, 
Черкаський державний бізнес-коледж

4.3.
Студентська науково- 

практична конференція «Мій
науковий дебют»

Миколаївський інститут розвитку 
людини,

м. Миколаїв, вул. 2-га військова, 22, 
Кандюк-Лебідь Світлана 

Володимирівна
050 579 52 18 

ukraina 09(2),ukr.net

20.04.2023 p., 
м. Миколаїв, 1 день, 

заочна
60

4.4.

XXII Звітна регіональна 
міжвузівська науково- 

практична конференція 
«Наука і навчальний процес»

Вінницький інститут, м. Вінниця, вул. 
Хмельницьке шосе, 23а 

Остратюк Н.М., начальник відділу 
науки, МД та ІО 

natalia ostratiuk(2),ukr.net 
+38 097 327 93 84

14 квітня 2023 року 
м. Вінниця 

(змішаний формат)
70

ГО «Соціальна перспектива», Національна академія 
природознавства України, ВМОГ студентів-інвалідів 

«Гаудеамус», Вінницька міська рада

4.5.

Теоретичні й практичні 
аспекти економіки, права, 

психології, соціальних 
комунікацій, 

бібліотекознавства та 
документознавства

Білоцерківський інститут економіки 
та управління, 2-й провулок Героїв 

Крут, 42,
Київська обл., м. Біла Церква, 

Телефони:
+38 097 770 98 29 

факс (0456) 38-66-80

20 квітня 
2023 p., м. Біла 

Церква
50
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e-mail: be uu@ukr.net

4.6.
Актуальні проблеми теорії, 

історії та практики 
соціальних комунікацій

Білоцерківський інститут економіки 
та управління, 2-й провулок Героїв 

Крут, 42,
Київська обл., м. Біла Церква, 

Телефони:
+38 097 770 98 29 

факс (0456) 38-66-80 
e-mail: be uu@ukr.net

14 грудня 
2023 p., м. Біла 

Церква
30

V. Регіональні конференції та  семінари

5.1.

Круглий стіл «Проблеми та 
перспективи розвитку 

інженерно-технологічної 
галузі»

Інженерно-технологічний інститут, 
директор ІТІ Залю бовськнй М.Г., 

м. Київ, вул. Львівська, 23,
3 корпус, 202 ауд.

067 406 53 99,

20 квітня 2023 p., 
м. Київ, вул. 

Львівська, 23, 
онлайн

25-30

5.2.

Круглий стіл «Туризм в 
умовах війни та повоєнний 
розвиток туристичної галузі 

України»

Луцький інститут розвитку людини, 
кафедра інформаційної діяльності та 

туризму М айстер А.А., 097 831 06 84, 
maister89@ukr.net

м. Луцьк, 27 вересня
2022 р.

офлайн/онлайн
ЗО Туристичне агентство «Сен-Тревел»

5.3.
Круглий стіл «Козацька доба 

-  основа української 
державності»

Луцький інститут розвитку людини, 
Б ун дак О.А., +38 050 238 41 11; 

olenabundak@smail.com

м. Луцьк, 24 
листопада 2022 р. 

офлайн/онлайн
30 Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, ВОО

НСКУ

5.4.

X Науково-практичний 
семінар «Проблеми та 
перспективи розвитку 

інформаційної, бібліотечної 
та архівної справи»

Луцький інститут розвитку людини, 
кафедра інформаційної діяльності та 
туризму Л яш ук Н.В., 050 911 29 54, 

nat lashuk@ukr.net. 
-заступник директора з науково- 

методичної роботи 
+38 050 238 41 11; 

olenabundak@gmail.com

м. Луцьк, 20 грудня
2022 р.

офлайн/онлайн
30-50

Луцький педагогічний коледж,
ВНУ імені Лесі Українки, 

Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю. 
Кримського

5.5.

VIII Науково-методичний 
семінар «Новітні 

комп’ютерні технології: 
наука і освіта»

Луцький інститут розвитку людини, 
Бундак О.А., +38 050 238 41 1 1; 

olenabundak@gmail.com

м. Луцьк, 16 березня 
2023 офлайн/онлайн 30-50 Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного

університету

5.6.
VI Круглий стіл «Подолання 
кризових явищ в економіці 

України»

Д ацю к-Т ом чук М .Б., 0686225220, 
mashaDrof@ukr.net. 

науково-педагогічний склад кафедри, 
студенти спеціальності «Фінанси, 
банківська справа та страхування»

м. Луцьк, ЗО березня 
2023 офлайн/онлайн ЗО

Науково-педагогічний склад кафедри права та фінансів, 
студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа та 

страхування»; Страхова компанія «Перша», ПрАТ «УСК» 
«Княжа Вієнна Іншуранс Груп», СГПП «Дружба»
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5.7.

Науковий семінар 
«Психоедукація: проблеми 

комунікації між військовими 
і цивільними в Україні у 

період війни»

Рівненський інститут 
м.Рівне, вул. Котляревського, 1 в. 

Юрчук JI.B. 
0956312868 

uluda@ukr.net

04.11.2022 р. 
онлайн ЗО ГО «Носії миру»

5.8.

Науковий семінар 
«Актуальні підходи до 
викладання соціальної 

роботи у закладах вищої 
освіти України»

Рівненський інститут м.Рівне, вул. 
Котляревського, 1 в.

Стеца Н.В. 
0671833769 

nataliatrofimcuk66@ email, com

11.11.2022 р.
онлайн 10 КЗ POP «Рівненська медична академія»

5.9.

Науковий семінар 
«Звітність за 3 квартал 2022 

p.: особливості воєнного 
часу»

Рівненський інститут 
Яковчук А.М.

0966163141
7vakovchuk7@email.com

14.12.2022 р. 
онлайн 10 ТОВ «Аудиторська компанія «Актив +»

Науковий семінар 
«Розвиток фінансових 

інструментів ведення бізнесу 
в Україні в умовах 

невизначеності: 
цифровізація, глобальна 

фінансова турбулентність»

Ушакова О.А., к.е.н., доц., член науково-методичної комісії з

5.10.

Рівненський інститут 
Ушакова О.А.

0668233148
ksenva.5000.ks@email.com

21.03.2023 р. 
онлайн 30

бізнесу, управління, соціальної роботи та сервісу за спец. 072 
«Фінанси, банківська справа та страхування», сектору фахової 

передвищої освіти Науково-методичної Ради МОН України, 
співрозробник Стандарту ФПО України: освітньо-професійний 

ступінь «фаховий молодший бакалавр», галузь знань 07 
«Управління та адміністрування», спеціальність 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування»

5.11.

Науковий семінар 
«Організація освітнього 

процесу з дітьми 3 
особливими освітніми 

потребами в умовах 
воєнного стану: реалії 

сьогодення»

Рівненський 
Інститут 

Бондарець М.А.
0977434919 

maria 2812@ukr.net

26.04. 2023 р. 
онлайн

ЗО

5.12.

Науковий семінар 
«Сучасні тенденції 

суспільно-економічно ГО 
розвитку та їх вплив на 

освітньо-педагогічні 
процеси»

Рівненський інститут 
Козакевич А.С.

0981015817
kas-59@ukr.net

18. 05.2023 р. 
онлайн 10

5.13.
Науково-практичний семінар 

«Фізична терапія: новітні 
засоби відновлення здоров 'я»

Миколаївський інститут розвитку 
людини Університету «Україна» 

м.Миколаїв, вул. 2-га військова, 22, 
Чумаченко Олександр Юрійович 

099 967 68 32

16.05.2023 p., м. 
Миколаїв, 1 день, 

онлайн
ЗО
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ukraina 09@ukr.net

5.14.

Науково-практичний семінар 
«Інноваційні психолого- 
реабілітаційні методи 

відновлення стану здоров ’я  
осіб із захворюваннями 

опорно-рухової системи»

Миколаївський інститут розвитку 
людини Університету «Україна» 

м. Миколаїв, вул. 2-га військова, 22, 
Мазур Валентина Михайлівна 

066 794 59 43 
ukraina 09@ukr.net

14.03.2023 p., м. 
Миколаїв, 1 день, 

онлайн
40

5.15.

Науково-комунікативний 
захід «Підтримка 
антикорупційних 
розслідувань на 

регіональному та місцевому 
рівнях» у  форматі круглого 

столу

Миколаївський інститут розвитку 
людини Університету «Україна» 

м. Миколаїв, вул. 2-га військова, 22, 
Олійник Олег Олександрович 

067 783 37 98 
ukraina 09@ukr.net

16.03.2023 p., м. 
Миколаїв, 1 день, 

онлайн
ЗО

Миколаївський інститут розвитку

5.16.

Соціально-освітній 
аутсорсінг «Корпоратизація 
в інклюзії -  запорука успіху  

справи»

людини Університету «Україна» 
м. Миколаїв, вул. 2-га військова, 22, 

Мазур Валентина Михайлівна 
066 794 59 43 

ukraina 09@ukr.net

23.03.2023р., м. 
Миколаїв, 1 день, 

онлайн
ЗО

5.17.
VIII науково-практична 

конференція «Права людини: 
історія та сучасність»

Інститут права та суспільних відносин 
Університету «Україна»

Ізуїта П.О., к.ю.н., доцент, 
заслужений юрист України,

093 549 80 55 
selenaamega@smail.com

офлайн,
онлайн 90

Уповноважений Верховної Ради,
Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції

України
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