
План проведення наукових конференцій навчально-виховними підрозділами  

Університету «Україна» на 2022 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 

1.2 

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, 

23-24 листопада 

2022 

 

300 

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 

IІ Міжнародна конференція 

присвяченій етикету та 

конфліктології «Наведення 

мостів через кордони» 

Інститут права та суспільних відносин 

Університету «Україна» 

Кіслов Д.В. 

097 354 54 43 

kisad@ukr.net 

До дня  

Міжнародного дня 

захисту дітей 

1 червня 2022 

офлайн/онлайн 

40 

Міжнародна Федерація Всесвітнього Миру в 

Україні, 

Ісламський культурний центр, Федерація молоді за 

мир, додаткові партнери уточняються 

1.3 

Інноваційний потенціал та 

правове забезпечення 

соціально-економічного 

розвитку України: виклик 

глобального світу 

ТВСП Полтавський інститут економіки і 

права, Басенко Руслан Олександрович, 

заступник директора з науково-

педагогічної роботи, міжнародної та 

грантової діяльності, +380997808461, 

piel-admin@ukr.net 

24 березня 

2022 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 im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie 

Wielkopolskim, European University Viadrina 

Frankfurt, редакція міжнародного наукового 

журналу «Соціальні науки». 

1.4 

VI Міжнародна 

науково-практична конференція 

«Освіта та підприємництво: 

Вінницький інститут Університету 

«Україна», м. Вінниця, вул. Хмельницьке 

шосе 23а 

2-3 грудня 2022 

року 

м. Вінниця 

100 

Білоруська державна академія зв’язку 

Карагандинський державний індустріальний 

університет 

mailto:piel-admin@ukr.net


точки дотику» Швед В.В., начальник відділу НМР, 

професор кафедри економіки та 

менеджменту osvitav@gmail.com 

+380677987106 

(змішаний формат) Білоруський державний економічний 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. 

1.5 

VI Міжнародна 

науково-практична конференція 

«Інклюзивна освіта: досвід і 

перспективи» 

Вінницький інститут Університету 

«Україна», м. Вінниця, вул. Хмельницьке 

шосе 23а 

Остратюк Н.М., начальник відділу науки, 

МД та ІО 

natalia_ostratiuk@ukr.net 

+380973279384 

20-21 квітня 2022 

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 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) 

1.6. 

Актуальні проблеми молоді в 

сучасних соціально-

економічних умовах 

Житомирський економіко-гуманітарний 

інститут 

м. Житомир 

24.03.2022 року 

змішана форма 

проведення 

100 

Відкритий міжнародний університет розвитку 

людини “Україна” 

Мелітопольський державний педагогічний 

університет імені Богдана Хмельницького 

Донбаська державна машинобудівна академія 

Центр соціологічних та політичних досліджень 

Білоруського державного університету (м. Мінськ) 

Вища технічна школа (м. Катовіце) 

1.7 

VІІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Актуальні проблеми сучасної 

освіти та науки в контексті 

євроінтеграційного поступу» 

ЛІРоЛ «Україна», заступник директора з 

науково-методичної роботи Бундак О. А., 

0502384111, olenabundak@gmail.com 

17 травня 2022 р. 

(офлайн/онлайн) 
180 

Інститут литовської мови (м. Вільнюс, Литовська 

республіка), факультет гуманітаристики та 

освітнього менеджмену Клайпедського 

університету (м. Клайпеда, Литовська республіка) 

1.8 

ІV Міжнародна науково-

практична конференція 

«Актуальні питання права та 

соціально-економічних 

Центральноукраїнський інститут розвитку 

людини, площа Дружби Народів, 8, 

м. Кропивницький, Україна, 

тел.. (0522)22-74-89, e-mail   

м. Кропивницький, 

4 листопада жовтня 

2022 року 

120 учасників 

Кіровоградський науково-дослідний експертно-

криміналістичний центр МВС України, 

Вища школа бізнесу і підприємництва при  

Міністерстві економічного розвитку і скорочення 

mailto:osvitav@gmail.com
mailto:natalia_ostratiuk@ukr.net


відносин» kirol_ukr@ukr.net 

 

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, 

Південно-Східне міжрегіональне управління 

Міністерства юстиції у Кіровоградській області 

II. Всеукраїнська конференція 

2.1 

ХIX 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, 11-12- 

квітня 2022 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 

VIIІ Науково-практичної 

конференції «Еволюція 

теоретичних уявлень людства 

про державу и право» 

Інститут права та суспільних відносин 

Університету «Україна» 

Кіслов Д.В. 

097 354 54 43 

kisad@ukr.net 

До Дня науки в 

Україні 

21 травня 2022 

офлайн/онлайн 

50 

Міжнародним бюро корпоративного розвитку та 

аналітики запрошує всіх бажаючих, додаткові 

партнери уточняються 

 

2.3 

Правові, економічні та 

соціокультурні засади 

регулювання суспільних 

відносин 

ТВСП Полтавський інститут економіки і 

права, Басенко Руслан Олександрович, 

заступник директора з науково-

педагогічної роботи, міжнародної та 

грантової діяльності, +380997808461, 

piel-admin@ukr.net 

8 грудня 2022 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 

2.3 
Сучасні питання теоретичної та 

прикладної лінгвістики 

ТВСП Полтавський інститут економіки і 

права, Басенко Руслан Олександрович, 

заступник директора з науково-

педагогічної роботи, міжнародної та 

грантової діяльності, +380997808461, 

piel-admin@ukr.net 

 

6 грудня 2022 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 klass Київський екзаменаційний центр (UA 

009) 

2.4 

Соціальні практики у фокусі 

соціальної роботи та 

спеціальної освіти 

ТВСП Полтавський інститут економіки і 

права, Басенко Руслан Олександрович, 

заступник директора з науково-

педагогічної роботи, міжнародної та 

грантової діяльності, +380997808461, 

piel-admin@ukr.net 

10 березня 

2022 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 

mailto:piel-admin@ukr.net
mailto:piel-admin@ukr.net
mailto:piel-admin@ukr.net


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 є!», Полтавський обласний благодійний 

фонд «Громадське здоров’я». 

2.5. 

ІV Всеукраїнська науково-

практична конференція 

„Навчання і виховання в 

інклюзивному освітньому 

просторі: теорія та практика” 

Відокремлений структурний підрозділ 

закладу вищої освіти „Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини 

„Україна” Хмельницький інститут 

соціальних технологій 

Островська  

Наталія Олександрівна 

29009, Україна, м. Хмельницький, 

вул. Ярослава Мудрого, 2-А 

nata_ostrovska@ukr.net 

096-167-79-38 

Хмельницький 

21.04.2022 р. 

офлайн 

+ 

онлайн 

60 

Хмельницьке обласне відділення Фонду 

соціального захисту інвалідів 

 

2.6 

Захист прав і свобод громадян у 

світлі вимог Конституції 

України 

Вінницький інститут Університету 

«Україна», м. Вінниця, вул. Хмельницьке 

шосе 23а 

Олійник О.М., заступник завідувача 

кафедри, ст. викладач кафедри бізнесу і 

права 

(068)424-22-07 

lesyaoliynik230286@gmail.com 

м. Вінниця 

31 березня 

2022 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 

Університет розвитку людини «Україна» (м.Київ), 

Хмельницький національний університет, 

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку 

людини ВНЗ «Університет «Україна»», 

Міжнародний класичний університет ім.Пилипа 

Орлика, Вінницький торговельно-економічний 

інститут 

mailto:nata_ostrovska@ukr.net


2.7 

Науково-практичні основи 

різних видів адаптації 

учасників бойових дій / 

військовослужбовців в Україні 

Житомирський економіко-гуманітарний 

інститут 

м. Житомир 

21.04.2022 року 

змішана форма 

проведення 

60 Соціологічна асоціація України 

2.8 

Актуальні питання вищої 

освіти: досвід, проблеми, 

інновації та сучасні технології 

Карпатський інститут підприємництва 

Університету «Україна», Карпатський 

фаховий коледж (м. Хуст, вул. Заводська, 

1/а,  тел.: (03142)53160 

12-13 травня 2022 

року, м. Хуст, 

офлайн 

75 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет, 

Закарпатський угорський інститут ім. Ф. Раковці ІІ, 

Мукачівський державний університет, Львівська 

політехніка 

2.9 

VII Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Медико-біологічні проблеми 

фізичного виховання різних 

груп населення, ерготерапії, 

інклюзивної та спеціальної 

освіти» 

ЛІРоЛ «Україна», заступник директора з 

науково-методичної роботи Бундак О. А., 

0502384111, olenabundak@gmail.com 

Лютий 2022 р. 

(офлайн/онлайн) 
120 

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна 

академія імені Тараса Шевченка 

2.9 

І Всеукраїнська Науково-

практична конференція «Шляхи 

підвищення 

конкурентоспроможності 

регіону в умовах сталого 

розвитку» 

Миколаївський інститут розвитку людини 

Університет «Україна», завідувач кафедри 

підприємництва, управління та 

адміністрування Скупський Р.М. 

(050) 394-72-78, ukraina_09@ukr.net 

25 листопада 2021р. 

м. Миколаїв, 

он-лайн 

30 

Одеська національна академія харчових технологій. 

ГО «Інститут інноваційного провайдингу «Сталий 

розвиток». 

ГО «Молодь Миколаївщини» 

Миколаївський фаховий коледж Університету 

«Україна» 

2.10 

VI Всеукраїнська науково-

практична конференція з 

міжнародною участю «Сучасні 

технології розвитку людини в 

інтегрованому суспільстві» 

Миколаївський інститут розвитку людини 

Університет «Україна», директор інституту 

Старєва А.М., заступник директора з 

наукової діяльності Завгородній А.В. 

(050) 394-72-78, ukraina_09@ukr.net 

14-15 квітня 2022 р. 

м. Миколаїв, 

форма змішана (оф-

лайн/он-лайн) 

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» 

2.11 

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Здоров’я і суспільство» 

(із міжнародною участю) 

Центральноукраїнський інститут розвитку 

людини, площа Дружби Народів, 8, 

м. Кропивницький, Україна, тел.. (0522)22-

74-89, e-mail   kirol_ukr@ukr.net 

м. Кропивницький, 

8 квітня 2022року 
100 

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, 

Кіровоградський обласний  госпіталь для ветеранів 

війни, управління охорони здоров’я 

Кіровоградської обласної державної  адміністрації, 

Кіровоградський науково-дослідний експертно-

криміналістичний центр МВС України 

2.12 Людина  і  суспільство:  

економічний  та  

Рівненський інститут,  

м.Рівне, вул Котляревського,1 

22.03.2022 р. м. 

Рівне, 

60 Рівненський обласний інститут  

післядипломної педагогічної освіти 

mailto:ukraina_09@ukr.net
mailto:ukraina_09@ukr.net


соціокультурний розвиток. 

X щорічна Всеукраїнська 

конференція. 

Юрчук Людмила Василівна 

0955312868 

uluda@ukr.net 

онлайн 

III. Інтернет-конференції 

3.1 

II е-конференція «Актуальні 

питання духовного, правового, 

політико-демократичного та 

економічного розвитку 

держави, суспільства та людини 

в сучасних міжнародних 

відносинах: виклики, 

пріоритети та прогнози» 

Інститут права та суспільних відносин 

Університету «Україна» 

Кіслов Д.В. 

097 354 54 43 

kisad@ukr.net 

лютий 2022 

офлайн/онлайн 
40 уточняється 

3.2 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

„Розвиток регіонів у ХХІ ст.: 

теорія та практика” 

Відокремлений структурний підрозділ 

закладу вищої освіти „Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини 

„Україна” Хмельницький інститут 

соціальних технологій 

Ковтун  

Олександр Сергійович 

29009, Україна, м. Хмельницький, 

вул. Ярослава Мудрого, 2-А 

kovtuns2008@ukr.net, 

тел./факс (0382) 70-45-56 

096-196-09-95 

Хмельницький 

07.10.2021 р. 

онлайн 

70 

Міністерство освіти і науки України 

 

Хмельницьке регіональне відділення Соціологічної 

асоціації України 

 

Хмельницький обласний благодійний фонд 

„Паритет” 

3.3 

Тренінг «Інклюзивне навчання: 

основні принципи та дієві 

технології» 

Вінницький інститут Університету 

«Україна», м. Вінниця, вул. Хмельницьке 

шосе 23а 

Остратюк Н.М., начальник відділу науки, 

МД та ІО 

natalia_ostratiuk@ukr.net 

+380973279384 

м. Вінниця 

2 грудня 2022 року 

 

75 ГО «Соціальна перспектива» 

3.4 

VІ Інтернет-конференція 

«Сучасні інформаційні системи 

та технології: використання і 

впровадження у діяльність 

національних підприємств» 

Миколаївський інститут розвитку людини 

Університет «Україна», доцент кафедри 

економіки та інформаційних технологій 

Мельник О.В., доцент кафедри економіки 

та інформаційних технологій Мельник 

В.А. (050) 394-72-78, ukraina_09@ukr.net 

7 квітня 2022 р. 

м. Миколаїв, 

онлайн 

30 
Миколаївський фаховий коледж Університету 

«Україна» 

ІV. Конференції студентів та молодих вчених 

4.1 

ХV Всеукраїнська наукова 

конференція студентів та 

молодих вчених “Сучасне 

українське студентство: 

проблеми та ціннісні 

Відокремлений структурний підрозділ 

закладу вищої освіти „Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини 

„Україна” Хмельницький інститут 

соціальних технологій 

Хмельницький 

17.03.2022 р. 

офлайн 

+ 

онлайн 

60 

Наукове товариство 

студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених 

Хмельницького інституту соціальних технологій 

Університету „Україна” 

mailto:kovtuns2008@ukr.net
mailto:natalia_ostratiuk@ukr.net
mailto:ukraina_09@ukr.net


орієнтації” Островська  

Наталія Олександрівна 

29009, Україна, м. Хмельницький, 

вул. Ярослава Мудрого, 2-А 

nata_ostrovska@ukr.net 

096-167-79-38 

4.2 

ХХІ Звітна регіональна 

міжвузівська науково-

практична конференція «Наука 

і навчальний процес» 

Вінницький інститут Університету 

«Україна», м. Вінниця, вул. Хмельницьке 

шосе 23а 

Остратюк Н.М., начальник відділу науки, 

МД та ІО 

natalia_ostratiuk@ukr.net 

+380973279384 

14 квітня 2022 року 

м. Вінниця 

(змішаний формат) 

70 

ГО «Соціальна перспектива»; Національна академія 

природознавства України; ВМОГ студентів-

інвалідів «Гаудеамус», Вінницька міська рада 

4.3 

Проблеми та перспективи 

розвитку економіки та фінансів 

в Україні 

Дніпровський фаховий коледж, Дробот 

Я.В. 

097-828-03-55 

24.03.2022 

м. Дніпро 
 

Дніпропетровський державний технікум 

енергетичних та інформаційних технологій 

4.4 Розвиток сучасної психології 
Дніпровський фаховий коледж, Куян О.О. 

066-388-95-48 

28.04.2022 

м. Дніпро 
 

КЗВО «Дніпропетровська академія неперервної 

освіти» Дніпропетровської обласної ради 

навчально-методичний центр забезпечення якості 

освіти 

4.5. 

Сучасний стан та перспективи 

розвитку менеджменту в 

контексті інтеграційних змін 

національної економіки 

Кафедра менеджменту та туризму 

Житомирського економіко-гуманітарного 

інституту 

м. Житомир 

22.02.2022 року 

змішана форма 

проведення 

40  

4.6. 

Наукові досягнення 

студентської молоді: 

особливості та перспективи 

Карпатський інститут підприємництва 

Університету «Україна», Карпатський 

фаховий коледж (м. Хуст, вул. Заводська, 

1/а, тел.: (03142)53160 

21-22 квітня 2022 

року, м. Хуст, 

офлайн 

80 

Хустський лісотехнічний коледж, Мукачівський 

державний університет, Закарпатський базовий 

медичний коледж, Мукачівський кооперативний 

торговельно-економічний коледж 

4.7 

Науково-практична 

конференція «Наукові 

досягнення молодих – шлях до 

професії» 

Миколаївський інститут розвитку людини 

Університет «Україна», директор інституту 

Старєва А.М., заступник директора з 

наукової діяльності Завгородній А.В., 

директор коледжу Кандюк-Лебідь С.В., 

завідувач кафедри підприємництва, 

управління та адміністрування Скупський 

Р.М., завідувач кафедри права Олійник 

О.О., завідувач кафедри психології, 

спеціальної освіти та здоров’я людини 

Мазур В.М. 

(050) 394-72-78, ukraina_09@ukr.net 

6 грудня 2021 р. 

м. Миколаїв, 

форма змішана (оф-

лайн/он-лайн) 

40 
Миколаївський фаховий коледж Університету 

«Україна» 

4.8 

Студентська науково-практична 

конференція «Мій науковий 

дебют» 

Миколаївський інститут розвитку людини 

Університет «Україна», заступник 

директора з наукової діяльності 

14 квітня 2022 р. 

м. Миколаїв, 

форма змішана (оф-

50 
Миколаївський фаховий коледж Університету 

«Україна» 

mailto:nata_ostrovska@ukr.net
mailto:natalia_ostratiuk@ukr.net
mailto:ukraina_09@ukr.net


Завгородній А.В., завідувач кафедри 

підприємництва, управління та 

адміністрування Скупський Р.М., 

завідувач кафедри права Олійник О.О., 

завідувач кафедри психології, спеціальної 

освіти та здоров’я людини Мазур В.М. 

(050) 394-72-78, ukraina_09@ukr.net 

лайн/он-лайн) 

4.9 

Студентська наукова 

конференція «Перший крок в 

науку» 

Новокаховський гуманітарний інститут, 

Корчагіна В.Г., 

м. Нова Каховка, 

вул..Горького 9д, тел. (05549) 7-83-55, 

ngi.vmurol@gmail.com 

Новокаховський 

гуманітарний 

інститут, 

12 травня 2022р. 

40 - 

4.10 

Міжвузівська студентська 

наукова конференція «Науково-

дослідна робота студентів: стан, 

проблеми, перспективи» 

Новокаховський гуманітарний інститут, 

Корчагіна В.Г., 

м. Нова Каховка, 

вул..Горького 9д, тел. (05549) 7-83-55, 

ngi.vmurol@gmail.com 

м.Нова Каховка, 

Новокаховський 

гуманітарний 

інститут, 

25 жовтня 2022 року 

68 

Херсонський державний аграрний університет, 

Новокаховський коледж ТДАТУ, Новокаховський 

політехнічний коледж ОНПУ, Новокаховська 

об’єднана державна податкова інспекція Головного 

управління ДФС у Херсонській області, 

Управління Пенсійного фонду України в м. Нова 

Каховка 

4.11 

Наукові читання «Українська 

мова в діалозі зі світовою 

культурою: історичний аспект 

та сучасні реалії» 

Новокаховський гуманітарний інститут, 

Пшенична М.В., 

м. Нова Каховка, 

вул..Горького 9д, тел. (05549) 7-83-55, 

ngi.vmurol@gmail.com 

м.Нова Каховка, 

Новокаховський 

гуманітарний 

інститут, 

8 листопада 2022 

року 

30  

4.12 

ІІІ Регіональна науково-

практична конференція 

студентів та молодих вчених 

«Актуальні проблеми розвитку 

сучасного суспільства» 

Центральноукраїнський інститут розвитку 

людини, площа Дружби Народів, 8, 

м. Кропивницький, Україна, тел.. (0522)22-

74-89, e-mail   kirol_ukr@ukr.net 

м. Кропивницький, 

13 травня 2022 року 
70 

Кіровоградський науково-дослідний експертно-

криміналістичний центр МВС України 

Черкаський державний бізнес-коледж 

4.13 

Актуальні тенденції науки, 

освіти, технологій та 

суспільства 

Дубенська філія Університету «Україна», 

м.Дубно, вул.Шевченка, 14, (03656)49499, 

dubno_ukraine@ukr.net 

Рівненська обл.., 

м.Дубно 
60 - 

V. Регіональні конференції та семінари 

5.1 

VI науково-практична 

конференція «Право людини: 

історія та сучасність» 

Інститут права та суспільних відносин 

Університету «Україна» 

Ізуїта П.О. 

0935498055 

selenaamega@gmail.com; 

Фаст О.О. 

0674425466 

pravofast@gmail.com 

9 грудня 2021 

офлайн/онлайн 
90 

Центральне міжрегіональне управління 

Міністерства юстиції (м. Київ) 

5.2 Кафедральний круглий стіл до Відокремлений структурний підрозділ Хмельницький 30 Хмельницький обласний благодійний фонд 

mailto:ukraina_09@ukr.net
mailto:pravofast@gmail.com


Міжнародного дня працівника 

соціальної сфери „Підвищення 

якості надання соціальних 

послуг на Хмельниччині: 

досвід та перспективи” 

закладу вищої освіти „Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини 

„Україна” Хмельницький інститут 

соціальних технологій, кафедра психології 

та соціальної роботи 

Островська  

Наталія Олександрівна 

29009, Україна, м. Хмельницький, 

вул. Ярослава Мудрого, 2-А 

nata_ostrovska@ukr.net 

096-167-79-38 

05.11.2021 р. 

офлайн 

+ 

онлайн 

„Паритет” 

 

Хмельницький обласний благодійний фонд 

„Карітас” 

 

 

5.3. 

Кафедральний круглий стіл до 

Міжнародного дня прав 

людини «Захист прав людини в 

сучасній державі: проблеми та 

перспективи» 

Відокремлений структурний підрозділ 

закладу вищої освіти „Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини 

„Україна” Хмельницький інститут 

соціальних технологій, кафедра правових 

та інформаційних технологій 

Лучко Юлія Іванівна 

29009, Україна, м. Хмельницький, 

вул. Ярослава Мудрого, 2-А 

yuliya.luchkov@gmail.com 

097-812-49-66 

Хмельницький 

10.12.2021 р. 

офлайн 

30 

Регіональне представництво уповноважено ВР 

України з прав людини в Хмельницькій обл. 

 

Хмельницький інститут Міжрегіональної Академії 

Управління персоналом 

5.4. 

Регіональна науково-практична 

конференція з фізичної 

культури і спорту 

Відокремлений структурний підрозділ 

закладу вищої освіти „Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини 

„Україна” Хмельницький інститут 

соціальних технологій, кафедра фізичної 

терапії, ерготерапії, фізичної культури і 

спорту 

Кравчук  

Людмила Степанівна 

29009, Україна, м. Хмельницький, 

вул. Ярослава Мудрого, 2-А 

hist.km.nauka@gmail.com, 

тел./факс (0382) 70-45-56 

097-871-62-32 

Хмельницький 

16.12.2021 р. 

офлайн 

50 

ГО „Академія змішаних бойових мистецтв 

ДАМАСК” 

 

СК „ЗАРЯДКА” 

 

ДЮСШ „Буревісник” м. Хмельницький 

5.5. 

Кафедральний круглий стіл 

„Розвиток інформаційної 

справи в сучасному 

суспільстві” 

Відокремлений структурний підрозділ 

закладу вищої освіти „Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини 

„Україна” Хмельницький інститут 

соціальних технологій, кафедра правових 

та інформаційних технологій 

Лучко Юлія Іванівна 

Хмельницький 

24.03.2022 р. 

офлайн 

30 Редакція газети міської ради „Проскурів” 

mailto:nata_ostrovska@ukr.net
mailto:hist.km.nauka@gmail.com


29009, Україна, м. Хмельницький, 

вул. Ярослава Мудрого, 2-А 

yuliya.luchkov@gmail.com 

097-812-49-66 

5.6 

Регіональний науково-

практичний семінар 

„Впровадження теоретичних 

та практичних аспектів 

підготовки фахівця 

соціономічної сфери до 

професійної діяльності” 

Відокремлений структурний підрозділ 

закладу вищої освіти „Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини 

„Україна” Хмельницький інститут 

соціальних технологій, кафедра психології 

та соціальної роботи 

Кондратюк  

Світлана Миколаївна 

29009, Україна, м. Хмельницький, 

вул. Ярослава Мудрого, 2-А 

svetakondratyuk@ukr.net 

067-261-49-09 

Хмельницький 

31.03.2022 р. 

офлайн 

30 

Благодійна організація „Бути жінкою”. 

Хмельницький обласний благодійний фонд 

„Карітас” 

5.7 

Регіональна науково-практична 

конференція до Всесвітнього 

дня здоров'я 

Відокремлений структурний підрозділ 

закладу вищої освіти „Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини 

„Україна” Хмельницький інститут 

соціальних технологій, кафедра фізичної 

терапії, ерготерапії, фізичної культури і 

спорту 

Кравчук  

Людмила Степанівна 

29009, Україна, м. Хмельницький, 

вул. Ярослава Мудрого, 2-А 

hist.km.nauka@gmail.com, 

тел./факс (0382) 70-45-56 

097-871-62-32 

Хмельницький 

07.04.2022 р. 

офлайн 

50 осіб 

Реабілітаційний центр „Мotus fit” 

 

Реабілітаційний центр „Delpfin” 

 

Хмельницький обласний благодійний фонд 

„Карітас” 

 

5.8 
Діяльність психологічної 

служби в системі освіти 

Дніпровський фаховий коледж, Куян О.О. 

066-388-95-48 

14.04.2022 

м. Дніпро 
 

Дніпропетровський обласний методичний 

ресурсний центр 

5.9. 

Корекційно-розвиткова робота 

з дітьми із порушенням слуху, 

які навчаються у 

загальноосвітніх навчальних 

закладах 

Житомирський економіко-гуманітарний 

інститут 

Житомирська обл., 

смт. Брусилів 

04.11.2021 року 

змішана форма 

проведення 

20 

Відкритий міжнародний університет розвитку 

людини “Україна” 

Відділ освіти та спорту Брусилівської селищної 

ради 

Комунальна установа «Брусилівський інклюзивно-

ресурсний центр» Брусилівської селищної ради 

5.10 

Міжвузівська конференція 

студентів та молодих науковців 

«Інформаційні технології: 

проблеми та перспективи 

розвитку» 

76000,  м. Івано - Франківськ, вул. 

Набережна, 42, 

М.т.0978136614 

Саган  Н.З. 

nadjusha0803@gmail.com 

02 грудня 2021р. 

м.Івано –

Франківськ, 

Офлійн/ 

онлайн 

25 

Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника 

Івано-Франківський національний технічний 

університет нафти і газу 

Надвірнянський фаховий коледж НТУ 

mailto:hist.km.nauka@gmail.com
mailto:nadjusha0803@gmail.com


5.11 

Студентська міжвузівська 

школа-семінар: «Інформатика 

та інформаційні технології» 

Івано – Франківська філія 

76000,  м. Івано - Франківськ, вул. 

Набережна, 42, 

М.т.0978136614 

Саган  Н.З. 

nadjusha0803@gmail.com 

26 травня 2022 р. 

м.Івано –

Франківськ, 

Офлійн/ 

онлайн 

30 

Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника 

Івано-Франківський національний технічний 

університет нафти і газу 

Надвірнянський фаховий коледж НТУ 

5.12 

Міжвузівська науково-

практична конференція: 

«Сучасна наука: стан, проблеми 

та перспективи розвитку» 

Івано – Франківська філія 

76000,  м. Івано - Франківськ, вул. 

Набережна, 42, 

М.т.0979017740 

Тимчишин А.М. 

andriy_tum@ukr.net 

М.т.0978136614 

Саган  Н.З. 

nadjusha0803@gmail.com 

19 травня 2022р. 

м.Івано –

Франківськ, 

Офлійн/ 

онлайн 

60 

Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника 

Івано-Франківський національний технічний 

університет нафти і газу 

 

5.13 

Студентська науково-практична 

конференція: «Актуальні 

проблеми юридичної науки в 

Україні» 

Івано – Франківська філія 

76000,  м. Івано - Франківськ, вул. 

Набережна, 42, 

М.т.0979017740 

Тимчишин А.М. 

andriy_tum@ukr.net 

9 грудня 2021р. 

м.Івано –

Франківськ, 

Офлійн/ 

Онлайн 

25 Головне управління національної поліції 

5.14 

Науковий семінар: «Боротьба зі 

злочинністю в сучасних 

умовах» 

Івано – Франківська філія 

76000,  м. Івано - Франківськ, вул. 

Набережна, 42, 

М.т.0979017740 

Тимчишин А.М. 

andriy_tum@ukr.net 

26 жовтня 2021р. 

м.Івано –

Франківськ, 

Офлійн/ 

Онлайн 

18 Головне управління національної поліції 

5.15 
Інтерактивні технології в освіті 

(семінар) 

Івано – Франківська філія 

76000,  м. Івано - Франківськ, вул. 

Набережна, 42, 

М.т.0979017740 

Тимчишин А.М. 

andriy_tum@ukr.net 

М.т.0978136614 

Саган  Н.З. 

nadjusha0803@gmail.com 

16 листопада 2021 

р. м.Івано –

Франківськ, 

Онлайн 

25 

Головне управління національної поліції 

Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника 

Івано-Франківський національний технічний 

університет нафти і газу 

Надвірнянський фаховий коледж НТУ 

5.16 

Науковий семінар: 

«Забезпечення ефективності 

реалізації освітніх програм у 

процесі фахової підготовки 

юристів» 

Івано – Франківська філія 

76000,  м. Івано - Франківськ, вул. 

Набережна, 42, 

М.т.0979017740 

Тимчишин А.М. 

andriy_tum@ukr.net 

26 квітня 2022р. 

м.Івано –

Франківськ, 

Офлійн/ 

Онлайн 

 

50 

Головне управління національної поліції 

НДЕКЦ 

Івано – Франківське обласне відділенням фонду 

соціального захисту інвалідів 

Івано – Франківський міський центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді 

5.17 Економіка і бізнес у Карпатський інститут підприємництва 24 лютого 2022 30 Львівська політехніка, 

mailto:nadjusha0803@gmail.com
mailto:andriy_tum@ukr.net
mailto:nadjusha0803@gmail.com
mailto:andriy_tum@ukr.net
mailto:andriy_tum@ukr.net
mailto:andriy_tum@ukr.net
mailto:nadjusha0803@gmail.com
mailto:andriy_tum@ukr.net


регіональному розрізі Університету «Україна», кафедра 

економіки та мененджменту (м. Хуст, вул. 

Заводська, 1/а,  тел.: 0976698635, 

року, м. Хуст, 

офлайн 

Хустський лісотехнічний коледж, 

Мукачівський кооперативний торговельно-

економічний коледж, Львівський інститут ПрАт 

«ВНЗ МАУП», Хустська філія Львівського 

медичного фахового коледжу «Монада» 

5.18 

Моральне здоров’я 

студентської молоді в 

агресивному інформаційному 

середовищі 

Карпатський інститут підприємництва 

Університету «Україна», кафедра 

соціальної роботи (м. Хуст, вул. Заводська, 

1/а,  тел.: 0973702080, 

15 березня 2022 

року, м. Хуст, 

офлайн 

30 

Хустська міська рада, Хустський лісотехнічний 

коледж, ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет 

5.19 

Круглий стіл «Формування 

професійно-практичних 

навичок здобувачами вищої 

освіти спеціальності «Право», 

присвяченого Дню юриста» 

ЛІРоЛ «Україна», кафедра права та 

фінансів, заступник директора з науково-

методичної роботи; Пікалюк С. С., 

0506756997; 

pikalyuksvetlana2017@gmail.com 

 

7 жовтня 2021 р. 50  

5.20 

Круглий стіл «Михайло 

Грушевський: особистість, 

вчений, державний діяч» 

присвячений 

155-річчю від дня народження 

М.С. Грушевського 

ЛІРоЛ «Україна» заступник директора з 

науково-методичної роботи Бундак О. А., 

0502384111, olenabundak@gmail.com 

 

16 листопада 2021 

р. 

(офлайн/онлайн) 

25 

Волинський інститут післядипломної педагогічної 

освіти, 

ВОО Національної Спілки Краєзнавців України 

 

5.21 

IX науково-практичний семінар 

«Проблеми й перспективи 

розвитку інформаційної, 

бібліотечної та архівної 

справи» 

ЛІРоЛ «Україна», кафедра інформаційної 

діяльності та туризму (Ляшук Н. В., 

nat_lashuk@ukr.net 0509112954), заступник 

директора з науково-методичної роботи 

21 грудня 2021р. 

(офлайн/онлайн) 
50 

Володимир-Волинський педагогічний фаховий 

коледж ім. А.Ю. Кримського 

5.22 

Науково-практичний семінар 

«Реалізація права на захист в 

судовому порядку» 

ЛІРоЛ «Україна», кафедра права та 

фінансів, заступник директора з науково-

методичної роботи Бундак О. А., 

0502384111, olenabundak@gmail.com 

2 грудня 2021р. 

(офлайн/онлайн) 
35 

Луцький місцевий центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

5.23 

VI міжвузівський науково-

практичний семінар 

«Комп’ютерні технології: 

сучасні реалії та перспективи» 

ЛІРоЛ «Україна», заступник директора з 

науково-методичної роботи Бундак О. А., 

0502384111, olenabundak@gmail.com 

15 березня 2022 р. 

(офлайн/онлайн) 
40 

Технічний коледж Луцького національного 

технічного університету 

5.24 

Науковий семінар з питань 

використання 

науковометричних баз даних у 

науковій та навчальній 

діяльності 

Миколаївський інститут розвитку людини 

Університет «Україна», завідувач кафедри 

економіки та інформаційних технологій 

Завгородній А.В., доцент кафедри 

економіки та інформаційних технологій 

Мельник О.В., доцент кафедри економіки 

та інформаційних технологій Мельник В.А. 

(050) 394-72-78, ukraina_09@ukr.net 

16 листопада 2021 

р. 

м. Миколаїв, 

он-лайн 

27 
Миколаївський фаховий коледж Університету 

«Україна» 

5.25 ІІ Круглий стіл до Дня Миколаївський інститут розвитку людини 9 листопад 2021 р. 46 Миколаївський фаховий коледж Університету 

mailto:nat_lashuk@ukr.net
mailto:ukraina_09@ukr.net


української писемності та мови 

на тему «Проблеми 

функціонування української 

мови в сучасному суспільстві» 

Університет «Україна», доцент кафедри 

права Божко О.П. 

(050) 394-72-78, ukraina_09@ukr.net 

м. Миколаїв, 

он-лайн 

«Україна» 

5.26 

Соціально-просвітницька 

платформа «Інклюзивна освіта 

як цивілізаційний вибір, а не 

питання для дискусії» з нагоди 

відзначення Міжнародного дня 

людей з інвалідністю 

Миколаївський інститут розвитку людини 

Університет «Україна», завідувач кафедри 

психології, спеціальної освіти та здоров’я 

людини Мазур В.М., доцент кафедри 

психології, спеціальної освіти та здоров’я 

людини Нікора А.О. (050) 394-72-78, 

ukraina_09@ukr.net 

3 грудня 2021 р. 

м. Миколаїв, 

онлайн 

40 

Представники апарату управління 

міських/сільських/селищних рад Миколаївської 

області та представники інклюзивно-ресурсних 

центрів м. Миколаєва 

5.27 

Науково-комунікативний захід 

«Підтримка антикорупційних 

розслідувань на регіональному 

та місцевому рівнях» у форматі 

круглого столу до дня 

Адвокатури. 

Миколаївський інститут розвитку людини 

Університет «Україна», завідувач кафедри 

права Олійник О.О. 

(050) 394-72-78, ukraina_09@ukr.net 

16 грудня 2021 р. 

м. Миколаїв, 

оф-лайн 

24 
Миколаївський фаховий коледж Університету 

«Україна» 

5.28 

Професійна платформа: 

«Соціально-психологічна 

підтримка осіб з травмою 

війни» 

Миколаївський інститут розвитку людини 

Університет «Україна», завідувач кафедри 

психології, спеціальної освіти та здоров’я 

людини Мазур В.М., доценти кафедри 

психології, спеціальної освіти та здоров’я 

людини Нікора А.О., Чумаченко О.Ю., 

Власов Г.В. Власов В.Г., (050) 394-72-78, 

ukraina_09@ukr.net 

23 грудня 2021 р. 

м. Миколаїв, 

форма змішана (оф-

лайн/он-лайн) 

40 
Миколаївський фаховий коледж Університету 

«Україна» 

5.29 

Круглий стіл з елементами 

тренінгу «Розвиток позитивної 

мотивації здобувачів вищої 

освіти до професійного 

самовдосконалення в процесі 

фахової практичної підготовки» 

Миколаївський інститут розвитку людини 

Університет «Україна», завідувач кафедри 

психології, спеціальної освіти та здоров’я 

людини Мазур В.М., доценти кафедри 

психології, спеціальної освіти та здоров’я 

людини Нікора А.О., Чумаченко О.Ю., 

Власов Г.В. Власов В.Г., Олексюк О.Є.  

(050) 394-72-78, ukraina_09@ukr.net 

22 квітня 2022 р. 

м. Миколаїв, 

форма змішана (оф-

лайн/он-лайн) 

30  

5.30 

VІ Освітній форум з 

міжнародною участю «Молодь 

як ресурс модернізаційної 

стратегії держави» 

Миколаївський інститут розвитку людини 

Університет «Україна», директор інституту 

Старєва А.М., заступник директора з 

наукової діяльності Завгородній А.В., 

директор коледжу Кандюк-Лебідь С.В., 

завідувач кафедри підприємництва, 

управління та адміністрування Скупський 

Р.М., завідувач кафедри права Олійник 

О.О., завідувач кафедри психології, 

спеціальної освіти та здоров’я людини 

14-15 квітня 2022 р. 

м. Миколаїв, 

форма змішана (оф-

лайн/он-лайн) 

50 
Миколаївський фаховий коледж Університету 

«Україна» 

mailto:ukraina_09@ukr.net
mailto:ukraina_09@ukr.net
mailto:ukraina_09@ukr.net
mailto:ukraina_09@ukr.net
mailto:ukraina_09@ukr.net


 

Мазур В.М. 

(050) 394-72-78, ukraina_09@ukr.net 

5.31 

ІV Круглий стіл у форматі 

відкритого простору 

«Забезпечення сталого 

розвитку економіки України: 

аспекти інтеграції освіти, науки 

та підприємництва» 

Миколаївський інститут розвитку людини 

Університет «Україна», завідувач кафедри 

підприємництва, управління та 

адміністрування Скупський Р.М. 

(050) 394-72-78, ukraina_09@ukr.net 

15 квітня 2022 р. 

м. Миколаїв, 

змішана форма 

(офлайн 

або/онлайн) 

25 

АТ «Укрпошта», ФГ «Владам», ТОВ «НПК – 

АМЕТИСТ», Приватно-орендне підприємство 

«Вікторія», КП «Миколаївський міжнародний 

аеропорт» Миколаївської обласної ради 

5.32 

Практичний семінар 

«Банківські послуги: 

споживчий попит» 

Новокаховський гуманітарний інститут, 

Щедріна М.А., 

м. Нова Каховка,  вул.Горького 9д, 

тел. (05549) 7-83-55,  

ngi.vmurol@gmail.com 

Новокаховський 

гуманітарний 

інститут, 

15 березня 2022р. 

50 

Новокаховська філія Херсонського обласного 

управління АТ «Ощадбанк»,  Новокаховське 

відділення ПАТ «Альфа банк» 

5.33 

Практичний семінар 

«Система управління 

кар’єрним зростанням» 

Новокаховський гуманітарний інститут, 

Корчагіна В.Г., 

м. Нова Каховка,  вул.Горького 9д, 

тел. (05549) 7-83-55,  

ngi.vmurol@gmail.com 

Новокаховський 

гуманітарний 

інститут, 

20 квітня 2022р. 

60 

Новокаховський, Каховський та Бериславський  

міські центри зайнятості, Новокаховський міський 

відділ державної виконавчої служби Головного 

територіального управління юстиції у Херсонській 

області 

5.34 

Практичний семінар 

«Пенсійні програми 

страхування: особливості 

застосування в Україні»» 

Новокаховський гуманітарний інститут, 

Щедріна М.А., 

м. Нова Каховка, 

вул..Горького 9д, тел. (05549) 7-83-55, 

ngi.vmurol@gmail.com 

Новокаховський 

гуманітарний 

інститут, 

29 листопада 2022р. 

50 
Управління Пенсійного фонду України в м. Нова 

Каховка 

5.35 Сучасні підходи щодо 

психологічної та соціальної 

роботи із людьми з 

інвалідністю 

Науковий семінар 

Рівненський інститут 

м.Рівне, вул Котляревського,1 

Юрчук Людмила Василівна 

0955312868 

uluda@ukr.net 

01.12.2021 р. м. 

Рівне, 

офлайн 

20 Громадська організація «Носителі миру», м. Рівне 

5.36 Обліково-аналітичні 

процедури, аудит, 

оподаткування та їх вплив на 

розвиток підприємств у 

сучасних умовах 

господарювання 

Науковий семінар 

Рівненський інститут 

м.Рівне, вул Котляревського,1 

Познаховський Віктор Анатолійович 

0992433198 

v.a.poznakhovskyi@gmail.com 

14.04.2022 р. 

м. Рівне, 

офлайн 

12  
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