
План проведення наукових конференцій навчально-виховними підрозділами  

Університету «Україна» на 2021 рік 

№ Тема конференції 

Вищий навчальний заклад 

(установа), відповідальний за 

проведення, адреса, телефон, e-

mail 

Дата, місто та 

термін 

проведення 

офлайн/ онлайн 

Кількість 

учасників 

Міністерства, відомства або установи, 

що є співорганізаторами заходу 

І. Міжнародні конференції 

1.1 

Інклюзивне освітнє 

середовище: проблеми, 

перспективи, кращі 

практики 

Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини «Україна», 

м. Київ вул. Львівська, 23 

Гребенюк А. О. 0508831831; 

Піддяча В. О. 0637751511 

science.org.uu@gmail.com 

м. Київ, 

24-25 листопада 

2021 

 

250 

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 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-інвалідів 

«Гаудеамус»; Благодійний фонд «Добробут 

ХХІ століття»; ГО «Соціальна перспектива» 

1.2 

Круглий стіл  «Фінансова 

інклюзія як стратегічний 

напрям розвитку 

фінансового сектору» 

Інститут економіки та менеджменту 

Університету «Україна» 

м.Київ, 

20.05.2021 
100 Національний банк України 

1.3 

Сучасні технології розвитку 

людини в інтегрованому 

суспільстві 

Миколаївський фаховий коледж 

Університету «Україна» 

м. Миколаїв, 

23 квітня 2021 р. 
90 

Фонд імені Фрідріха Еберта в Україні 

The Academy of Management and Administration 

in Opole (Poland) 

1.4 Інноваційний потенціал та Полтавський інститут економіки і м. Полтава, 320  



правове забезпечення 

соціально-економічного 

розвитку України: виклик 

глобального світу 

права Університету «Україна» , 18-19 травня 

2021 року 

II. Всеукраїнська конференція 

2.1 

ХX Всеукраїнська наукова 

конференція студентів і 

молодих вчених «Молодь: 

освіта, наука, духовність» 

Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини «Україна», м. Київ, 

вул. Львівська, 23  Гребенюк А. О. 

0508831831; 

Піддяча В. О. 0637751511 

science.org.uu@gmail.com 

м. Київ, 12-13- 

квітня 2021 р 

офлайн/онлайн 

150 

Міністерство освіти і науки України; 

Відкритий міжнародний університет розвитку 

людини «Україна»; ВМГО студентів з 

інвалідністю «Гаудеамус»; Наукове 

товариство студентів, аспірантів, докторантів і 

молодих вчених 

2.2 

Компетентністний підхід до 

формування змісту освіти в 

галузі інженерних 

технологій 

Інженерно-технологічний інститут 

Університету «Україна» 

м. Київ, 

23-24 березня 

2021 р. 

100 МОН України 

2.3 

Біологічно-актвні добавки у 

продуктах харчування 

спеціального призначення 

Інженерно-технологічний інститут 

Університету «Україна» 

м. Київ, 

30-31 березня 

2021 р. 

100 МОН України 

2.4 

Особливості орга-нізації і 

управління ремонтних робіт 

автотранспортних 

підприємств в умо-вах 

трансформації галузі 

Інженерно-технологічний інститут 

Університету «Україна» 

м. Київ, 

13-14 квітня 

2021 р. 

100 МОН України 

2.5 

Соціальна робота в 

сучасному суспільстві: 

тенденції, виклики, 

перспективи 

Полтавський інститут економіки і 

права Університету «Україна» 

м. Полтава, 

28 травня 2021 

року 

75  

ІІІ. Конференції студентів та молодих вчених 

3.1 

Науково-практична 

конференція «Наукові 

дослідження молоді» 

Дубенська філія Університету 

«Україна» 

м.Дубно, 

27.05.2021 
43  

3.2 Студентська наукова Новокаховський гуманітарний інститут м.Нова Каховка, , 28  



 

конференція «Перший крок 

в науку» 

Університету «Україна» 25травня 

2021року 

ІV. Регіональні конференції та семінари 

4.1 

Сучасні реабілітаційно-

спортивні технології: 

теорія і практика» 

Полтавський інститут економіки і 

права Університету «Україна» 

м. Полтава, 

26 лютого 2021 

року 

45 

Полтавський регіональний центр з фізичної 

культури і спорту інвалідів «Інваспорт» 

Полтавської обласної ради, 

Полтавська обласна дитячо-юнацька 

реабілітаційно-спортивна школа інвалідів 

4.2 Мій науковий дебют 
Миколаївський фаховий коледж 

Університету «Україна» 

м. Миколаїв, 

18-22 травня 2021 р. 
21  

4.3 

Науково-практичний семінар 

«Медіаграмотність та 

інтернет-безпека школярів та 

студентів» 

Центральноукраїнський інститут 

розвитку людини Університету 

«Україна» 

м. Кропивницький, 

22-23 квітня 2021 р 
312 

Кіровоградський обласний інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені 

Василя Сухомлинського, 

Кіровоградський науково-дослідного 

експертно-криміналістичний центр МВС 

України 

4.4 

Практична складова 

освітньої програми 

майбутнього фахівця в 

умовах сталого розвитку 

України: особливості, 

пріоритети, перспективи 

Миколаївський фаховий коледж 

Університету «Україна» 

м. Миколаїв, 

березень 2021 р. 
142  

4.5 

Практичний семінар 

«Система управління 

кар’єрним зростанням» 

Новокаховський гуманітарний інститут 

Університет «Україна» 

м.Нова Каховка, 

18 травня 2021 року 
52 

Новокаховський, Каховський та 

Бериславський  міські центри зайнятості, 

Новокаховський міський відділ державної 

виконавчої служби Головного територіального 

управління юстиції у Херсонській області 


