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       Додаток  

до листа Інституту модернізації 

змісту освіти 

від 20.01.2020№ 22.1/10-143 

 

ПЕРЕЛІК 

наукових конференцій здобувачів вищої освіти та молодих учених 

Міністерства освіти і науки України на 2020 рік 

 

№ 

з/п 

Тема 

конференції 

 

Заклад вищої освіти (установа), 

відповідальний за проведення, 

адреса, телефон, е-mail 

Місто 

та термін 

проведення 

Кількість 

учасників 

Міністерства, відомства або установи, 

що є співорганізаторами заходу 

1 2 3 4 5 6 

І. МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1.  Міжнародна наукова 

конференція «Актуальні 

питання вивчення германських, 

романських і слов’янських мов і 

літератур та методики 

викладання іноземних мов» 

Донецький національний 

університет імені Василя Стуса, 

Ігнатенко Дарина Євгеніївна 

(факультет іноземних мов, 

вул. Янгеля, 4; +38095082768) 

17 січня 40 Міністерство освіти і науки України 

Польща 

Парагвай 

2.  ІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Збереження і розвиток 

традицій пленеру: художня 

освіта і арт-туризм» 

Державний заклад 

«Південноукраїнський 

національний 

педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» 

Відповідальний: Величко Д. О. 

м. Одеса 

вул. Старопортофранківська 2/4 

тел.: (099)-261-96-18 

e-mail: 

gallery.triangle2015@gmail.com 

31 січня - 2 

лютого 

100 Міністерство освіти і науки України 

Warszawska szkoła zarządzania – szkoła 

wyższa 01-204 Warszawa (Польща); 

Univerzita Mateja Bela v Banskej 

(Словаччина) 

Policejníaka demie České republik y 

sesídlem v Praze (Чехія) 

Молдавський Державний Університет 

(Молдова) 

Криворізький державний 

педагогічний університет. 

mailto:gallery.triangle2015@gmail.com
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3.  ІХ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Розвиток соціально-

економічних систем у 

трансформаційних умовах» 

Бердянський університет 

менеджменту і бізнесу 

71118 Запорізька обл., 

м. Бердянськ, вул. Свободи, 117а 

Тел./факс (06153) 6-44-01 

18-19 

лютого 

60 Міністерство науки і освіти України 

Білорусія  

Болгарія 

Польща 

4.  ІV Міжнародна студентська 

науково-практична конференція 

«Сучасний англомовний 

науковий дискурс» 

Полтавський національний 

педагогічний університет імені 

В. Г. Короленка,  

кафедра англійської та німецької 

філології, кафедра світової 

літератури, Науково-методичний 

центр якості вивчення англійської 

мови та світової літератури,  

доц. Рахно М. Ю.  

м. Полтава, 36000,  

вул. Остроградського 2, 

+380506176023 

dr.kravchenkoviki@gmail.com 

+380980025782 

tmixalov@ukr.net 

27-28 лютого 150 Міністерство освіти і науки України 

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) 

Гданський університет (м. Гданськ, 

Польща) 

Університет прикладної науки імені 

Яноша Кодолані (м. Будапешт, 

Угорщина) 

5.  Міжнародна науково-практична  

Інтернет-конференція 

здобувачів вищої освіти та 

молодих учених «Інклюзивний 

розвиток економіки в умовах 

глобальних викликів 

сьогодення» 

Харківський національний  

університет міського  

господарства  

імені О.М. Бекетова,  

61002, м. Харків, 

Маршала Бажанова, 17,  

відповідальний –  

доцент Москвіна А.О., 

тел. (057) 707-31-02,  

E-mail: kafedraekteor@gmail.com 

www.kname.edu.ua 

м. Харків 

лютий 

100 Міністерство освіти і науки України 

Білоруський торгово-економічний  

університет 

Державна установа освіти «Інститут  

бізнесу білоруського державного  

університету» 

Технічний університет (Болгарія) 

В'єтнамський національний  

університет 

Київський національний економічний  

університет імені Вадима Гетьмана 

Харківський національний університет  

mailto:dr.kravchenkoviki@gmail.com
mailto:tmixalov@ukr.net
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імені В. Н. Каразіна 

Полтавський університет економіки і  

Торгівлі 

6.  Міжнародний науково-

теоретичний і навчально-

прикладний конференція-

семінар «Лінгвіст-програміст – 

13: Лінгвістичні  складники 

комп’ютерних технологій» 

Донецький національний 

університет імені Василя Стуса,  

м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21, 

21021,  

Ситар Ганна Василівна,  

+380504787485 

Краснобаєва-Чорна Жанна 

Володимирівна.  

+380663993779 

м. Вінниця 

лютий-

березень 

40 Український мовно-інформаційний 

фонд НАН України 

Національний університет «Львівська 

політехніка» (кафедра прикладної 

лінгвістики) 

Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка (кафедра 

української мови і прикладної 

лінгвістики) 

7.  ХV Міжнародна студентська 

науково-практична конференція 

«Формування сучасного 

освітнього середовища: теорія і 

практика» 

 

Полтавський національний 

педагогічний університет 

імені В. Г. Короленка,  

кафедра музики, 

проф. Левченко Г. С. 

м. Полтава, 36000, 

 вул. Остроградського, 2, 

(0532)564306 

pnpu16@gmail.com 

м. Полтава  

11-12 березня 

 Міністерство освіти і науки України 

Університет Матея Бела (Словенія) 

Університет Західної Австралії 

Університет Каліфорнії (Санта-Крус) 

Герцлійський коледж (Ізраїль) 

Вільнюський університет (Литва) 

Національний каподістріанський 

університет Афін (Греція) 

Київський національний 

лінгвістичний університет. 

Чернігівський національний 

педагогічний університет імені Т. Г. 

Шевченка 

Центральноукраїнський державний 

педагогічний університет імені В. 

Винниченка 

Ніжинський державний університет 

імені Миколи Гоголя 

8.  XVIII  Міжнародна конференція Харківський національний м. Харків 120 МОН України 

mailto:pnpu16@gmail.com
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студентів, аспірантів та молодих 

вчених «Соціологія у 

(пост)сучасності» 

університет імені В.Н. Каразіна, 

61022, Харків, майдан Свободи, 4, 

тел.: +38(057)7075397,  

e–mail: 

socio@karazin.ua 

12-13 березень Наукові та освітні установи  (не 

менше 3-х зарубіжних країн) 

9.  XVII Міжнародна наукова 

конференція студентів, 

молодих учених та фахівців 

"Актуальні питання сучасної 

медицини", присвячена 215–

річчю від дня заснування 

медичного факультету 

Харківського національного 

університету імені В.Н. 

Каразіна 

Харківський національний 

університет імені В.Н. Каразіна, 

61022, Харків, майдан Свободи 6, 

тел.: +38 050 16 19 836,  

e–mail:  

mariia.matvieienko@karazin.ua 

м. Харків 

12-13 березень 

350 Міністерство освіти і науки України 

Наукові та освітні установи  (не 

менше 3-х зарубіжних країн) 

10.  Мотивація в системі академічної 

доброчесності 

Вищий державний навчальний 

заклад України «Буковинський  

державний медичний 

університет» Театральна пл.,2, м. 

Чернівці тел.(0372)550951,  

e–mail: zoryj@bsmu.edu.ua 

м. Чернівці 

12-13 березня 

250 Міністерство охорони здоров’я 

України 

Міністерство освіти України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Наукові та освітні установи  (не 

менше 3-х зарубіжних країн) 

11.  ХІІІ Міжнародна наукова 

конференція здобувачів вищої 

освіти «Проблеми розвитку 

економіки підприємства: погляд 

молоді» 

Харківський національний 

автомобільно-дорожній 

університет 

вул. Владислава Зубенко, 3А, м. 

Харків,61111 

т. (057)738-77-93 

ekonom_pred@ukr.net 

м. Харків 

13 березня 

 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Університет Миколаса Ромериса 

(м. Вільнюс, Литва) 

Мідлсекський університет (м. Лондон, 

Велика Британія) 

Ризький технічний університет 

(м. Рига, Латвія) 
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Лодзинський технічний університет 

(м. Лодзь, Польща) 

Академічне співтовариство Михайла 

Балудянського (м. Кошице, 

Словаччина) 

12.  Міжнародна науково-практична 

конференція 

«Підприємництво, торгівля та 

маркетинг: реалії, виклики, 

перспективи» 

Київський національний 

торговельно-економічний 

університет 

02156,  м. Київ,  

вул. Кіото, 19   

тел.: 044 531 47 96 

e-mail: ftm@knute.edu.ua 

м. Київ  

17-18 березня 

150 Міністерство освіти і науки України 

Заклади вищої освіти України 

Мюнхенський технічний університет 

(Німеччина) 

Європейський університет (Молдова) 

Міжнародний незалежний 

університет (Молдова) 

Білоруський державний університет 

транспорту (Республіка Білорусь) 

13.  Міжнародна конференція 

студентів, аспірантів та 

науковців «Сучасна вища 

освіта:перспективні та 

пріоритетні напрями наукових 

досліджень» 

Вищий навчальний заклад 

«Університет імені Альфреда 

Нобеля», Україна, 49000 

м. Дніпро, вул. Січеславська 

Набережна, 18 

(кафедра педагогіки та 

психології) 

проф. Лебідь О.В. 

тел. (тел. (056)31-24-74 

е-mail: lebed.o@duan.edu.ua 

проф. Тарнопольський О.Б. 

тел. (056)778-56-66 

е-mail: dsec.apling@duan.edu.ua 

м. Дніпро  

19 березня 

197 Нукусский государственный 

педагогический институт (Узбекістан) 

Мінський державний лінгвістичний 

університет (Республіка Беларусь) 

Університет Шёвде (Швеція) 

Дніпровський національний 

університет ім. Олеся Гончара 

(Україна) 

КЗВО «Дніпровський педагогічний 

коледж» Дніпропетровської обласної 

ради (Україна) 

Харківський національний 

університет міського господарства ім. 

О.М. Бекетова (Україна) 

Харківський національний 

університет ім. В.Н. Каразіна 

(Україна) 

Тернопільський національний 
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педагогічний університет ім. 

Володимира Гнатюка (Україна) 

Глухівський національний 

педагогічний університет ім. 

Олександра Довженка (Україна) 

Східноукраїнський національний 

університет імені Володимира Даля 

(Україна) 

14.  Міжнародна конференція 

студентів і молодих учених 

«Актуальні питання 

документознавства та 

інформаційної діяльності: теорії 

та інновації» 

Одеський національний 

політехнічний університет. 

Гуманітарний факультет 

Відповідальний за проведення: 

Спрінсян В.Г.,  зав. кафедри 

інформаційної діяльності та 

медіокомунікацій 

адреса: пр.Шевченка,1 м.Одеса 

: +38 (048) 705-84-05 

E-mail:kaf.idmk@opu.ua 

kafdid@i.ua 

м. Одеса  

19-20 березня  

130 Міністерство освіти і науки України 

Одеська обласна рада 

Обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. М.Грушевського 

Наукові та освітні установи  (не 

менше 3-х зарубіжних країн) 

15.  Франкомовні студії XXI 

століття: 

комунікативно-інноваційні 

підходи 

 

 

Тернопільський національний 

педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка, 46027, м. 

Тернопіль, вул. Максима 

Кривоноса, 2, факультет 

іноземних мов, кафедра романо-

германської філології. 

Відповідальний за проведення 

заходу: асист. Сокол М.О. e-mail: 

dobrakafedra@ukr.net 

тел. 0673545119 

м. Тернопіль 

20 березня 

50 Тернопільський національний 

економічний університет (кафедра 

іноземних мов) 

Київський національний університет 

ім. Т.Г. Шевченка (кафедра 

романської філології) 

Львівський національний університет 

ім. І. Франка (кафедра романської 

філології) 

Наукові та освітні установи  (не 

менше 3-х зарубіжних країн) 

16.  Українською мовою: НТУУ  «Київський політехнічний м. Київ  150 МОН України  
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“Реалізація наукового 

потенціалу студента вищої 

школи: виклики, перспективні 

напрями” 

Англ. мовою: 

“Realisation of the scientific 

potential of a high school student: 

challenges, perspective directions” 

 

інститут імені Ігоря Сікорського», 

факультет лінгвістики,  

кафедра теорії, практики та 

перекладу англійської мови 

Адреса: м. Київ 03056  

пр. Перемоги, 37, корпус 7 

Відповідальні особи: 

Коломієць С.С.,   

Тікан Я.Г. 

Телефон: 044 406 81 01 

е-mail: ktppam@ukr.net 

25 березня ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Наукові та освітні установи  (не 

менше 3-х зарубіжних країн) 

17.  Інноваційні технології розвитку 

машинобудування та 

ефективного функціонування 

транспортних систем (Інтернет-

конференція) 

Національний університет 

водного господарства та 

природокористування 

33000, м. Рівне, вул. Соборна, 11, 

навч. корп. № 1 

Координатор: к.т.н., доц. Хітров 

Ігор Олександрович, кафедра 

транспортних технологій і 

технічного сервісу 

моб. тел.  (099) 2959770 

e-mail: i.o.khitrov@nuwm.edu.ua, 

center4sts@gmail.com 

м. Рівне  

25-27 березня 

120 Міністерство освіти і науки України 

Міжнародний університет 

«Міжнародний інститут трудових і 

соціальних відносин»(МІТСО) 

(м. Мінськ, Республіка Білорусь) 

Технічний університет (м. Варна, 

Болгарія) 

Вища школа економіки і інновацій, 

(м. Люблін, Республіка Польща) 

Гданський технічний університет 

(Республіка Польща) 

Державний університет «Люблінська 

політехніка» (Республіка Польща) 

Грузинський технічний університет, 

(м. Тбілісі, Грузія) 

Інститут транспорту і зв’язку (м. Рига, 

Латвія); 

Університет Загреба (Республіка 

Хорватія) 

Харківський національний 

автомобільно-дорожній університет 

mailto:i.o.khitrov@nuwm.edu.ua
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Придністровська державна академія 

будівництва та архітектури (м. 

Дніпро) 

Київський національний університет 

будівництва і архітектури; 

Уманський національний університет 

садівництва 

18.  ІІІ Міжнародна 

(ХІІІ Українська) наукова 

конференція студентів, 

аспірантів і молодих учених 

«Хімічні проблеми сьогодення» 

(ХПС-2020) / IІІ International 

(XIIІ Ukrainian) 

ScientificConferenceforStudentsan

dYoungScientists 

“CurrentChemicalProblems” 

(CCP-2020) 

Донецький національний 

університет  імені Василя Стуса, 

 м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21, 

21021 

+38050 105 20 50 (Шендрик 

Олександр Миколайович) 

+38095 394 99 09 (Жильцова 

Світлана Віталіївна) 

м. Вінниця  

25-27 березня 

200 Міністерство освіти і науки України 

Інститут фізико-органічної хімії і 

вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка 

Національної академії наук України 

Наукові та освітні установи  (не 

менше 3-х зарубіжних країн) 

19.  XVIІI Міжнародна студентська 

науково-практична  

Інтернет-конференція 

«Мова. Освіта. Культура: 

Iнтеграційні тенденції в 

сучасному світі» 

Вінницький державний 

педагогічний університет 

ім. М.Коцюбинського, 

21100, м. Вінниця, 

вул. Острозького, 32 

Факультет іноземних мов, 

кафедра англійської філології 

тел. 043-227-63-75 

kam.vdpu@gmail.com 

м. Вінниця  

26-27 березня 

100 Південно-Східний Міссурійський 

університет (Кейп-Жирардо, США) 

20.  Актуальні проблеми обліково-

аналітичного забезпечення в 

умовах переходу до Індустрії 4.0 

Національний університет 

водного господарства та 

природокористування 

33000, м. Рівне, вул. О. Новака, 

м. Рівне  

26-27 березня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Державний університет «Люблінська 

політехніка» (Республіка Польща); 

Природничо-гуманітарний 

mailto:kam.vdpu@gmail.com
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75, навч. корп. № 2 

Контактні телефони: деканат 

(0362) 23-00-95 

Координатор: д.е.н., проф. Осадча 

Ольга Олексіївна, кафедра обліку 

і аудиту 

моб. тел.  (067) 7397390 

 

університет (м. Седльце, Республіка 

Польща) 

Поліський державний університет 

(Республіка Білорусь) 

Грузинський технічний університет 

(м. Тбілісі, Грузія) 

Університет ім. Александраса 

Стульгінскіса (Литовська Республіка) 

Східно-Казахстанський державний 

технічний університет 

ім. Д. Серикбаєва (Республіка 

Казахстан) 

Національний університет «Острозька 

академія» 

Східноєвропейський національний 

університет імені Лесі Українки 

Вінницький навчально-науковий 

інститут економіки  Тернопільського 

національного економічного 

університету 

21.  ХІ Міжнародна науково-

практична Інтернет-

конференція молодих вчених 

та студентів 

«Формування механізмів 

управління якістю та 

підвищення 

конкурентоспроможності 

підприємств» 

Вищий навчальний заклад 

«Університет імені Альфреда 

Нобеля», Україна, 49000 

м. Дніпро, вул. Січеславська 

Набережна, 18 

(кафедра підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності) 

Відповідальна:  

Орлова Вікторія Миколаївна 

067-561-21-99 

м. Дніпро  

26 березня 

197 ГО «Служба захисту прав споживачів 

України» 

Дніпропетровська торгово-

промислова палата 

Бранденбурзький університет 

прикладних наук 

(Німеччина) 

Вища школа менеджменту охорони 

праці (м. Катовіце, Польща) 

Познанський університет 

технологій (Польща) 

Віденський університет, Австрія 
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Єреванський національний 

економічний університет (Вірменія) 

22.  ІІІ Міжнародна науково-

практична конференція  

«Проблеми та перспективи 

сучасного розвитку фінансів, 

обліку та банківської 

діяльності» 

Вищий навчальний заклад 

«Університет імені Альфреда 

Нобеля», Україна, 49000 

м. Дніпро, вул. Січеславська 

Набережна, 18 

(кафедра міжнародних фінансів, 

обліку та оподаткування) 

Відповідальна: 

Болгар Т.М. 

Тел.: (056) 31-20-45 

+38(0562)31-20-45 

м. Дніпро  

26 березня 

84 Міністерство освіти і науки України 

Миколаївський національний 

аграрний університет 

Одеський національний економічний 

університет 

Тернопільський національний 

економічний університет 

Білоруський Державний університет 

транспорту (Білорусь) 

УО «Білоруська державна 

сільськогосподарська академія» 

(Білорусь) 

Сучасний коледж бізнесу та науки 

(Оман) 

Нукуська філія Ташкентського 

державного аграрного університету, 

(Узбекистан) 

Вища школа економіки (м. Бидгощ, 

Польща) 

23.  ХІ Міжнародна науково-

практична конференція 

молодих вчених та студентів 

«Маркетингове управління 

конкурентоспроможністю в 

умовах глобальних викликів» 

Вищий навчальний заклад 

«Університет імені Альфреда 

Нобеля», Україна, 49000 

м. Дніпро, вул. Січеславська 

Набережна, 18 

(кафедра міжнародного 

маркетингу) 

Відповідальна:  

Тараненко І.В. 

Тел. +38(050) 569-21-94 

м. Дніпро  

26 березня 

120 ГО Асоціація інтелектуальної 

власності  

(Україна) 

Ліга маркетингових комунікацій 

(Україна) 

Університет прикладних наук 

Людвігсхафену на Рейні (Німеччина) 

Кіпрський інститут маркетингу (Кіпр) 

Університет Чорногорії  (Чорногорія) 



11 
 

24.  ХІ 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 

(кафедра педагогіки та 

психології) 

Відповідальні: 

доц. Гаркуша І.В. 

тел. (тел. (056)31-24-74 

e-mail: garkusha.i@duan.edu.ua 

м. Дніпро  

26 березня 

60 Університет імені Альфреда Нобеля 

(Україна) 

Нукусский государственный 

педагогический институт (Узбекістан) 

Masters of Science in Special Education, 

Masters in Psychology (США) 

Lauder Business School (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) 

25.  Міжнародна  студентська 

наукова конференція 

«International Medical Students 

Conference in Poltava » 

Українська медична 

стоматологічна академія (36011, 

м. Полтава, вул. Шевченка, 

буд.23; тел./факс: (0532)532521) 

26-27 березня 

м. Полтава 

200 Міністерство охорони здоров’я 

України 

Міністерство освіти і науки України 

Державна наукова установа «Інститут 
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(IMEDSCOP – 2020) модернізації змісту освіти» 

Наукові та освітні установи  (не 

менше 3-х зарубіжних країн) 

26.  VІІ Міжнародна наукова 

конференція студентів та 

молодих науковців  

«Актуальні проблеми 

маркетингового менеджменту в 

умовах інноваційного розвитку 

економіки» 

Луцький національний технічний 

університет, м. Луцьк,  

 вул. Львівська, 75 

відповідальні за проведення:  

професор Морохова В.О. 

професор Войтович С.Я. 

тел. +38 (0332) 25-36-12 

е-mail: mm@lntu.edu.ua 

www.lutsk-ntu.com.ua 

www.economosvita.lntu.edu.ua 

м. Луцьк  

27 березня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Університет «Люблінська 

Політехніка» (Польща) 

Поліський державний університет 

(Білорусь) 

Брестський державний університет 

(Білорусь) 

Клайпедський державний університет 

прикладних наук (Литва) 

Політехнічний інститут Браганса 

(Португалія) 

Університет національної і світової 

економіки (Болгарія) 

27.  ХVІ Міжнародна науково-

практична конференція молодих 

учених «Правове життя: 

сучасний стан та перспективи 

розвитку» 

 

Східноєвропейський 

національний університет  імені 

Лесі Українки,  

м. Луцьк, пр. Волі, 13,  

Юридичний факультет,  

Журавський З.В., (095)1736221, 

krymkafedra@gmail.com 

м. Луцьк  

27 березня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Брестський державний університет 

імені О.С. Пушкіна (Республіка 

Беларусь) 

Вища школа економіки (Польща) 

Люблінський католицький 

університет Іоанна Павла II (Польща) 
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28.  Інноваційні розробки студентів 

та молодих науковців в галузі 

технічного сервісу 

Харківський національний 

технічний університет сільського 

господарства імені Петра 

Василенка, Директор Навчально-

науковий інститут технічного 

сервісу, 

м. Харків, вул. Алчевських, 44, 

(057)732-79-22, nnits@ukr.net 

м. Харків 

березень 

250 Міністерство освіти і науки України 

Міністерство аграрної політики та 

продовольства України 

Туркменський сільськогосподарський 

університет імені С.А.Ніязова 

Науково-національний центр 

«ІМЕСГ» НААН України 

 

29.  ІIV 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 

(кафедра інноваційного 

менеджменту та міжнародної 

логістики) 

Відповідальна:  

Зав. каф. д.е.н. Митрофанова Г.Я., 

gglukha@duan.edu.ua 

м. Дніпро 

березень 

100 Університет імені Альфреда Нобеля 

Університет митної справи та 

фінансів 

Вишеградський фонд 

Вища школа менеджменту охорони 

праці в м. Катовіце (Польща) 

Білоруський торговельно-

економічний університет споживчої 

кооперації 

Сумський національний аграрний 

університет 

30.  Молодь та сільськогосподарська 

техніка у XXI сторіччі Харківський національний 

технічний університет сільського 

господарства імені Петра 

Василенка, 

Навчально-науковий інституту 

технічного сервісу, 

м. Харків, вул. Алчевських, 44, 

(057)732-79-22,  

nnits@ukr.net 

 

м. Харків 

березень 

250 Міністерство освіти і науки України 

Міністерство аграрної політики та 

продовольства України 

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України 

Кіровоградський національний 

технічний університет 

Сумський національний аграрний 

університет 

Львівський національний аграрний 

університет 

Білоруський державний аграрний 
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технічний університет (Республіка 

Білорусь) 

Опольський університет (Польща) 

Ягелонський університет (м. Краків, 

Польща) 

Об'єднання шкіл електричних, 

(Польща) 

Сільськогосподарський ліцей імені 

Жака Бюжо / Lycée agricole Jacques 

Bujault (Франція) 

Технічний університет (м. Габрово, 

Болгарія) 

31.  ХVIIІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Шевченківська весна 2020» 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка  

Рада молодих вчених 

01033, м. Київ, вул. 

Володимирська, 60,  

Відповідальні особа: Голова РМВ 

м. Київ 

березень-

квітень 

700 Білорусь 

Угорщина 

Польща 

Казахстан 

 

32.  Міжнародна науково-практична 

конференція 

Ефективні організаційно-

технологічні рішення та 

енергозберігаючі технології в 

будівництві 

Харківський національний 

університет будівництва та 

архітектури, 

61002, Україна, м. Харків, 

вул. Сумська, 40,  

 (057) 700 02 40 

(057) 700 06 51 

gonch@kstuca.kharkov.ua, 

nis_kstuca@ukr.net 

м. Харків 

1-2 квітня 

70 Харківська обласна державна 

адміністрація 

Харківське обласне територіальне 

відділення Академії будівництва 

України 

Наукові та освітні установи  (не 

менше 3-х зарубіжних країн) 

33.  ХІII Міжнародна науково-

практична конференція  

молодих учених і студентів 

Тернопільський національний 

економічний університет, 

кафедра міжнародних 

м. Тернопіль 

1-2 квітня 

150 Міністерство освіти і науки України   

Університет прикладних наук 

INHOLLAND, (м. Алькмар, 
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«Інноваційні процеси 

економічного і соціально-

культурного розвитку: 

вітчизняний та зарубіжний 

досвід» 

економічних відносин ННІМЕВ 

ім. Б. Гаврилишина, 

м. Тернопіль,  

вул. Львівська, 11 

+38 0352 47 50 75, 

o.sokhatska@tneu.edu.ua 

Нідерланди) 

Орхуський університет (м. Орхус, 

Данія) 

Вроцлавський економічний 

університет (м. Вроцлав, Польща) 

34.  Четверта міжнародна науково-

практична студентська 

театрознавча конференція 

«Актуальні питання історії, 

теорії і практики театру в 

дослідженнях молодих 

науковців» 

Львівський національний 

університет імені Івана Франка, 

факультет культури і мистецтв 

Відповідальний – 

ст. викл. Лаврентій  Р.Я 

79008, м. Львів, вул. Валова, 18 

Тел.(032) 239-41-97 

e-mail: 

tsam.dep.cultart@lnu.edu.ua 

 

м. Львів 

1-4 квітня 

100 Представництво  ОеАД у Львові 

Ягеллонський університет (Польща) 

Вроцлавський університет (Польща) 

Київський національний університет 

театру, кіно і телебачення 

ім. І.К. Карпенка-Карого 

Харківський національний 

університет мистецтв ім. 

І.Котляревського 

Австрія 

Польща 

Чехія 

35.  86-та 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. 

Відповідальні особа: пров. інж. 

Акутіна Наталія Василівна 

тел.(044) 287-97-77 

akutina@nuft.edu.ua 

м. Київ  

2-3 квітня 

750 Міністерство освіти і науки України 

Білорусь  

Молдова  

Польща 

Литва 

 

36.  Міжнародна науково-практична 

конференція молодих учених  та  

студентів«Якість та безпечність 

товарів» 

Луцький національний технічний 

університет, 

відповідальний за проведення: 

доцент Ткачук В.В. 

м. Луцьк,  

м. Луцьк  

3 квітня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Українське товариство товарознавців 

і технологів 

Волинська торгово-промислова 

палата 
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 вул. Софії Ковалевської, 29 

 тел. +38 (0332) 78-99-51 

е-mail: tems@lntu.edu.ua, 

v.tkachuk@lntu.edu.ua, 

www.lutsk-ntu.com.ua, 

www.economosvita.lntu.edu.ua 

Державна служба з питань 

безпечності харчових продуктів та 

захисту прав споживачів 

Львівський торговельно-економічний 

університет 

Чернігівський державний 

технологічний університет 

Природничо-гуманітарний 

університет в Седльцах (Польща) 

Вища школа міжнародних відносин і 

суспільної комунікації (м. Хелм, 

Польща) 

Вища школа логістики (Прерув, 

Чехія) 

Білоруський торгово-економічний 

університет споживчої кооперації 

(м. Гомель, Білорусь) 

Університет імені А. Стульгінскіса 

(Литва) 

Державний аграрний університет 

Молдови 

37.  Міжнародна наукова 

конференція «Лінгвокультурні 

коди в економічно-правовому та 

соціальному дискурсах» 

Тернопільський національний 

економічний 

університет, 

кафедра іноземних мов та 

інформаційно-комунікаційних 

технологій ТНЕУ;  

м. Тернопіль, 

вул. Львівська, 11 

Тел.  +38 098 072 3565 

E-mail: l.krainiak@tneu.edu.ua 

м. Тернопіль  

3 квітня 

250 Міністерство освіти і науки України 

Університет економіки в Бидгощі 

(Польща) 

Пряшівський університет (Словччина) 

Південночеський університет в 

Чеських Будейовіцах (Чехія) 

mailto:tems@lntu.edu.ua
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38.  VIIМіжнародна наукова 

конференція студентів, 

аспірантів та молодих учених 

«Одеські читання: актуальні 

проблеми всесвітньої історії» 

Одеський національний 

університет імені І.І. Мечникова, 

ф-т історії та філософії, кафедра 

всесвітньої історії, 

 м. Одеса, 

 вул. Єлісаветинська, 12, ауд. 12, 

e-mail:  world-hist@onu.edu.ua 

м. Одеса  

3-4 квітня 

60 Міністерство освіти і науки України 

Наукові та освітні установи  (не 

менше 3-х зарубіжних країн) 

39.  І Міжнародна науково-

практична конференція 

студентів та молодих 

дослідників «Інновації та 

функції сучасних мас-медіа» 

Національний університет 

«Львівська політехніка»,  

Кузнецова О.Д. 

0673413727 

o.d.kuznetsova@gmail.com 

м. Львів 

7 квітня 

60 Міністерство освіти і науки України 

Національний  університет «Львівська 

політехніка» 

Наукові та освітні установи  (не 

менше 3-х зарубіжних країн) 

40.  XX Міжнародна науково-

технічна конференція студентів і 

аспірантів «Друкарство молоде» 

(20th International Scientific and 

Technical Conference for 

Undergraduate and Graduate 

Students “Drukarstvo Molode”). 

Тема: Сучасні поліграфічні 

технології, устаткування та 

матеріали; дизайн, 

моделювання, оформлення 

видань та пакувань; економіка 

та організація видавничо-

поліграфічної справи 

Видавничо-поліграфічний 

інститут НТУУ «Київський 

політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського» 

Голова секретаріату,  

доцент Зоренко Оксана 

Володимирівна, 

м. Київ, вул. Академіка Янгеля, 

1/37, корп. 8, кім. 82,  

тел. +380(44) 204-84-23 

e-mail: 

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

http://dm-conf.vpi.kpi.ua/2020 

м. Київ  

7-9 квітня 

160 Міністерство освіти і науки України;  

НТУУ «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» 

Наукові та освітні установи  (не 

менше 3-х зарубіжних країн) 

41.  YII Міжнародний медико-

фармацевтичний конгрес 

студентів і молодих учених 

Вищий державний навчальний 

заклад України «Буковинський 

державний медичний 

університет», 

пл. Театральна, 2,  

м. Чернівці  

7–10 квітня 

 

1500 Міністерство охорони здоров’я 

України 

Міністерство освіти  України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

mailto:druk.molode.vpi.kpi.ua@gmail.com
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м. Чернівці, 58002 

тел. (0372) 551739  

e-mail: nauka@bsmu.edu.ua 

tuleneva@bsmu.edu.ua 

Наукові та освітні установи  (не 

менше 3-х зарубіжних країн) 

42.  Міжнародна науково-теоретична 

конференція студентів і 

аспірантів 

«Україна і світ: гуманітарно-

технічна еліта та соціальний 

прогрес» 

 

Національний технічний 

університет «Харківський 

політехнічний інститут»,  

кафедра. загальної економічної 

теорії, 

61002, м. Харків,  вул. Кирпичова, 

2. 

тел.  707-69-49 

E-mail: kpi.oet@gmail.com      

 

м. Харків  

8-9 квітня  

150 Міністерство освіти і науки України 

Національна академія педагогічних 

наук України 

Інститут педагогічної освіти і освіти 

дорослих НАПН України 

Інститут інформаційних технологій і 

засобів навчання НАПН України 

Інститут проблем виховання 

НАПН України 

Державний вищий навчальний заклад; 

«Університет менеджменту освіти» 

НАПН України 

Центр сучасних педагогічних, 

психологічних та управлінських 

технологій НТУ «ХПІ» 

Варненський вільний університет 

ім. Черноризца Храбра (Болгарія) 

Петрошанський університет (Румунія) 

Науково-просвітницький центр 

формування духовної культури у 

суспільстві 

Університет соціальної психології та 

гуманітарних наук (Польща). 

43.  Тернопільські біологічні 

читання – Ternopil Bio Science – 

2020 

 

Тернопільський національний 

педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка, 46027, м. 

Тернопіль, вул. Максима 

Кривоноса, 2, хіміко-біологічний 

м. Тернопіль 

8-10 квітня 

50 Тернопільське відділення 

Українського товариства генетиків і 

селекціонерів ім. М. І. Вавилова  

Тернопільське відділення 

Українського ботанічного товариства 
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факультет.  

Відповідальний за проведення 

заходу: проф. Дробик Н. М. 

e-mail: journal@chem-bio.com.ua 

тел. моб.: +(38)097-4725350 

Телефон для довідок: (0352) 43-

59-01 

 

Тернопільське відділення 

Українського товариства фізіологів 

рослин 

Тернопільське відділення Товариства 

мікробіологів України ім. 

С. М. Виноградського 

Тернопільське відділення 

Українського гідроекологічного 

товариства  

Faculty of the Environment (Jan) 

Evangelista Purkyne University in Usti 

nad Labem (Czech Republic) 

44.  Конкурентні стратегії розвитку 

економіки в умовах 

альтерглобалізму 

 

Міжнародний університет 

фінансів, (03056) м. Київ, просп. 

Перемоги, 37, корпус НТУУ «КПІ 

імені Ігоря Сікорського», № 1 

(ліве крило) 

тел. (044) 277-43-28; факс. (044) 

277-43-29.  

E-mail: iuf@iuf.kpi.ua 

м. Київ 

9 квітня 

60 Міністерство освіти і науки України  

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

НТУУ «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» 

University of Economy in Bydgoszcz 

(Poland) 

Rezekne Academy of 

Technologies(Latvia) 

Istanbul Arel University (Turkey) 

Gumushane University(Turkey) 

AmityUniversity (India) 

Громадська організація «Академічний 

простір» 

45.  Молодь України в контексті 

міжкультурної комунікації / VI 

Міжнародна наукова 

конференція молодих учених та 

студентів 

Вищий навчальний заклад 

«Університет імені Альфреда 

Нобеля», Україна, 49000 

м. Дніпро, вул. Січеславська 

Набережна, 18 

(каф. англійської філології та 

м. Дніпро  

9 квітня 

150 Міністерство освіти і науки України 

WSZOPKatowice (Poland) 

AkademiaPomorskawSłupsku (Poland) 

Spanish Language Academy ISLA, 

(Salamanca, Spain) 
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перекладу) 

Відповідальна:  

Зінукова Н.В. 

Тел. (056) 370-36-22 

46.  XV Міжнародна науково-

технічна конференція молодих 

вчених і спеціалістів 

«Електромеханічні та 

енергетичні системи, методи 

моделювання  та оптимізації»  

Кременчуцький національний 

університет, Навчально-

науковий інститут 

електромеханіки, 

енергозбереження і систем 

управління 

39600 Полтавська обл., 

м. Кременчук, вул. 

Першотравнева, 20 

Тел.(05366) 3-11-47 

Факс (05366) 3-60-00 

e-mai: saue@kdu.edu.ua, 

ieesu@kdu.edu.ua 

м. Кременчук 

9-10 квітня 

120 Міністерство освіти і науки України 

Інститут електродинаміки НАН 

України 

Українська асоціація інженерів-

електриків 

Сілезька політехніка (Польща) 

СВ «АЛЬТЕРА» (Україна) 

Компанія АТ «АУТЕЛ» 

Інжинірингова компанія НТЦ 

«Інформаційні системи» (Україна) 

Компанія «АВМ АМПЕР» (Україна)  

 

47.  XXІІ Міжнародна молодіжна 

науково-практична конференція 

«Людина і космос» 

Дніпровський національний 

університет імені Олеся Гончара, 

49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, 

тел. (056)760-94-62, 

факс 8-10-380-56-776-83-79 

e-mail: sdavydov1960@gmail.com, 

onti_dnu@i.ua, 

information_dep@dnu.dp.ua 

м. Дніпро  

9-10 квітня 

500 Національна академія наук України 

Національне космічне агентство 

України 

Міністерство освіти і науки України 

Національний центр аерокосмічної 

освіти молоді 

Державне підприємство 

«Конструкторське бюро «Південне» 

Державне підприємство виробниче 

об’єднання «Південний 

машинобудівний завод» 

Інститут Технічної механіки НАН 

України 

Євразійський національний 

університет ім. Л.Н. Гумільова 
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Білоруський державний технічний 

університет 

48.  Молодь і технічний прогрес в 

АПК 

Харківський національний 

технічний університет сільського 

господарства імені 

Петра Василенка, 

Навчально-науковий інститут 

механотроніки і систем 

менеджменту, 

м. Харків, вул. Алчевських, 44, 

(057) 732-75-33, 

gaver89@ukr.net 

м. Харків 

9-10 квітня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Міністерство аграрної політики та 

продовольства України 

Туркменський сільськогосподарський 

університет імені С.А.Ніязова 

Науково-національний центр 

“ІМЕСГ” НААН України 

49.  VI наукова студентська  

Інтернет-конференція 

«Інформація. Наука. Бібліотека. 

Весна» 

Львівський національний 

університет імені Івана Франка, 

факультет культури і мистецтв 

Відповідальний – 

 декан доц. Крохмальний Р.О 

79008, м. Львів, вул. Валова, 18 

Тел.(032) 239-41-97 

e-mail: 

roman.krokhmalnyi@lnu.edu.ua 

 

м. Львів 

9-10 квітня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Харківська державна академія 

культури 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка 

Вроцлавський університет (Польща) 

Словаччина 

Данія 

Чехія 

Білорусь 

50.  Соціальна робота: виклики 

сьогодення 

Тернопільський національний 

педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка, 46027, м. 

Тернопіль, вул. Максима 

Кривоноса, 2, факультет 

педагогіки і психології, кафедра 

соціальної педагогіки і соціальної 

роботи. 

Відповідальні особи: доц. 

м. Тернопіль 

9-10 квітня 

50 Хмельницький національний 

університет 

Дрогобицький державний 

педагогічний університет імені Івана 

Франка  

Державний вищий навчальний заклад 

«Ужгородський національний 

університет» 

Департамент соціального захисту 
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Слозанська Г.І., доц. Горішна 

Н.М., проф. Поліщук В.А. 

e-mail: kulynyak@elr.tnpu.edu.ua 

тел. моб.:+(38)097-183-81-35 

Телефон для довідок: 

+(38)097-183-81-35 

населення Тернопільської ОДА 

Центр соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді м. Тернопіль 

ГО «Центр соціального розвитку та 

інновацій» 

51.  Міжнародна науково–практична 

конференція студентів, 

аспірантів та молодих науковців 

«Регіон–2020: суспільно–

географічні аспекти» 

 

Харківський національний 

університет імені В.Н. Каразіна, 

61022, Харків, майдан Свободи.4,  

тел. (057–) 707–52–74,  

e–mail:  

conference.region@gmail.com 

Харків  

9-10 квітня 

Понад 

100 

Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка 

Могилівський державний університет 

ім. А.О. Кулєшова (Білорусь) 

Талліннський університет (Естонія) 

Університет Жирони (Іспанія) 

Університет Орадя (Румунія) 

52.  V Міжнародна науково-

практична конференція молодих 

учених та студентів  

«Соціальні технології як чинник 

сталого розвитку суспільства» 

Запорізький національний 

університет 

факультет соціології та 

управління,  

69600, м. Запоріжжя, 

вул. Жуковського 66, 

Бірюкова Т.Ф.,  

Кудінов І.О. 

тел.: (061) 289-41-04 

e-mail: fsu@znu.edu.ua 

 

м. Запоріжжя 

10 квітня 

100 Міністерство науки і освіти України  

Інститут модернізації змісту освіти 

Запорізька обласна адміністрація 

Запорізька обласна рада 

Запорізька міська рада 

Запорізька міська адміністрація  

Проект ПРООН «Місцевий розвиток 

орієнтований на громаду»  

Громадська організація «Союз 

соціальних технологів України» 

Громадська організація «Український 

центр соціального проектування»  

The King’s College New York, public 

agency «Swedish Institute». 

53.  Міжнародна науково-практична 

конференція «Діалог культур як 

засіб пізнання світу, шлях до 

взаєморозуміння» 

Харківський національний 

університет будівництва та 

архітектури, 

61002, Україна, м. Харків, 

м. Харків 

10 квітня 

60 Університет Пейс (Нью-Йорк) 

Міжнародна науково-практична 

організація філологів «Схід-Захід» 

(м. Руставі, Грузія) 



23 
 

 вул. Сумська, 40,  

 (057) 700 02 40 

(057) 700 06 51 

gonch@kstuca.kharkov.ua 

nis_kstuca@ukr.net 

54.  V Міжнародна науково-

практична Інтернет-конференція 

«Сучасні інформаційні 

технології та інноваційні 

методики навчання: досвід, 

тенденції, перспективи» 

Тернопільський національний 

педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка, 46027, м. 

Тернопіль, вул. Максима 

Кривоноса, 2, фізико-

математичний факультет, кафедра 

інформатики та методики її 

навчання, вул. Винниченка, 10, 

каб. 436. 

м. Тернопіль 46018. 

Відповідальний за проведення 

заходу: доц. Генсерук Г. Р. 

тел.: +(38)067-730-14-11 

e-mail: conf@fizmat.tnpu.edu.ua 

м. Тернопіль,  

10 квітня 

 

60 Ченстоховський політехнічний 

університет (Польща) 

Опольський Політехнічний 

Університет (Польща) 

Жешувський університет (Польща) 

Університет Економічно-

Гуманістичний (Бєльско-Бяла, 

Польща) 

Остравський університет (Чехія) 

Інститут модернізації змісту освіти, 

Інститут інформаційних технологій і 

засобів навчання НАПН України 

Тернопільський обласний 

комунальний інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

55.  XXVII Міжнародна науково-

практична конференція 

студентів, аспірантів та молодих 

вчених «Актуальні проблеми 

життєдіяльності суспільства» 

Кременчуцький національний 

університет, 39600 Полтавська 

обл., м. Кременчук, вул. 

Першотравнева, 20, голова 

оргкомітету Солошич І.О. 

Тел.(05366) 3-62-17 

Факс (05366) 3-60-00 

e-mai: nich@kdu.edu.ua 

 

 

м. Кременчук 

13-14 квітня 

280 Міністерство освіти і науки України 

КрНУ, Університет Матея Бела 

(Словаччина) 

Технічний державний університет 

шляхів сполучення (КНР) 

Народна академія ім. Яна Гуса (Чехія) 

Вітебський державний університет 

імені П.М. Машерова (Білорусь ) 

Сілезька політехніка (Польща) 

 

56.  XXIV Міжнародний медичний Тернопільський національний м. Тернопіль 500 Міністерство науки і освіти України 

mailto:nis_kstuca@ukr.net


24 
 

конгрес студентів і молодих 

вчених 

медичний університет імені 

І.Я.Горбачевського МОЗ України 

Майдан Волі, 1. 

м. Тернопіль, 46001 

тел.(0352)52-72-69 

vonf@tdmu.edu.ua 

13-15 квітня 

 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Міністерство охорони здоров’я 

України 

Наукові та освітні установи  (не 

менше 3-х зарубіжних країн) 

57.  ХІІ Міжнародна науково-

технічна конференція студентів 

та аспірантів «Перспективи 

розвитку інформаційно-

телекомунікаційних технологій 

та систем» (ПРІТС 2020) 

НТУУ «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», 

ІТС КПІ ім. Ігоря Сікорського, 

м. Київ, пр-к Перемоги 37,  

Якорнов Є.А.  – співголова 

конференції 

236-40-14, 204-98-21, 

yakornov@its.kpi.ua 

м. Київ 

13-17 квітня 

100 НТУУ «Київський політехнічний 

інститут ім. Ігоря Сікорського»  

Інститут телекомунікаційних систем 

Науково-дослідний інститут 

телекомунікацій 

Міжнародний науково-технічний 

журнал «INFORMATION AND 

TELECOMMUNICATION 

Наукові та освітні установи  (не 

менше 3-х зарубіжних країн) 

58.  Науково-технічний розвиток: 

економіка, технологія, 

управління 

НТУУ «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», 

м. Київ, пр-к Перемоги 37,  

Потапова Вікторія Павлівна, 063-

981-35-75, 

pvp.pvp.998@gmail.com, 

http://fmm.kpi.ua/ua/ntca 

ntsa.fmm.2019@gmail.com 

м. Київ 

14-15 квітня 

150 Конференція факультету 

менеджменту та маркетингу КПІ ім. 

Ігоря Сікорського 

Наукові та освітні установи  (не 

менше 3-х зарубіжних країн) 
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59.  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,  

відповідальний –  

доцент Угоднікова О.І., 

тел. (057)707-33-03,  

E-mail: ps.kname@gmail.com 

www.kname.edu.ua 

м. Харків 

15-16 квітня 

100 Міністерство освіти і науки України 

AGH Науково-технічний університет 

Польща 

Южномаравський центр міжнародної  

мобільності  

International company project and real 

estate management (Болгарія) 

APICE Agenzia di Promozione Integrata 

per i Cittadini in Europa, Італія 

Варненьский вільний університет 

(Болгарія) 

60.  Міжнародна науково-практична 

конференція Інноваційні 

технології в архітектурі і 

дизайні 

 

Харківський національний 

університет будівництва та 

архітектури, 

61002, Україна, м. Харків, 

вул. Сумська, 40,  

 (057) 700 02 40 

(057) 700 06 51 

gonch@kstuca.kharkov.ua 

nis_kstuca@ukr.net 

м. Харків 

15-16 квітня 

128 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) 
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61.  Євроінтеграційний вибір 

України та проблеми 

макроекономіки / ХХVІІІ 

міжнародна науково-

практична конференція 

молодих учених та студентів 

Вищий навчальний заклад 

«Університет імені Альфреда 

Нобеля», Україна, 49000 

м. Дніпро, вул. Січеславська 

Набережна, 18 

(кафедра міжнародних 

економічних відносин та 

економічної теорії) 

Відповідальний:  

Задоя А.О. 

Тел.+38 050 340 10 26,  

Ел. адреса: zadoya@duan.edu.ua 

м. Дніпро  

16 квітня 

130 Міністерство освіти і науки України 

ВГО «Українська асоціація 

економістів-міжнародників» 

Дніпровська торгово-промислова 

палата 

Вища школа бізнесу – National Louis 

University (Польща) 

Жешувський університет (Польща) 

62.  VII Міжнародна науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти та 

молодих учених 

“Актуальні напрями досліджень 

молодих учених в іншомовному 

просторі” 

(“CurrentTrendsinYoungScientists

’ Research”) 

Державний університет 

«Житомирська політехніка» 

10005, м. Житомир, 

вул. Чуднівська, б. 103. 

тел. (0412)-22-89-14 

kimzstu@gmail.com 

 

м. Житомир 

16 квітня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Житомирський державний 

університет імені Івана Франка 

Житомирський військовий інститут 

імені С.П. Корольова 

Житомирський медичний інститут 

Хмельницький національний 

університет 

Університет Південної Богемії в 

Чеське Будейовіце (Чехія) 

Університет Думлушнар (Туреччина) 

Софійський університет «Св. Климент 

Охридски» (Болгарія) 

63.  Міжнародна наукова  

конференція  

“Інноваційні технології в 

діагностиці, лікуванні та 

профілактиці внутрішніх хвороб 

Харківський національний 

університет імені В.Н. Каразіна 

61022, Харків, майдан Свободи, 6, 

тел. +38 (057) 707–53–78, 

e–mail: fmed@kharazin.ua 

м. Харків 

16-18 квітня 

250 МОН України 

МОЗ України 

Україна 

Чехія 

Латвія 



27 
 

у осіб молодого віку” Азербайджан 

64.  Міжнародний конкурс для 

студентів та школярів «Реклама-

Фест»  

 

Одеський національний 

економічний університет, 65026, 

м. Одеса,  

вул. Преображенська, 8, 

тел. (048) 722-22-11,  

e-mail:kafedramarketing@ukr.net.,  

e-mail: k.market@oneu.edu.ua, 

Литовченко І.Л., 

тел. (067) 1193537,  

e-mail:Deansfpk@bigmir.net, 

Обнявко О.В. 

м. Одеса,  

17 –19 квітня  

 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Київський національний торговельно-

економічний університет 

Університет ім. А. Нобеля (м. Дніпро) 

Тбіліський державний університет 

ім. І. Джавахішвілі (м. Тбілісі, Грузія) 

 

65.  XXVII Міжнародна наукова 

конференція молодих вчених 

«Астрономія та фізика космосу» 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка Фізичний факультет 

03127, м. Київ, просп. Академіка 

Глушкова, 4; 

тел.: 526-44-57, факс: 526-45-07; 

e-mail: ysc.kyiv@gmail.com; 

Відповідальна особа: Івченко 

В.М. 

м. Київ  

20-25 квітня 

100 Польща  

Швейцарія 

Ірландія 

Вірменія 

Данія 

Іран 

66.  VІ Міжнародна заочна науково-

практична конференція молодих 

науковців 

Фундаментальні і прикладні 

дослідження в сучасній хімії та 

фармації 

 

Ніжинський державний 

університет  

імені Миколи Гоголя,   

16602 Чернігівська область, 

 м. Ніжин, вул. Графська, 2; 

природничо-географічний 

факультет, 

 кафедра хімії та фармації,  

(04631)71983; 

м. Ніжин  

21-22 квітня 

100 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 

mailto:kafedramarketing@ukr.net
mailto:k.market@oneu.edu.ua


28 
 

SukhoveevVV@bigmir.net «Чернігівський колегіум» імені 

Т.Г.Шевченка 

Національний педагогічний 

університет імені 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) 

67.  «Інформаційні технології в 

соціокультурній сфері, освіті та 

економіці» 

Київський національний 

університет культури і мистецтв  

Факультет інформаційної 

політики та кібербезпеки, 

кафедра комп’ютерних наук, 

Кушнарьов В.В., 

Чайковська О. А. 

м. Київ, вул. Є.Коновальця,  36,  

к. 403, 

(044)-529-93-19 

м. Київ  

21-22 квітня 

100 Міністерство культури, молоді та 

спорту України 

Міністерство освіти і науки України  

Національна академія керівних кадрів 

культури і мистецтв 

ПВНЗ «Київський університет 

культури» 

Харківський національний 

університет радіоелектроніки 

Одеський національний 
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е-mail: 

lena@knukim.edu.ua 

kn.knukim@gmail.com 

політехнічний університет 

Державний університет 

інфраструктури та технологій 

імені гетьмана Петра Конашевича-

Сагайдачного 

Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет 

Львівська філія Київського 

національного університету культури 

і мистецтв 

Білоцерківський інститут економіки 

та управління  

ЗВО «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини 

«Україна» 

Public institution Information 

Technologies Institute (Kaunas, 

Lithuania) 

Vytautas Magnus University (Kaunas, 

Lithuania) 

Danubius University (Galati, Romania) 

University of National and World 

Economy (Sofia, Bulgaria) 

Українська Федерація Інформатики 

Всеукраїнська громадська організація 

«Співтовариство ІТ-директорів 

України» 

Громадська спілка «СТЕМ-

КОАЛІЦІЯ» 

Українська бібліотечна асоціація 

Інститут управління, технологій та 

права 

http://www.unwe.bg/en/
http://www.unwe.bg/en/
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68.  Міжнародна наукова 

конференція 

Повертаючи втрачене. 

Дослідження, документування 

та відновлення пошкоджених і 

перебудованих пам’яток 

сучасної архітектури 

Харківський національний 

університет будівництва та 

архітектури, 

61002, Україна, м. Харків, 

вул. Сумська, 40,  

 (057) 700 02 40 

(057) 700 06 51 

gonch@kstuca.kharkov.ua 

nis_kstuca@ukr.net 

м. Харків 

21-23 квітня 

85 Український осередок DOCOMOMO 

Інститут архітектури, урбаністики та 

регіоналістики Національної спілки 

архітекторів України 

Наукові та освітні установи  (не 

менше 3-х зарубіжних країн) 

69.  ІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

студентів  і молодих науковців 

«Україністика: нові імена в 

науці» 

Горлівський інститут іноземних 

мов державного вищого 

навчального закладу «Донбаський 

державний педагогічний 

університет», відповідальна особа 

– кандидат педагогічних наук, 

старший викладач Шулик Тетяна 

Валеріївна, 

вул. Садова, 78а, м. Бахмут, 

Донецька обл., 84511 

тел.  (050)5972889 

 

м. Бахмут 

22-23 квітня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Інститут неофілології Університету 

Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, 

Польща) 

Природничий університет (Люблін, 

Польща) 

Університет в Загребі (Загреб, 

Хорватія) 

70.  Міжнародна науково-технічна 

конференція 

Екологічна і техногенна безпека. 

Охорона водного і повітряного 

басейнів. Утилізація відходів 

(студентська секція) 

Харківський національний 

університет будівництва та 

архітектури, 

61002, Україна, м. Харків, 

вул. Сумська, 40,  

 (057) 700 02 40 

(057) 700 06 51 

gonch@kstuca.kharkov.ua 

nis_kstuca@ukr.net 

м. Харків 

22-23 квітня 

60 Всеукраїнська екологічна Ліга 

Національна академія наук України 

Північно-Східний науковий центр 

Національної академії наук та 

Міністерства освіти і науки України 

ТВП «Екополімер» 

Наукові та освітні установи  (не 

менше 3-х зарубіжних країн) 

71.  Міжнародна науково-практична ДВНЗ «Ужгородський м. Ужгород 60 Міністерство освіти і науки України 
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конференція «Актуальні 

проблеми філології та 

журналістики» 

національний університет», 

філологічний факультет, 88000, 

м. Ужгород, 

вул. Університетська, 14, 

Венжинович Н.Ф., 

+380506645839, e-mail: 

vennata2017@gmail.com;  

Кондрич М.В., +380997712008, 

e-mail: 

maria.kondrych@gmail.com; 

filfak@uzhnu.edu.ua 

23-24 квітня Пряшівський університет (Пряшів, 

Словаччина) 

Ягеллонський університет (Краків, 

Польща) 

Університет ім. Лоранда Етвеша 

(Будапешт, Угорщина) 

72.  Графічні технології 

моделювання об’єктів, явищ і 

процесів 

Військова академія, 

65009, м. Одеса, вул. Фонтанська 

дорога, 10 

тел. (0482) 63-76-60, дод. 1-15 

vaodesa_konf@ukr.net 

м. Одеса 

23-24 квітня 

250 Київський національний університет 

будівництва та архітектури (м. Київ) 

Наукові та освітні установи  (не 

менше 3-х зарубіжних країн) 

73.  Міжнародна конференція 

студентів та аспірантів 

«XVI Харківські студентські 

філософські читання» 

Харківський національний 

університет імені В.Н.Каразіна,  

61022, Харків, майдан Свободи.6,  

тел.(057)707–52–71, 

e–mail:  

philosophy1804@gmail.com 

м. Харків 

23-24 квітня 

Понад 

100  

Міністерство освіти і науки України 

Наукові та освітні установи  (не 

менше 3-х зарубіжних країн) 

74.  XХІІ Міжнародна конференція 

молодих науковців «Проблеми 

особистості в сучасній науці: 

результати та перспективи 

дослідження» 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка  

Факультет психології 

01601 м. Київ, вул. 

Володимирська, 60; 

тел.: 521-35-38, 521-35-09; 

e-mail: yar.ryabchich@gmail.com; 

Відповідальна особа: Рябчич Я.Є. 

м. Київ  

23 квітня 

100 Білорусь 

Молдова 

Фінляндія 

Литва 

Польща 

Румунія 

mailto:vennata2017@gmail.com
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75.  Міжнародна науково-технічна 

конференція «Студентська 

наука – залізничній 

інфраструктурі» 

Дніпровський національний 

університет залізничного 

транспорту імені академіка 

В. Лазаряна,  49010, м. Дніпро, 

вул. Лазаряна, 2, Україна,. 

Кафедра «Колія та колійне 

господарство». 

доц. Маркуль Р. В. 

тел.: +38 (056)776-59-47. 

email: guarangamz@gmail.com 

м. Дніпро  

23 квітня 

60 Міністерство освіти і науки України 

Український державний університет 

залізничного транспорту 

Інститут залізничного транспорту 

Державного університету 

інфраструктури та технологій 

ПАО «Арселор Міттал Кривий Ріг» 

Львівська філія Дніпровського 

національного університету 

залізничного транспорту імені 

академіка В. Лазаряна 

Білоруський державний університет 

транспорту 

76.  XIІ  Міжнародна науково-

технічна конференція 

«Нові матеріали і технології в 

машинобудуванні 2019» 

 

НТУУ «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», 

Інженерно-фізичний факультет, 

кафедра ливарного виробництва 

чорних і кольорових металів.  

Відповідальний 

Ямшинський М.М 

м. Київ, вул. Політехнічна, 35, 

корп. № 9, ауд. 203. 

(+38) 050-546-06-83 

(+38) 097-290-86-16 

(+38) 044 204-82-16 

metalcasting@ukr.net 

м. Київ  

23-24 квітня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Наукові та освітні установи  (не 

менше 3-х зарубіжних країн) 

77.  Cучасні стратегії гендерної 

освіти в умовах євроінтеграції 

 

Тернопільський національний 

педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка, 46027, 

м. Тернопіль, вул. Максима 

Кривоноса, 2, факультет 

педагогіки і психології, кафедра 

м. Тернопіль 

23-24 квітня 

60 Науково-дослідний центр з проблем 

ґендерної освіти та виховання 

учнівської та студентської молоді 

НАПНУ 

Наукові та освітні установи  (не 

менше 3-х зарубіжних країн) 
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психології. 

Відповідальний за проведення 

заходу: проф. Кікінежді О.М.  

ira.shulha@gmail.com 

асист. Шульга І.М. 

(okiki77777@gmail.com 

78.  IIIМіжнародна студентська 

науково – технічна конференція 

«Природничі та гуманітарні 

науки. Актуальні питання» 

Тернопільський національний 

технічний університет ім. І. 

Пулюя, 46001, Україна, 

м. Тернопіль, вул. Руська, 56 

Окіпний І.Б., 

(097) 373-46-59 

snt@tu.edu.te.ua 

м. Тернопіль 

23-24 квітня 

250 Міністерство освіти і науки України, 

Тернопільський національний 

технічний університет 

імені Івана Пулюя 

Маріборський університет (Словенія) 

Технічний університет в Кошице 

(Словаччина) 

Каунаський технологічний 

університет (Литва) 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка, 

Гірничо-металургійна академія ім. 

Станіслава Сташиця (Польща) 

Луцький національний технічний 

університет, 

Чернівецький національний 

університет  імені Юрія Федьковича, 

Вроцлавський економічний 

університет (Польща) 

Донбаська державна машинобудівна 

академія 

79.  ХІХ Міжнародна студентсько-

аспірантська наукова 

конференція «Актуальні 

проблеми прав людини, держави 

та правової системи» 

Львівський національний 

університет імені Івана Франка, 

юридичний факультет  

Відповідальний – 

 декан доц. Стецик Н.В. 

м. Львів 

23-24 квітня 

200 Міністерство освіти і науки України 

Наукові та освітні установи  (не 

менше 3-х зарубіжних країн) 

 

mailto:ira.shulha@gmail.com
http://tntu.edu.ua/?p=uk/about/building-locations
http://tntu.edu.ua/?p=uk/about/building-locations
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79008, м. Львів, вул. Валова, 18 

Тел.(032) 239-41-97 

e-mail: 

roman.krokhmalnyi@lnu.edu.ua 

 

80.  XVIII Міжнародна молодіжна 

науково-практична конференція 

«Історія розвитку науки, техніки 

та освіти» 

 

НТУУ «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» 

кафедра загальної та теоретичної 

фізики, Пономаренко Лілія 

Петрівна 

м. Київ пр. Перемоги 37,  

204-82-49 

l.ponomarenko@kpi.ua 

м. Київ  

24 квітня  

100 МОН УКРАЇНИ при Раді Молодих 

вчених Державний Політехнічний 

Музей при «КПІ  ім. Ігоря 

Сікорського» 

Науково-технічна бібліотека 

ім. Г. І. Денисенка  

«КПІ ім. Ігоря Сікорського 

Наукові та освітні установи  (не 

менше 3-х зарубіжних країн) 

81.  VІ 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,  

відповідальний –  

доцент Крохмаль А.М. 

тел. (057)707-31-24,  

E-mail:  

allakrokhmal@ukr.net 

www.kname.edu.ua 

м. Харків 

24 квітня 

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’agence Campus France,Франція 

Лодзінський технічний  

університет, Польща 

Азербайджанський архітектурно-

будівельний університет  

«Данте Алігьері», Італія 

Університет«Humanitas», Словенія 

82.  Міжнародна наукова 

конференція «Сучасні тенденції 

інтенсивної терапії в 

Харківський національний 

університет імені В.Н. Каразіна, 

61022, Харків, майдан Свободи, 6,  

м. Харків 

24 квітня 

180 МОН України 

МОЗ України 

НАН України 
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онкорадіології» на базі 

Державна установа «Інститут 

медичної радіології ім. С.П. 

Григор’єва НАМН України» 

61024, Харків, вул. Пушкінська, 

82 

тел.: (057) 725–50–74, 725–50–68, 

e-mail:  

imr_omo@ukr.net 

Україна 

Білорусь 

Польща 

Німеччина 

83.  Корекційна та інклюзивна освіта 

очима молодих науковців 

 

Сумський державний 

педагогічний університет імені 

А.С. Макаренка, 

завідувач кафедри корекційної та 

інклюзивної освіти  

Дегтяренко  

Тетяна Миколаївна, 

40002, м. Суми,  

вул. Роменська, 87, 

тел.: (0542) 68-59-43 

corped@sspu.sumy.ua 

м. Суми  

24 квітня 

100 Вранянський інститут педагогіки 

Університет м. Ніш (Сербія), 

Академічне товариство імені 

М. Болудянського (Словакія) 

Великотирновський педагогічний 

інститут (Болгарія) 

Білоруський державний педагогічний 

університет імені М.Танка (Білорусь) 

Національний педагогічний 

університет імені Р. Абовяна 

(Вірменія) 

84.  73–я Міжнародна наукова 

конференція "Каразінські 

читання (історичні науки)" 

Харківський національний 

університет імені В. Н. Каразіна, 

61022, м. Харків, м-н Свободи, 4 

тел.: +38 (057) 707–51–66;  

факс: +38 (057) 702–03–79; 

е–mail: 

history@karazin.ua 

м. Харків 

24 квітня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Наукові та освітні установи  (не 

менше 3-х зарубіжних країн) 

 

85.  Актуальні проблеми сучасної 

науки 

До 80-ти річчя навчально-

наукового інституту фізики, 

Дрогобицький державний 

педагогічний університет імені 

Івана Франка, Навчально-

науковий інститут фізики, 

м. Дрогобич 

24 квітня 

60 Міністерство освіти і науки України 

Дрогобицька міська рада 

Підкарпатська Вища Школа ім. бл. кс. 

Владислава Фіндиша в Ясло 
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математики, економіки та 

інноваційних технологій 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету 

імені І. Франка 

математики, економіки та 

інноваційних технологій, 

82100, м. Дрогобич, Львівська 

обл., вул. Стрийська, 3, 

Скотний П.В. – к. е. н., доцент, 

заступник директора з навчальної 

роботи,  

(03244) 3-54-65 

fizmatddpu@gmail.com 

(Респубілка Польща) 

Академія Полонійна в Ченстохові 

(Республіка Польща) 

Державна вища професійна школа 

ім. Станіслава Пігоня в Кросно 

(Респубілка Польща) 

Державна вища школа ім. проф. 

Станіслава Тарновського в 

Тарнобжегу (Республіка Польща) 

86.  Міжнародна студентська 

науково-практична конференція 

факультету іноземних мов 

«Актуальні питання лінгвістики, 

світової літератури та 

художнього перекладу» 

Львівський національний 

університет імені Івана Франка, 

факультет іноземних мов 

Відповідальний – 

 доц. Глущенко Л.М. 

79005, м. Львів, 

вул. Університетська,1 

Тел.(032) 239-47-16 

e-mail: inomov@ukr.net 

м. Львів 

24-25 квітня 

105 Міністерство освіти і науки України 

Німецький мовний центр партнер 

Гете-інституту (Київ) 

Українсько-австрійське бюро 

кооперації в науці, освіті і культурі 

Центр грецької мови і культури імені 

Арсенія Еласонського 

Австрія 

Білорусь 

Греція 

Німеччина 

Польща 

87.  VІ Міжнародна науково-

практична конференція молодих 

учених, аспірантів, здобувачів і 

студентів 

«Облік, аналіз і контроль в 

стратегії розвитку економіки 

України» 

Луцький національний технічний 

університет, м. Луцьк, 

вул. Софії Ковалевської, 29. 

Відповідальний за проведення: 

доцент Чудовець В. В. 

тел. +38 (0332) 78-99-52 

e-mail: konf_oia_lntu@ukr.net 

м. Луцьк  

25 квітня 

60 Міністерство освіти і науки України 

Європейський аналітичний центр 

(м. Київ) 

Федерація аудиторів, бухгалтерів і 

фінансистів АПК України (м. Київ) 

ННЦ «Інститут аграрної економіки» 

НААН України (м. Київ) 

Подільський державний аграрно-

технічний університет (м. Кам'янець-

Подільський) 

Вища школа безпеки в Перемишлі 

tel:+380324435465
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(м. Перемишль, Республіка Польща) 

Брестський державний технічний 

університет (м. Брест, Республіка 

Білорусь) 

Інститут підприємництва і сервісу 

(м. Душанбе, Республіка 

Таджикистан) 

Університет національного і світового 

господарства (м. Софія, Болгарія) 

Політехнічний інститут Браганси 

(м. Браганс, Португалія) 

88.  ХVІ Міжнародна наукова 

конференція студентів і 

аспірантів «Молодь і поступ 

біології», присвячена 75 річниці 

створення біологічного 

факультету та 90 річниці від дня 

народження М.Деркача 

Львівський національний 

університет імені Івана Франка, 

біологічний факультет, 79005, 

м. Львів, вул. Грушевського, 4 

Відповідальний – 

доц. Тарновська А. В. 

Тел.(032) 239-47-90 

e-mail: 

antonina.tarnovska@lnu.edu.ua 

 

м. Львів 

27-29 квітня 

250 Міністерство освіти і науки України 

Інститут біології клітин НАН України 

(Львів) 

Західний науковий центр НАН 

України та МОН України (Львів) 

Friends of Lviv University, Inc. (USA) 

Поморська Академія в Слупську 

(Польща) 

Гданський університет (Польща) 

Гданський медичний університет 

(Польща) 

Литва 

Франція 

Білорусь 

Німеччина 

США 

89.  І Міжнародна науково-

практична Інтернет-конференція 

«Сучасні проблеми професійної 

та цивільної безпеки» 

ДВНЗ «Український державний 

хіміко-технологічний 

університет», 

ректор К.М. Сухий, 

м. Дніпро, 49005, пр. Гагаріна, 8. 

м. Дніпро  

28 квітня 

100 МОН України 

Навчально-методичний центр 

цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Дніпропетровської 

області (Дніпро, Україна) 
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тел. (056) 746-33-56 

тел. (056) 746-29-41 

udhtu@udhtu.edu.ua 

Інститут фізичної хімії Польської 

академії наук (м. Варшава, Польща) 

Баликєсірський університет 

(м Баликєсір, Туреччина) 

90.  VIII Міжнародна науково-

практична конференція 

«Технології і процеси в 

гірництві та будівництві» 

 

ДВНЗ «Донецький національний 

технічний університет», 

відповідальний за проведення  

Мерзлікін Артем Володимирович, 

тел.+380506221830 

e-mail: 

mail@donntu.edu.ua 

м. Покровськ 

28-30 квітня 

60 Міністерство освіти і науки України 

Наукові та освітні установи  (не 

менше 3-х зарубіжних країн) 

91.  IV Міжнародна науково-

практична Інтернет-конференція  

молодих вчених «Управління 

економічними процесами на 

макро- і мікрорівні: проблеми та 

перспективи вирішення» 

IV International Scientific and 

Practical Internet Conference of 

Young Scientists “Management of 

economic processes at macro- and 

microlevels: problems and 

prospekts of solution” 

Національний університет 

«Львівска політехніка», 

Відповідальний: Кулиняк І.Я. – 

0971739414 

Ihor.Y.Kulyniak@Ipnu.ua 

www.conf.inem.Iviv.ua 

м. Львів 

29-30 квітня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Національний університет «Львівська 

політехніка» 

Рада молодих учених при міністерстві 

освіти і науки України 

Лодзький університет (м. Лодзь, 

Польща) 

Вроцлавський економічний 

університет (м. Вроцлав, Польща) 

Університет Бітліс Ерен (Туреччина) 

Університет економіки (м. Варна, 

Болгарія) 

Університет Матея Бели (Словаччина) 

92.  Міжнародна молодіжна 

науково-технічна конференція 

«Молода наука - роботизація і 

нанотехнології сучасного 

машинобудування» 

 

Донбаська державна 

машинобудівна  

академія 

84313 м. Краматорськ, вул. 

Академічна, 72  

(0626) 41-47-70 

tiup@dgma.donetsk.ua 

м. Крама-

торськ 

м. Крамато-

рськ  

квітень 

110 Міністерство освіти і науки України 

Факультет Інженерної механіки 

університету Штросмайера (Хорватія) 

Зеленогурський технічний 

університет (Польща) 

Вища технічна школа Трстенік 

(Сербія) 

mailto:Ihor.Y.Kulyniak@Ipnu.ua
mailto:tiup@dgma.donetsk.ua
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 Університет Тайчжоу (КНР) 

DAAAM International Vienna 

Факультет менеджменту 

Белградського університету (Сербія) 

Національна металургійна академія 

України (Україна) 

Навчально-науково-виробничий 

комплекс «Спеціаліст» (Україна) 

ПрАТ «Новокраматорський  

машинобудівний завод» 

НВК «CorumGrup» (Україна) 

93.  Політ. Сучасні проблеми науки Національний авіаційний 

університет 

03058, м. Київ, просп. Космонавта 

Комарова, 1 

Відповідальна особа: Геращенко 

Лілія Володимирівна 

(044) 406-76-03 

polit.nau.edu.ua 

м. Київ 

квітень 

100 Міністерство освіти і науки України 

Національний авіаційний університет 

Наукові та освітні установи  (не 

менше 3-х зарубіжних країн) 

 

94.  XXI Міжнародна курсантська 

науково-практична конференція 

іноземними мовами «Проблеми 

організації досудового 

розслідування (зарубіжний 

досвід)» 

Харківський національний 

університет внутрішніх справ, 

відділ організації наукової 

роботи,  

кафедра іноземних мов 

61080, м. Харків, просп. Льва 

Ландау, 27 

(057) 7398-351 

naukahnuvs@ukr.net 

м. Харків 

квітень 

100 Міністерство освіти і науки України 

Міністерство внутрішніх справ 

України 

Заклади вищої освіти зі специфічними 

умовами навчання (МВС України) 

Цивільні заклади вищої освіти 

юридичного профілю 

Наукові та освітні установи  (не 

менше 3-х зарубіжних країн) 

95.  XVIIІ Міжнародна науково-

практична конференція 

студентів та молодих вчених 

ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет», 

медичний факультет,  

м. Ужгород 

квітень 

500 Міністерство освіти і науки України,  

Міністерство охорони здоров’я 

України 
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UMESCO «Uzhhorod  Medical 

Students Conference» 

студентське наукове товариство,  

88000, м. Ужгород, 

пл. Народна, 1, 

Відповідальна особа: 

Машіка Ю. В., 

+380953689101,  

e-mail: f-medics@uzhnu.edu.ua 

Наукові та освітні установи  (не 

менше 3-х зарубіжних країн) 

96.  ХIІІ міжнародна конференція 

студентів, аспірантів та молодих 

вчених «Перспективні 

технології на основі новітніх 

фізико-матеріалознавчих 

досліджень та комп’ютерного 

конструювання матеріалів» 

Національний технічний 

університет   України «Київський 

політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського», Інженерно-

фізичний факультет, кафедра 

фізики металів, м. Київ, вул. 

Політехнічна, 35, корп. № 9, ауд. 

206. 

Відповідальна: Франчік Н.В., 

Тел./факс +38(044) 204-97-74 

franchik@kpm.kpi.ua 

м. Київ 

квітень 

100 Міністерство освіти і науки України 

Наукові та освітні установи  (не 

менше 3-х зарубіжних країн) 

 

97.  Міжнародна науково-практична 

конференція «Юність науки – 

2020: соціально-економічні та 

гуманітарні аспекти розвитку 

суспільства». 

 

Чернігівський національний 

технологічний університет 

Навчально-науковий 

інститут економіки 

м. Чернігів, 14035 

вул. Шевченка, 95. 

Відповідальна особа: 

Холявко Н.І. 

моб. тел.: 066-646-95-99, 

e-mail: nateco@meta.ua 

м. Чернігів 

квітень 

250 Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Гомельський державний університет 

ім. Ф. Скорини (Білорусь) 

Гомельський філіал Міжнародного 

університету «МИТСО» (Білорусь) 

Бакинський слов’янський університет 

(м. Баку, Азербайджан) 

Університет ім. Олександра 

Стульгінського (м. Каунас, Литва) 

Батумський державний університет 

ім. Ш. Руставелі (Грузія) 

98.  Міжнародна конференція Харківський національний м. Харків 80 Міністерство освіти і науки України 
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студентів та молодих учених “ 

“Вектори психології” 

університет імені В.Н.Каразіна, 

61022, Харків, майдан Свободи, 6,  

тел.: (057)707–51–28, 

e–mail:  

nalyvaiko@karazin.ua 

квітень Наукові та освітні установи  (не менше 

3-х зарубіжних країн) 

99.  ІІ Міжнародна науково-

практична конференція кафедри 

суднових енергетичних 

установок і технічної 

експлуатації СБУ і ТЕ 

Навчально-наукового інституту 

морського флоту Одеського 

національного морського 

університету ОНМУ 

(МРР-2029) 

Одеський національний  

морський університет Кафедра 

суднових енергетичних установок 

і технічної експлуатації 

Варанець Роман Анатолійович, 

завідувач кафедри, д.т.н., 

професор 

65029 Одеса, вул. Мечникова,34 

Моб.0506585493 

roman.varbanets@gmail.com 

м. Одеса- 

м. Стамбул 

борт т/х 

«Каунас» під 

час планового 

рейсу Одеса-

Стамбул-

Одеса,  

квітень 

120 Міністерство освіти і науки України 

Національний університет 

кораблебудування імені адмірала 

Макарова 

Національний аерокосмічний 

університет ім. М. С. Жуковського 

«Харківський авіаційний  інститут» 

Херсонська держана морська академія 

судноплавна компанія  «UKRFERRY» 

Науково-виробнича фірма IMESGmbH 

(Німеччина) 

100.  Міжнародна наукова конференція 

«Травневі студії 2020: історія та 

міжнародні відносини» 

Донецький національний 

університет  імені Василя Стуса, 

факультет історії та міжнародних 

відносин, м. Вінниця, вул. 

Грушевського 2, 

Відповідальна особа: 

Пятницькова Ірина 

Володимирівна, 

i.piatnytskova@donnu.edu.ua, 

+380509960675 

м. Вінниця 

квітень 

60 Міністерство освіти і науки України 

Польща 

Грузія 

Литва. 

101.  V Міжнародна науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти та 

молодих вчених«Студентська 

молодь – рушійна сила держави» 

Полтавська політехніка імені 

Юрія Кондратюка 

 м. Полтава, Першотравневий 

проспект, 24 

36011 

м. Полтава 

квітень 

80 Міністерство освіти і науки України 

Полтавська обласна державна 

адміністрація 

Білостоцька політехніка (Польща) 

Познанська політехніка (Польща) 
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E-mail: interoffice@pntu.edu.ua 

Крендич М. 

+38(050)209 00 34 

Університет-Північ (Хорватія)  

Азербайджанський університет нафти 

та промисловості (Азербайджан) 

Коледж Санта-Фе (США) 

IsraeliFriendsofUkraine (Ізраїль) 

Українська Асоціація Студентів 

102.  Управління розвитком соціально-

економічних систем 

Харківський національний 

технічний університет сільського 

господарства імені Петра 

Василенка, 

Навчально-науковий інститут 

бізнесу і менеджменту, 

м. Харків вул. Алчевських 44,  

(057) 716-41-54, 

kaforg07041997@gmail.com 

м. Харків 

квітень 

150 Харківський національний технічний 

університет сільського господарства 

імені Петра Василенка 

ННЦ «Інститут аграрної економіки» 

Варшавський університет 

природничих наук – SSGW (Польща), 

ЗО «Білоруський державний аграрний 

технічний університет» (Білорусь) 

Полоцький державний університет 

(Білорусь)  

Військовий інститут Київського 

національного університету імені 

Тараса Шевченка 

Вінницький коледж Національного 

університету харчових технологій 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет 

ім. Григорія Сковороди» 

Донецький юридичний інститут МВС 

України 

Івано-Франківський національний 

технічний університет нафти і газу 

Інститут проблем ринку та економіко-

екологічних досліджень НАНУ 

Київський національний торговельно-

економічний університет  
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Луганський національний аграрний 

університет 

Національна академія Національної 

гвардії України 

Одеський національний університет 

імені І.І. Мечникова 

Полтавська державна аграрна академія 

Сумський національний аграрний 

університет 

Тернопільський національний 

технічний університет імені Івана 

Пулюя 

Харківський національний аграрний 

університет ім. В.В.Докучаєва 

Харківський національний університет 

внутрішніх справ 

Харківський торговельно-економічний 

інститут 

Черкаський державний технологічний 

університет 

Черкаський національний університет 

ім. Б.Хмельницького 

103.  Міжнародна наукова 

конференція студентів, 

аспірантів та молодих учених 

”Етнічна культура в 

глобалізованому світі” 

Одеський національний 

університет імені І.І. Мечникова,  

65082, м .Одеса, 

вул. Єлісаветинська, 12 

ф-т історії та філософії, кафедра 

всесвітньої історії 

т.(048)723-62-14 

arch_ethn@onu.edu.ua 

м .Одеса 

квітень-

травень 

60 Міністерство освіти і науки України 

Наукові та освітні установи  (не менше 

3-х зарубіжних країн) 

104.  Сучасний маркетинг: 

стратегічне управління та 

Харківський національний 

технічний університет сільського 

м. Харків 

квітень 

100 Міністерство освіти і науки України 

Білоруська державна 
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інноваційний розвиток господарства імені Петра 

Василенка, 

Навчально-науковий інститут 

бізнесу і менеджменту, м. Харків 

вул. Алчевських 44,  

(050) 484-31-30, 

departofmarketing@gmail.com 

сільськогосподарська академія 

(Республіка Білорусь) 

Вища технічна школа в м. Катовіце 

(Польща) 

105.  ХІІ Міжнародна науково-

технічна конференція молодих 

вчених та студентів «Інновації 

молоді в машинобудуванні» 

 

ХІІ International scientific 

conference of young scientists and 

students 

«Innovations of youth in 

mechanical engineering» 

НТУУ «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського»,  

Механіко-машинобудівний 

інститут, м. Київ, пр-т Перемоги, 

37. 

Відповідальна особа: 

Данильченко Юрій Михайлович 

Тел.(044)-2048454 

(050)6904973 

mmi-tm@ukr.net 

 

м. Київ 

квітень-

травень 

100-150 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Національний технічний університет 

України"КПІ ім. Ігоря Сікорського" 

Механіко-машинобудівний інститут 

Інститут проблем міцності ім. Г.С. 

Писаренка НАНУ 

Інститут надтвердих матеріалів ім. 

В.М. Бакуля НАНУ 

Інститут гідромеханіки НАНУ 

Інститут механіки 

ім. С.П. Тимошенко НАНУ 

Інститут проблем матеріалознавства 

ім. І.М. Францевича НАНУ 

Інженерно-конструкторський центр 

«Boeing-Україна» 

ТОВ «Прогреcтех - Україна» 

ДП «Антонов» 

ПАТ «Український науково-

дослідний інститут авіаційної 

технології» 

Гідросила ГРУП 

Отто-фон-Геріке університет, 

м. Магдебург (Німеччина)  
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Познанський університет технологій 

(Польща) 

Габровський технічний університет 

(Болгарія) 

Белградський Університет (Сербія) 

106.  Міжнародна  

науково-практична конференція  

«Маркетинг як основа 

формування стратегії соціально-

економічного розвитку 

прикордонного регіону». 

 

Чернівецький торговельно-

економічний інститут КНТЕУ 

58002, м. Чернівці, 

площа Центральна, 7. 

Відповідальна особа: в.о. 

директора  Вдовічен А.А.  

тел.(0372)51-11-58; 52-21-22 

naukv@chtei-knteu.cv.ua 

м. Чернівці 

6-8 травня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Чернівецька обласна державна 

адміністрація 

Чернівецька міська рада 

Київський національний торговельно-

економічний університет 

Університет ім. Штефана чел Маре 

(м. Сучава, Румунія)  

Всеукраїнське громадське об»єднання 

«Українська асоціація маркетингу». 

107.  XIV Міжнародна науково-

технічна конференція молодих 

учених, аспірантів і студентів 

«Сучасні проблеми електро-

енерготехніки та автоматики» 

(XIV 

International Scientific Conference

 of young scientists, 

graduate students and 

"Modern Problems of Electric Pow

er Engineering and Automatics") 

 

НТУУ «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», 

факультет електроенерготехніки 

та автоматики, 03056, м. Київ, 

вул. Політехнічна, 37, корпус 20. 

Відповідальна особа: заст. декана 

з наукової роботи ФЕА, к.т.н., 

доц. Чумак В.В.,  

тел. 4068577, моб. 0502083843, 

chumack_kpi@ukr.net; 

м. Київ 

7-11 травня 

600 ІЕД НАН України 

Асоціація польських інженерів 

електриків/AssociationofPolishElectrica

lEngineers 

108.  ІІ Міжнародна Інтернет 

конференція студентів і молодих 

вчених «Україна-світ: діалог 

ДВНЗ «Український державний 

хіміко-технологічний 

університет», м. Дніпро, 49005, 

м. Дніпро 

12 травня 

60 МОН України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 
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культур», присвяченої 90-річчю з 

дня заснування ДВНЗ УДХТУ 

пр. Гагаріна, 8. 

Відповідальна особа: ректор 

Сухий К. М., 

тел. (056) 746-33-56 

тел. (056) 746-29-41 

udhtu@udhtu.edu.ua 

Інститут фізичної хімії Польської 

академії наук (м. Варшава, Польща) 

Баликєсірський університет 

(м. Баликєсір, Туреччина) 

 

109.  ХІV Міжнародна науково-

практична конференція 

студентів і аспірантів «Молода 

наука Волині: пріоритети та 

перспективи досліджень» 

 

Східноєвропейський 

національний університет  імені 

Лесі Українки, м. Луцьк, пр. Волі, 

13, 

Відповідальна особа: куратор 

наукового товариства аспірантів і 

студентів Караїм О.А., 

(0332)243548 

Olha.Karaim@eenu.edu.ua 

м. Луцьк 

12-13 травня 

80 Міністерство освіти та науки України 

Наукові та освітні установи  (не 

менше 3-х зарубіжних країн) 

110.  Міжнародна наукова 

конференція студентів і 

молодих науковців з 

теоретичної та 

експериментальної фізики 

«ЕВРИКА-2020» 

Львівський національний 

університет імені Івана Франка, 

фізичний факультет, 79000, 

м.Львів, вул. Драгоманова,19, 

Відповідальний –  професор 

Стадник В. Й. 

Тел.(032) 239-44-29        

е-mail:vasyl.stadnyk @lnu.edu.ua 

 

м. Львів 

12-14 травня 

 

150 Міністерство освіти та науки України 

Фізико-механічний інститут імені 

Г.В.Карпенка НАН України (Львів) 

Західний науковий центр НАН 

України (Львів) 

Академія імені Яна Длугоша в 

Ченстохові (Польща) 

Кошалінський політехнічний 

університет (Польща) 

Університет Зєльоної Гури (Польща) 

Львівський ІТ кластер  

Білорусь 

Чеська Республіка 

Німеччина 

Австрія 

Велика Британія 
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111.  X Міжнародна науково-технічна 

Конференція студентства та 

молоді «Світ інформації та 

телекомунікацій» 

Державний університет 

телекомунікацій, 

м. Київ,вул.Солом’янська,7 

Відповідальна особа: Лазоренко 

Анастасія Вячеславівна,  

(063) 469-75-06 

anastasialazorenko999@gmail.com 

м. Київ 

13 травня  

150-200 Міністерство освіти та науки України 

Міжнародний союз електрозв’язку 

Наукове товариство студентів та 

аспірантів Державного університету 

телекомунікацій 

Студентська рада Державного 

університету телекомунікацій 

Наукові та освітні установи  (не 

менше 3-х зарубіжних країн) 

112.  Міжнародна науково-технічна 

конференція «Інтелектуальні 

конструкції та інноваційні 

будівельні матеріали» 

ДВНЗ «Херсонський державний 

аграрний університет», 

73006, м. Херсон,  вул. 

Стрітенська, 23. 

Факультет водного господарства, 

будівництва і землеустрою 

кафедра будівництва, 

е-mail: kafedra_bu2@ukr.net 

м. Херсон 

14 травня  

60 Міністерство освіти та науки України 

ХФ «Академія будівництва України» 

ПрАТ «МЖК» Будівельна компанія 

Херсонська філія Державного 

науково-дослідного та проектно-

вишукувального інституту 

«НДІпроект-реконструкція» 

Приватна науково-проектна фірма 

«Херсонпроект» 

MalopolskaSchoolofPublicAdministratio

n «University of Economics in Krakow» 

(Польща) 

Азербайджанское Научно-

Производственное Объединение 

Гидротехники и Мелиорации(НПО 

АзГиМ) 

Вищий навчальний заклад Магдебург-

Стендаль (Німеччина) 

113.  Міжнародна науково-практична 

конференція «Соціальна робота 

і сучасність: теорія та практика 

професійного 

й особистісного розвитку 

НТУУ «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», 

м. Київ, пр-т Перемоги, 37. 

Відповідальна особа: 

Покулита І. К. 

м. Київ 

14 травня 

70 Міністерство освіти і науки України 

Відділ соціально-психологічної 

роботи-Студентська соціальна служба 

Департаменту навчально-виховної 

роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського 
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соціального працівника. Х» 

/ 

Х International 

academician and research 

conference “Social work and 

modernity: theory and 

practice of professional 

and personal development 

of social workers” 

Тел. 0995506176 

е-mail: i.pokulyta@ukr.net 

Інститут психології НАН України 

Наукові та освітні установи  (не 

менше 3-х зарубіжних країн) 

 

114.  IIІ Міжнародна конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених «Молодь - 

науці і виробництву  -  2020 : 

Інноваційні технології легкої 

промисловості» 

Херсонський національний 

технічний університет 

Закора О. В. 

м.Херсон, Бериславське шосе, 24, 

тел.: +38(0552) 326909  

e-mail: etdt@ukr.net 

kntu@kntu.net.ua 

 

 

м. Херсон 

14-15 травня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Херсонський національний технічний 

університет 

Білоруський державний економічний 

університет 

Вітебський державний технологічний 

університет 

Вінницький інститут конструювання 

одягу і підприємництва 

Київський національний університет 

технологій  і дизайну 

Львівський торговельно-економічний 

університет 

Національний технічний університет 

України 

НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 

Санкт-Петербурзький державний 

університет промислових  технологій 

і дизайну 

Технічний університет Молдови 

Херсонська торгово-промислова 

палата 

Хмельницький національний 
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університет 

Українська інженерно-педагогічна 

академія (м. Харків) 

115.  V Міжнародна науково-

практична конференція молодих 

вчених, аспірантів та студентів 

«Соціально-психологічні 

технології розвитку 

особистості» 

Херсонський державний 

університет, соціально-

психологічний факультет, 

кафедра загальної та соціальної 

психології такафедра практичної 

психології. 73000, м. Херсон, 

вул. Університетська, 27, 

Відповідальна особа: завідувачка 

кафедри загальної та соціальної 

психології проф. Блинова О.Є., 

тел. (0552) 32-67-91 

е-mail: blinova@ksu.ks.ua 

м. Херсон 

14 травня 

150 Міністерство освіти і науки України 

Гродненський державний університет 

імені Янки Купали (м. Гродно, 

Республіка Білорусь) 

Ташкентський державний 

педагогічний університет імені Нізамі 

(Республіка Узбекистан)  

Сумський державний педагогічний 

університет імені А. С. Макаренка  

Національний університет 

«Чернігівський колегіум» імені 

Тараса Шевченка,  

Дніпровський гуманітарний 

університет,  

116.  Актуальні проблеми теорії і 

практики менеджменту в 

контексті євроінтеграції 

Національний університет 

водного господарства та 

природокористування, 

33000, м. Рівне, вул. О. Новака, 

75,  навч. корп. № 2,каб. 262. 

Координатор: д.е.н., проф. 

Кожушко Леонід Федорович, 

завідувач кафедри менеджменту 

моб. тел. (067)7555923, 

l.f.kozhushko@nuwm.edu.ua 

м. Рівне 

14-15 травня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Поліський державний університет 

(Республіка Білорусь) 

Державний університет «Люблінська 

Політехніка» (Республіка Польща) 

Технічний університет м. Варна 

(Республіка Болгарія) 

Міжнародний інститут інновацій м. 

Варшава (Республіка Польща); 

Міжнародна асоціація «Устойчивое 

развитие» (Республіка Болгарія) 

Лісотехнічний університет міста 

Софія (Республіка Болгарія) 

Дангаринський державний 

університет (Республіка Таджикістан) 
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Держводагентство України (м. Київ) 

Східноєвропейський національний 

університет імені Лесі Українки (м. 

Луцьк) 

117.  Міжнародна студентська 

наукова конференція «Інженер 

ІІІ тисячоліття» 

Дніпровський національний 

університет залізничного 

транспорту імені академіка 

В. Лазаряна, кафедра «Філологія 

та переклад», 49010, 

вул. Лазаряна, 2, м. Дніпро, 

Україна,  

Відповідальна особа: проф. 

Власова Т. І. 

тел.: +38 (056) 776-84-98. 

email: philper@ua.fm 

м. Дніпро 

14-15 травня 

60 Міністерство освіти і науки України 

КНР 

Німеччина 

Республіка Білорусь 

Нідерланди 

Іран 

Республіка Польща 

118.  Третя 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. 

Відповідальний – проф. 

Крупський І.В. 

Тел.(032) 239-47-51 

е-mail:Ivan.Krupskyy@lnu.edu.ua 

м. Львів 

14-15 травня 

110 Міністерство освіти і науки України 

Національна спілка журналістів 

України 

Асоціація випускників факультету 

журналістики 

Польща. Німеччина, Молдова, 

Білорусь, Литва, Швеція 

119.  ІV Міжнародна науково-

практична конференція 

молодих вчених та студентів 

«Європейська інтеграція: 

історичний досвід та політичні 

перспективи» 

Ніжинський державний 

університет імені Миколи Гоголя, 

історико-юридичний факультет, 

16602 Чернігівська область, 

 м. Ніжин, вул. Графська, 2; 

 (04631)71978, 

nizhyn-ist-fak@ukr.net 

м. Ніжин 

14-15 травня 

60 Міністерство освіти і науки України 

Телавський державний університет 

імені Я.Гогебашвілі (Грузія) 

Білоруський державний університет 

імені Максима Танка (Білорусь) 

Варшавський університет (Польща) 

mailto:nizhyn-ist-fak@ukr.net
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120.  ІІІ Міжнародна конференція 

студентів та аспірантів «Сучасні 

технології харчових 

виробництв» 

Дніпровський національний 

університет імені Олеся Гончара, 

49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, 

тел. (097) 918-20-09, 

e-mail: 

kondratjukn3105@gmail.com, 

onti_dnu@i.ua, 

information_dep@dnu.dp.ua 

м. Дніпро 

14-15 травня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Університет Імені Павла Йожефа 

Шафарика (м. Кошице, Словацька 

Республіка) 

JiyangCollegeOfZhejiangA&FUniversit

y (China) 

Люблінська політехніка (Польща) 

Університет харчових технологій 

(м. Пловдив, Болгарія) 

Заклад освіти «Могильовський 

державний університет 

продовольства» (Білорусь) 

ТОВ «Веста-Лідер» (м. Дніпро) 

121.  ХXI Міжнародна конференція 

«Відновлювана енергетика та 

енергоефективність у ХХІ 

столітті»  

(ХXI International Conference 

"Renewable energy and energy 

efficiency in the XXI century") 

 

НТУУ «КПІ ім. Ігоря 

Сікорського»,  факультет 

електроенерготехніки та 

автоматики, ., 03056, м. Київ,  

вул. Політехнічна, 37, корпус 20. 

Відповідальна особа: Член-кор. 

НАНУ, д.т.н., проф. Кудря С.О 

тел. 204-81-91,  

моб. 0679785527, 

solar_budko@ukr.net 

м. Київ 

14-15 травня 

60 Інститут відновлюваної енергетики 

НАН України 

Представництво Польської академії 

наук в м. Києві 

Українська воднева рада 

 

122.  ІІІ Міжнародна науково-технічна  

конференція «Перспективні 

технології для забезпечення 

безпеки життєдіяльності  та 

довголіття людини» 

 

Одеський національний морський 

університет 

Кафедра безпеки життєдіяльності, 

екології та хімії., 65029,м. Одеса, 

вул. Мечникова,34. 

Відповідальна особа: 

в.о.завідувача кафедри, доцент 

Хотін Сергій Юрійович 

(048)7322268,  

м. Одеса  

14-15 травня  

 

100 Міністерство освіти і науки України 

Головне управління Держпраці в 

Одеській області 

Наукові та освітні установи  (не 

менше 3-х зарубіжних країн) 
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(097)8082972 

kafedrabjdeh@gmail.com 

123.  XVІІ Міжнародна науково-

практична конференція молодих 

вчених 

«Економічний і соціальний 

розвиток України у ХХІ 

столітті: національна візія та 

виклики глобалізації» 

Тернопільський національний   

економічний 

університет, Рада молодих 

вчених, м. Тернопіль, вул. 

Львівська, 11. 

+38 067 896 68 99 

victoria.onyshchuk@gmail.com 

м. Тернопіль 

14-15 травня 

130 Міністерство освіти і науки України 

Вроцлавський економічний 

університет (м. Вроцлав, Польща) 

Одеський національний університет 

імені І.І.Мечникова 

Одеська державна академія 

будівництва та архітектури 

Armed Forces Academy of General 

Milan Rastislav Stefanik (Cловаччина) 

124.  Міжнародна конференція 

студентів і молодих учених 

«Сучасні Інформаційні 

Технології» 

Одеський національний 

політехнічний університет, 

Інститут комп’ютерних систем 

(ІКС), адреса: пр.Шевченка,1 

м.Одеса 

Відповідальний за 

проведення:Антощук С.Г., 

директор ІКС 

 тел.: +38 (048) 705-85-25 

+38 (067)904-09-02, 

Блажко О.А., заст.директора ІКС, 

+38(096)1-777-495 

E-mail:mit.odessa@gmail.com 

сайт: http://icsconf.tilda.ws/eng 

м. Одеса  

14-15 травня  

100 Міністерство освіти і науки України 

Одеський національний  

політехнічний університет (Україна), 

Університет прикладних наук 

м.Берлін (Німеччина) 

Університет прикладних наук 

м.Аугсбург (Німеччина) 

Університет прикладних наук 

м.Ерфурт (Німеччина) 



53 
 

125.  Студентська наукова 

конференція «Молодіжний 

Ольвійський форум -2020» 

«Соціально-економічні аспекти 

сталого розвитку: локальний,  

національний, глобальний 

вектори»  

Чорноморський національний 

університет ім. Петра Могили, 

54003, м. Миколаїв, вул. 68 

Десантників,10, 

Тел.(0512) 46-41-26, 

(0512)76-55-97, 

факультет економічних наук, 

e-mail: helfil@ ukr.net 

http; //chmnu.edu.ua/ 

м. Миколаїв, 

смт. Коблево 

14-16 травня 

270 Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Word Jeeish Congress International 

Yiddish Center, academic director 

Dr.Mordehay Yushkovsky (Вільнюс) 

ДВНЗ «Університет банківської 

справи» 

Черкаський ННІ ЖДТУ (Житомир) 

Подільський державний 

агротехнічний університет 

Державний університет 

телекомунікацій 

ОДЕУ м. Одеса 

Уманський національний університет 

садівництва 

126.  ХІ наукова Інтернет-

конференція молодих вчених та 

студентів  

Повсякденність Другої світової 

війни 1939 –1945 рр. 

 

Ніжинський державний 

Університет  імені Миколи 

Гоголя 

16602 Чернігівська обл., 

м. Ніжин, вул. Графська, 2; 

історико-юридичний факультет, 

(04631)7-19-78; 

nizhyn-ist-fak@ukr.net, 

Luda_nizhyn@ukr.net 

м. Ніжин  

15 травня 

60 Міністерство освіти і науки України 

Телавський державний університет 

імені Я. Гогебашвілі (Грузія) 

Барановичський державний 

університет (Білорусь) 

Варшавський університет (Польща) 

mailto:Luda_nizhyn@ukr.net
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127.  І Міжнародна науково-

практична конференція 

«Актуальні питання психології у 

сучасному інноваційному 

просторі 

Одеський національний морський 

університет, Кафедра практичної 

психології, 65029, м. Одеса,вул. 

Мечникова, 34. 

Відповідальні особи: Шевченко 

Росіна Петрівна, завідува 

кафедри, к.п.н.,доцент 

Каргіна Наталья Вікторівна, 

к.п.н., старший викладач 

0632659784 

Kpponmu@gmail.com 

м. Одеса  

15-16 травня 

 

100 Міністерство освіти і науки України 

Великотирновський університет імені 

Св. Кирила та Св. Мефодія (Болгарія) 

Варшвський державний педагогічний 

університет(Польща) 

Кишинівський державний 

педагогічний університет імені Іона 

Крянге (Молдова) 

Прешовський уніерситет  

(Словаччина) 

Білоруський державний педагогічний 

університет імені Максима Танка 

128.  ХХVII Міжнародна наукова 

конференція студентів, 

аспірантів та молодих учених 

«Актуальні проблеми 

функціонування господарської 

системи України» 

Львівський національний 

університет імені Івана Франка, 

економічний факультет. 79000, 

м. Львів, пр-к Свободи,18. 

Відповідальний – доц. Буняк В.Б. 

Тел.(032) 239-41-68 

       (032) 235-70-81 

е-mail:vasyl.bunyak@lnu.edu.ua 

м. Львів 

15-16 травня 

 

150 Міністерство освіти і науки України 

Наукові та освітні установи  (не 

менше 3-х зарубіжних країн) 

129.  XX Міжнародна конференція 

молодих вчених з прикладної 

фізики 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, Факультет 

радіофізики, електроніки та 

комп’ютерних систем, м. Київ, 

просп. Акад. Глушкова, 4г;  

Відповідальна особа: Нечипорук 

О.Ю. 

тел./факс: 521-35-90,  

e-mail: icap2020@univ.kiev.ua; 

м. Київ 

19-23 травня 

100 Франція 

Німеччина 

Чехія 

Білорусь 
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130.  Автомобільний транспорт в 

аграрному секторі: 

проектування, дизайн та 

технологічна експлуатація 

Харківський національний 

технічний університет сільського 

господарства імені 

Петра Василенка, 

Навчально-науковий інститут 

механотроніки і систем 

менеджменту, 

м. Харків, вул. Алчевських, 44, 

(057) 732-75-33, 

m.l.shulyak@gmail.com 

м. Харків 

20-21 травня 

100 Міністерство освіти і наукиУкраїни 

Міністерство аграрної політики та 

продовольства України 

Туркменський сільськогосподарський 

університет імені С.А.Ніязова 

Науково-національний центр 

“ІМЕСГ” НААН України 

131.  XXI Міжнародна конференція 

студентів, аспірантів та молодих 

вчених «Сучасні проблеми 

хімії» 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка  

Хімічний факультет  01033, 

м. Київ, вул. Льва Толстого, 12; 

Відповідальна особа: Москвіна 

В.С. 

тел.: 239-33-42; 

e-mail: v.moskvina@gmail.com; 

м. Київ 

20-22 травня 

100 Франція 

Німеччина 

Алжир 

Туреччина 

Румунія 

Білорусь 

Угорщина 

Польща 

132.  Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки 

Національний університет 

водного господарства та 

природокористування, 

33000, м. Рівне, вул. Соборна, 11, 

навч. корп. № 1, Рада молодих 

вчених НУВГП 

Координатор: 

д.е.н., проф. Осадча Ольга 

Олексіївна; 

моб. тел. (067) 7397390 

м. Рівне 

21-22 травня 

100 Рада молодих учених при 

Міністерстві освіти і науки України 

Поліський державний університет 

(Республіка Білорусь) 

Брестський державний технічний 

університет (Республіка Білорусь) 

Грузинський технічний університет 

(Грузія) 

Природничо-гуманітарний 

університет, м. Седльце (Республіка 

Польща) 

Державний університет «Люблінська 

політехніка» (Республіка Польща) 
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Дангаринський державний 

університет (Республіка Таджикістан) 

Нацонільний університет «Острозька 

академія» 

Східноєвропейський національний 

університет імені Лесі Українки 

(м. Луцьк); 

Центральноукраїнський національний 

технічний університет 

(м. Кропивницький) 

133.  Пріоритетні напрями 

європейського наукового 

простору: пошук студента 

Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет, 

м. Ізмаїл, вул. Рєпіна 12,  

тел.: +380 (4841) 5-13-88 

e-mail: nauka_idgu@ukr.net 

 

м. Ізмаїл 

22 травня  

100 Міністерство науки і освіти України 

Кишинівський державний 

педагогічний університет ім. І. Крянге 

(Республіка Молдова) 

Галацький університет Dunarea de 

Jos» (Румунія) 

Наукове товариство молодих учених, 

аспірантів, студентів ІДГУ 

134.  Професійна компетентність 

учителя Нової української 

школи: формування, розвиток та 

удосконалення. 

Тернопільський національний 

педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка, факультет 

педагогіки і психології, 46018, 

м. Тернопіль, вул. В. Винниченка, 

10, каб. 302. 

Відповідальна особа: професор 

Чайка В.М.  

ostaf_iu@ukr.net 

м. Тернопіль 

22 травня 

50 Інститут розвитку освіти, 

Вища лінгвістична школа у м. 

Ченстохова (Польща), 

Вища школа Humanitas (WSH) у м. 

Сосновець (Польща) 
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135.  Міжнародна наукова 

конференція студентів, молодих 

вчених та науковців 

«Методологія та технологія 

сучасного філософського 

пізнання» 

Державний заклад 

«Південноукраїнський 

національний педагогічний 

університет імені 

К. Д. Ушинського», м. Одеса, 

вул. Старопортофранківська, 26, 

Відповідальний: Є. Р. Борінштейн 

тел: (048)-732-09-52,  

e-mail:druk.kaffilos@gmail.com 

м. Одеса 

22-23 травня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Тель-Авівський університет (Ізраїль) 

Чжедзянський педагогічний 

університет (КНР) 

Інститут стабільності і розвитку 

(Греція). 

136.  VІІ Міжнародна Самсонівська 

конференція 

«Матеріалознавство 

тугоплавких сполук  та 

композитів» 

 

НТУУ «КПІ ім. Ігоря 

Сікорського», Інженерно-

фізичний факультет, м. Київ, вул. 

Політехнічна, 35, корп. № 9, 

ауд.101 

Відповідальна особа: 

Кисла Г.П. 

Тел. 067-293-79-24 

+38(044) 204-91-56; 

e-mail: Kiparis-gpk@ukr.net 

м. Київ 

25-27 травня 

130 Міністерства освіти і науки України 

Академія наук України 

Українська матеріалознавча спілка 

Наукові та освітні установи  (не 

менше 3-х зарубіжних країн) 

 

137.  Міжнародна науково-практична 

конференція 

Європейський вектор 

модернізації економіки: 

креативність, прозорість та 

сталий розвиток 

Харківський національний 

університет будівництва та 

архітектури, 

61002, Україна, м. Харків, 

вул. Сумська, 40,  

 (057) 700 02 40 

(057) 700 06 51 

gonch@kstuca.kharkov.ua 

nis_kstuca@ukr.net 

м. Харків 

27-28 травня 

60 Харківська міська рада 

Головне управління статистики у 

Харківській області 

Ізраїльський технологічний інститут 

ТДВ «Житлобуд-2» 

Одеський національний економічний 

університет 

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України 

(м. Київ) 

Брестський державний технічний 

університет (Республіка Білорусь) 

Український державний університет 
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залізничного транспорту (м. Харків) 

Irbid National University 

138.  Облік, оподаткування і контроль 

в управлінні  

 

Центральноукраїнський 

національний технічний 

університет, 25006, 

м. Кропивницький, 

пр. Університетський, 8 

тел. (0522) 390- 527, 

        0502828288 

e-mail: 

b_oblik@ukr.net 

kozickalilia@gmail.com 

 

м. Кропив-

ницький 

29 травня 

100 Бакинський університет Бізнесу 

(м. Баку, Азербайджан) 

Грузинський технічний університет 

(м. Тбілісі, Грузія) 

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. Тбілісі, 

Грузія) 

Грузинська Академія наук бізнесу 

(м. Тбілісі, Грузія) 

Міжнародний Науковий, Освітній та 

Учбовий Центр (м. Таллінн, Естонія) 

139.  VI Міжнародна студентська 

наукова конференція  

«Наука в двох словах» 

VI Sciencia Deniquia 

ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет», 

Українсько-угорський навчально-

науковий інститут, 88000, 

м. Ужгород, 

вул. Університетська, 14 

Відповідальна особа: Ловрінц 

м. Ужгород 

травень 

60 Міністерство освіти і науки України 

Наукові та освітні установи  (не 

менше 3-х зарубіжних країн) 

 

mailto:b_oblik@ukr.net
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Інгрід,  

+380507693790,  

e-mail:f-hphungary@uzhnu.edu.ua 

140.  XІІІ міжнародна 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 

тел: (0362) 26-78-65; 

(0362) 26-96-89 

м. Рівне 

травень 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Білорусь 

Молдова 

Литва 

Польща 

Чехія 

141.  Міжнародна науково-практична 

конференція молодих учених та 

студентів «Біоекономіка як 

ключовий фактор розвитку 

виробництва та екологізації 

промислового регіону» 

Інженерний інститут Запорізького  

національного  університету  

Факультет економіки та 

менеджменту,  

69006, м. Запоріжжя, пр. 

Соборний, 226, 

Відповідальна особа: 

Метеленко Н. Г. 

 тел.: (061) 227-12-62 

e-mail: natalia.metelenko@ 

gmail.com 

м. Запоріжжя 

травень 

65 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Запорізька обласна державна 

адміністрація 

Запорізька міська рада 

Гуманістично-Природничий 

Університет ім. Яна Длугоша в 

Ченстохові (Республіка Польща) 

Варшавська політехніка (м. Варшава, 

Республіка Польща) 

Сільськогосподарський університет в 

м. Нітра (Словацька Республіка) 

Університет Вітаутаса Великого 

(м. Каунас, Литва) 

142.  ХIХ Науково-технічна 

конференція 

«Приладобудування: стан і 

перспективи»  

19th InternationalConferenceof 

НТУУ «КПІ ім. Ігоря 

Сікорського», м. Київ, пр-т 

Перемоги 37. 

Відповідальна особа: Клочко Т.Р., 

тел.204-83-02,  

м. Київ 

травень 

230 Міністерство освіти і науки України 

Приладобудівний факультет, 

Академія інженерних наук України, 

Люблинський технологічний 

університет (Польща) 



60 
 

Science and Technology 

“Instrument making: today and 

future” 

t.klochko@kpi.ua  

 

 

143.  Міжнародна науково-технічна 

конференція 

«Приладобудування: стан і 

перспективи» 

International Conference of 

Science and Technology 

“INSTRUMENT MAKING:today 

and future” 

 

НТУУ «КПІ ім. Ігоря 

Сікорського», 03056, м. Київ, пр-т 

Перемоги, 37, корп. 18, кім. 329. 

Відповідальні особи: 

Туз Юліан Михайлович 

(044) 204-98-93 

Туз Юліан Михайлович 

(044) 204-98-93 

tuz@aer.kpi.ua 

Добролюбова Марина Валеріївна 

097-596-89-74 

m.dobroliubova@ukr.net 

м. Київ 

травень 

60 Міністерство освіти і науки України 

Академія інженерних наук України 

(Україна) 

Люблинський технологічний 

університет (Польща) 

 

144.  ІV Міжнародна студентська 

науково-практична конференція 

Студентський науковий вимір 

соціально-педагогічних проблем 

сьогодення 

 

Ніжинський державний 

університет імені Миколи Гоголя,  

кафедра соціальної педагогіки і 

соціальної роботи,  

16602 Чернігівська область, 

м. Ніжин, вул. Графська, 2, 

(04631)71969, 

soc.ped.ndu@rambler.ru 

м. Ніжин 

травень 

70 Міністерство освіти і науки України 

Національний університет 

«Чернігівський колегіум» імені 

Т.Г.Шевченка 

Глухівський національний 

педагогічний університет імені 

Олександра Довженка 

Державна вища професійна школа в 

Хелмі (Польща) 

Телавський державний університет 

імені Я. Гогебашвілі (Грузія) 

Гомельський державний університет 

імені Ф. Скорини (Білорусь) 

Китай 

145.  Регіональні проблеми охорони 

довкілля 

Одеський державний екологічний 

університет, 

м. Одеса 

1-3 червня 

70 Міністерство освіти і науки України 

Міжнародна асоціація екологів 

mailto:tuz@aer.kpi.ua


61 
 

65016, Україна, м. Одеса, 

вул. Львівська, 15. 

Відповідальна особа: Зав. 

кафедри екології та охорони 

довкілля проф. Сафранов Т.А. 

(048) 785 27 16, 

(067) 484 02 64  

safranov@ukr.net 

 

університетів 

Пряшівський університет 

(Словаччина) 

Університет менеджменту (м. Варна, 

Болгарія) 

Клужський університет (Румунія) 

НУ «Львівська політехніка» 

Київський національний університет 

імені Т. Шевченка 

Харківський національний 

університет імені В.Н. Каразіна 

Харківський національний 

автомобільно-дорожній університет 

Кременчуцький національний 

університет імені М. Остроградського 

Національний університет 

кораблебудування (м. Миколаїв) 

Національний університет 

залізничного транспорту імені акад. 

Лазаряна (м. Дніпро) 

Національний транспортний 

університет (м. Київ) 

Черкаський державний технологічний 

університет.   

146.  ІХ Міжнародна науково-

практична конференція 

студентів, аспірантів та молодих 

вчених«Молодь у світі сучасних 

технологій» 

Херсонський національний 

технічний університет, м. Херсон,  

Бериславське шосе, 24, к.3, ауд. 

404,  

Відповідальна особа: Райко Г.О. 

тел.: (0552)326994 

E-mail: kntu@kntu.net.ua 

м. Херсон 

4-5 червня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Херсонський національний технічний 

університет 

Вінницький національний медичний 

університет ім. М. Пирогова 

Луцький національний технічний 

університет 

Вінницький національний технічний 
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університет 

Кременчуцький національний 

університет ім. М. Остроградського 

Сумський державний університет 

Державний університет 

телекомунікацій м. Київ 

147.  Міжнародна наукова 

конференція 

«Мультивісцеральні операції в 

онкології» 

Харківський національний 

університет імені В.Н. Каразіна, 

61022, м. Харків, майдан 

Свободи, 6, 

на базі Державної установи 

«Інститут медичної радіології ім. 

С.П. Григор’єва НАМН України» 

61024, Харків, вул. Пушкінська, 

82, 

Головне управління охорони 

здоров’я Харківської обласної 

державної адміністрації 

61022, Харків, Держпром, 9 

під’їзд, 5 поверх 

тел.: (057) 725–50–74, 725–50–68, 

(057) 705–10–85, 

e–mail: imr_omo@ukr.net 

м. Харків 

220 

60 МОН України 

МОЗ України 

Україна 

Білорусь 

Польща 

Австрія 

148.  Енергозбереження та 

промислова безпека: виклики та 

перспективи 

 

НТУУ «КПІ ім. Ігоря 

Сікорського», м. Київ, пр-т 

Перемоги, 37,  

Відповідальна особа: доц., д.т.н. 

Третякова Л.Д., 

 (044) 204-82-30 

lt79@ukr.net 

м. Київ 

8-9 червня 

120 Міністерство освіти і науки України 

ДУ «Національний науково-

дослідний інститут промислової 

безпеки та охорони праці» 

Київський національний університет 

технологійтадизайну 

Наукові та освітні установи  (не 

менше 3-х зарубіжних країн) 
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149.  Міжнародна конференція для 

молодих учених ”Сучасні 

проблеми мікробіології та 

біотехнології” 

Одеський національний 

університет імені І.І. Мечникова, 

Біологічний ф-т, 65058, пров. 

Шампанський, 2 

Відповідальна особа: доцент 

Галкін М.Б. 

т. 097 938-22-91 

e-mail: volandaron@ukr.net 

м. Одеса 

червень 

60 Інститут мікробіології і вірусології 

НАН України 

Товариство мікробіологів України 

імені С.М. Вернадського 

Одеське товариство біологів і 

біотехнологів 

Наукові та освітні установи  (не 

менше 3-х зарубіжних країн) 

150.  Міжнародна науково-технічна 

конференція «Вимірювальна та 

обчислювальна техніка в 

технологічних процесах» 

(ВОТТП-20-2020) 

International Scientifically-

Technical Conference «Measuring 

and Computing Devices in 

Technological Processes» 

(MCDТP-20-2020) 

(оргкомітет) 

 

НТУУ «КПІ ім. Ігоря 

Сікорського», 03056, м. Київ, пр-т 

Перемоги, 37, корп. 18, кім. 329. 

Відповідальна особа: Туз Юліан 

Михайлович 

(044) 204-98-93 

tuz@aer.ntu-kpi.kiev.ua 

(оргкомітет) 

Шевченко Костянтин Леонідович 

(044) 204-98-93 

autom1@meta.ua 

 

м. Київ 

червень 

115 Міністерство освіти і науки України 

Українська технологічна академія 

Редакція міжнародного науково-

технічного журналу «ВОТТП» 

Одеська національна академія зв'язку 

ім. О.С.Попова 

Хмельницький національний 

університет 

Редакція наукового журналу «Вісник 

ХНУ» 

Вінницький національний технічний 

університет 

Вінницький національний технічний 

університет, NationalInstruments 

Міжнародне відділення Інституту 

інженерів по електротехніці і 

радіоелектроніці ІЕЕЕ (Україна) 

Наукові та освітні установи  (не 

менше 3-х зарубіжних країн) 

151.  Education, Tolerance and Peace 

for Equal Opportunities 

«Університет імені Альфреда 

Нобеля», Україна, 49000 

м. Дніпро, вул. Січеславська 

Набережна, 18 

Департамент міжнародного 

м. Дніпро 

20-22 липня 

150 Contemporary Educational Research 

Association 

Mugla Sitki Kosman University 

(Turkey) 

file:///D:/My%20Documents/Наука/zinchenko.vp/My%20Documents/Наука/Дисертация/Aticles/Статьи_2011/Форум_термоэлектричество_Черновцы/Черновцы/tuz@aer.ntu-kpi.kiev.ua
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співробітництва 

Відповідальна особа: 

К.ф.н., доц., Іщенко Т.В. 

project_office@duan.edu.ua 

152.  Міжнародна літня школа 

молодих вчених та студентів  

Виклики для сучасної демократії 

Ніжинський державний 

Університет  імені Миколи 

Гоголя, 16602 Чернігівська обл., 

м. Ніжин, вул. Графська, 2; 

історико-юридичний факультет, 

(04631)7-19-78; 

nizhyn-ist-fak@ukr.net 

м. Ніжин 

серпень 

60 Інститут політології університету 

педагогічного в Кракові 

 Варшавський університет (Польща) 

Білоруський державний педагогічний 

університет імені Максима Танка, 

(Білорусь) 

Телавський державний університет 

імені Я.Гогебашвілі (Грузія) 

153.  Спільні дії військових 

формувань і правоохоронних 

органів держави: проблеми та 

перспективи 

Військова академія,  

65009, м. Одеса, вул. Фонтанська 

дорога, 10 

тел. (0482) 63-76-60, дод. 1-15 

vaodesa_konf@ukr.net 

м. Одеса 

10-11 вересня 

150 Наукові та освітні установи  (не 

менше 3-х зарубіжних країн) 

154.  Міжнародна науково-практична 

конференція «Сучасний стан та 

перспективи розвитку 

тваринництва України в умовах 

євроінтерграції» 

ДВНЗ «Херсонський державний 

аграрний університет», Біолого-

технологічний факультет, 

м. Херсон, 73006, вул. 

Стрітенська, 23,  

Відповідальна особа: Папакіна 

Н.С. – доцент кафедри генетики 

та розведення с-г тварин ім. В.П. 

Коваленка 

papakinans@ukr.net 

м. Херсон 

11 вересня 

60 Міністерство аграрної політики та 

продовольства України 

Міністерство освіти і науки України 

Херсонська обласна державна 

адміністрація 

«Гродненский государственный 

аграрный університет» (м. Гродно, 

Білорусь) 

Університет прикладних наук 

Вайенштефан (Німеччина) 

University of Helsinki (Helsinki, 

Finland) 

Agricultural University (Plovdiv, 

Bulgaria) 
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University of Central Europe (Skailca, 

Slovakia) 

Jagiellonian University (Krakow, 

Poland) 

Università degli studi di Parma (Parma, 

Italy) 

155.  Міжнародна науково-практична 

конференція «Феномен 

культурних погранич: сучасні 

тенденції 

Бердянський університет 

менеджменту і бізнесу 

71118 Запорізька обл., м. 

 Бердянськ, вул. Свободи,117а 

Тел./факс (06153) 6-44-01 

М. Бердянськ 

8-10 вересня 

120 Інститут славістики Польської 

академії наук 

Славістична фундація Польської 

академії наук 

Наукові та освітні установи  (не 

менше 3-х зарубіжних країн) 

156.  Міжнародний студентський 

науковий  форум “Студентська 

молодь і науковий прогрес в 

АПК” 

 

 

Львівський національний 

аграрний  університет, 80381, 

Львівська обл., Жовківський р-н,  

м. Дубляни  

вул. В. Великого, 1 

тел.: (032) 22-42-503 

факс (032) 22-42-919 

e-mail: nauka_lnau@ukr.net   

 

м. Дубляни 

Львівської 

обл. 

22-24 вересня 

300 Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Варшавський університет 

природничих наук (Польща) 

Вроцлавський природничий 

університет (Польща) 

Старопольська вища школа в Кельцах 

(Польща) 

Білоруська державна сільсько-

господарська академія 

Державний аграрний університет 

Молдови 

Словацький сільськогосподарський 

університет 

Університет Олександра 

Стульгінскіса (Литва) 

Латвійський природничо-

технологічний університет 

157.  ХVІ Міжнародна науково- Миколаївський національний м. Миколаїв 100 Міністерство освіти і науки України 
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практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених «Перспективна 

техніка і технології – 2020» 

 

аграрний університет,  

54020, м. Миколаїв, 

вул. Георгія Гонгадзе, 9 

Тел.: +380(512)34-10-82 

е-mail: sadovuyos@mnau.edu.ua, 

www.mnau.edu.ua 

22-24 вересня Миколаївська обласна державна 

адміністрація 

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України 

Національний технічний університет 

України 

«КПІ імені Ігоря Сікорського» 

Кременчуцький національний 

університет  ім. М. Остроградського 

Харківський національний технічний 

університет сільського господарства 

імені Петра Василенка 

Лозівський ковальсько-механічний 

завод 

Люблінська сільськогосподарська 

академія (Республіка Польща) 

158.  ІІ Міжнародна студентська 

Інтернет-конференція «Техніка і 

технології у аграрному 

виробництві» 

Центральноукраїнський 

національний технічний 

університет, 

пр. Університетський, 8, 

м. Кропивницький, 25006 

тел. (0522) 390-472 

факс (0522)559293 

e-mail: kozickalilia@gmail.com 

м. Кропив-

ницький 

24 вересня 

40 Державний аграрний університет 

Молдови, 

Спілка випускників ЦНТУ 

Наукові та освітні установи  (не 

менше 3-х зарубіжних країн) 

159.  I Міжнародна інтернет-

конференції молодих вчених 

«Сучасна іншомовна освіта: 

когнітивно-дискурсивні та 

лінгво-дидактичні дослідження» 

Ніжинський державний 

університет імені Миколи Гоголя,   

16602 Чернігівська область, 

 м. Ніжин, вул. Графська, 2; 

факультет іноземних мов, 

(04631)71982,  

inyaz@ndu.edu.ua, 

tezikova@ndu.edu.ua 

м. Ніжин 

24-25 вересня 

80 Сумський державний педагогічний 

університет імені А.С.Макаренка 

Гомельський державний університет 

ім. Франциска Скорини  (Білорусь) 

Телавський державний університет 

імені Якоба Гогебашвіллі (Грузія) 

Жезказганський університет імені 

О.А.Байконурова (Казахстан) 
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irene.khalymon@gmail.com Жешувський університет (Польща) 

160.  XІ Міжнародна науково-

практична конференція молодих 

учених «Пам’яткоохоронні 

традиції Слобожанщини» 

Харківський національний 

університет імені В. Н. Каразіна,  

Управління культури і туризму 

Харківської обласної державної 

адміністрації, 

Харківський науково-методичний 

центр охорони культурної 

спадщини 

61022, Харків, майдан Свободи, 4, 

тел.:+38(057)707–20–11 

e–mail: 

oks.conferenc@gmail.com 

м. Харків  

25 вересня 

80 МОН України 

Міністерство культури України 

Наукові та освітні установи  (не 

менше 3-х зарубіжних країн) 

 

161.  Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні 

проблеми сучасної соціології та 

соціальної роботи і професійної 

підготовки фахівців: 

антидискримінаційна теорія і 

практика 

ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет», 

факультет суспільних наук, 

кафедра соціології та соціальної 

роботи,  

88000, м. Ужгород, 

вул. Університетська, 14, 

Шандор Ф.Ф., +380509657795, 

e-mail: f.shandor@gmail.com; 

f-susp@uzhnu.edu.ua 

м. Ужгород 

вересень 

60 Міністерство освіти і науки України 

Університет Дебрецена (Угорщина) 

Університет Сийкешфегервар 

(Угорщина) 

Університет Сегед (Угорщина) 

Університет Їгалава (Чехія) 

Проєкт ТАЧ (США) 

162.  ІХ Міжнародна науково-

технічна конференція 

«Моделювання і комп’ютерна  

графіка» (секція) 

ДВНЗ «Донецький національний 

технічний університет», 

відповідальний за проведення  

Святний Володимир Андрійович, 

тел.+380954221822 

e-mail: 

volodymyr.svyatnyy@donntu.edu.u

a 

м. Покровськ 

вересень 

60 Інститут проблем моделювання в 

енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН 

України 

Наукові та освітні установи  (не 

менше 3-х зарубіжних країн) 

 

mailto:irene.khalymon@gmail.com
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163.  XІI Міжнародна наукова 

міждисциплінарна конференція 

студентів та молодих вчених 

International Scientific 

Interdisciplinary Conference 

(ISIC) 

 

Харківський національний 

медичний університет,  

61022, Харків, пр-т Науки, 4 

Відповідальні особи:  

Проректор з наукової роботи, 

проф. М'ясоєдов Валерій 

Васильович;  

Куратор наукового товариства 

студентів, аспірантів, докторантів 

і молодих учених ХНМУ, проф. 

Кожина Ганна Михайлівна. 

тел. 738-10-68 

м. Харків 

7-9 жовтня 

500 Міністерство освіти і науки України 

Білорусь, 

Грузія, 

Казахстан,  

Таджикистан, 

Узбекистан 

164.  Міжнародна науково-практична 

конференція Теорія і методи 

будівельного матеріалознавства 

 

Харківський національний 

університет будівництва та 

архітектури, 

61002, Україна, м. Харків, 

вул. Сумська, 40,  

 (057) 700 02 40 

(057) 700 06 51 

gonch@kstuca.kharkov.ua 

nis_kstuca@ukr.net 

м. Харків 

8-9 жовтня 

60 Харківське обласне територіальне 

відділення Академії будівництва 

України 

Український державний університет 

залізничного транспорту (м. Харків) 

БауХаус університет (м. Веймар, 

Німеччина) 

Вармінсько-Мазурський університет 

(м. Ольштин, Польща) 

165.  XII Міжнародна наукова 

конференція студентів, 

аспірантів, молодих вчених 

«Сучасний стан і перспективи 

розвитку держави і права» 

Дніпровський національний 

університет імені Олеся Гончара, 

49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, 

тел. (056)374-97-12; 

(056) 373-12-19; 

e-mail: dnu_pravo@ukr.net,  

kobruseva22@gmail.com, 

onti_dnu@i.ua, 

information_dep@dnu.dp.ua 

м. Дніпро 

9-10 жовтня 

120 Міністерство освіти і науки України 

Наукові та освітні установи  (не 

менше 3-х зарубіжних країн) 

 

166.  Міжнародна науково-практична НТУ ХПІ, методичний відділ, м. Харків 250 Міністерство освіти і науки України 

mailto:dnu_pravo@ukr.net
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конференція студентів, 

аспірантів та молодих вчених 

«Психолого-педагогічні аспекти 

формування управлінського 

потенціалу  

сучасної молоді: теорія та 

практика» 

 

кафедра педагогіки і психології 

управління соціальними 

системами ім. акад. І. А. Зязюна 

61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 

2. 

тел. 700-40-25, 

707-62-78, 

Факс 707-63-71 

metodot@ukr.net;  

romanovskiy_a_khpi@ukr.net 

15 жовтня Харківський фонд психологічних 

досліджень 

Товариство психологів 

Варненський вільний університет ім 

Черноризца Храбра (Болгарія); 

Петрошанський університет (Румунія) 

Університет соціальної психології та 

гуманітарних наук (Польща) 

167.  V Міжнародна науково-

методична конференція молодих 

учених та студентів«Музична та 

хореографічна освіта в контексті 

культурного розвитку 

суспільства» 

Державний заклад 

«Південноукраїнський 

національний педагогічний 

університет імені 

К. Д. Ушинського», м. Одеса, 

вул. Старопортофранківська, 26, 

Відповідальний:  Реброва О. Є. 

тел.: (067)-480-37-49; 

e-mail:helen-music56@ukr.net 

м. Одеса 

15-16 жовтня 

150 Міністерство освіти і науки України 

Департамент освіти і науки Одеської 

обласної державної адміністрації 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка 

Сумський державний педагогічний 

університет імені А.С.Макаренка 

Тайшанський університет (Китай) 

Тянзінський університет (Китай) 

Університет Чан Ду (Китай) 

Агрийський педагогічний університет 

імені Ібрагіма Чечена (Туреччина). 

168.  IV Міжнародна науково-

практична  конференція 

«Мистецький освітній простір в 

контексті сучасної парадигми 

освіти» 

Центральноукраїнський 

державний педагогічний 

університет імені Володимира 

Виниченко, кафедра вокально-

хорових дисциплін та методики 

музичного виховання, 25006, 

м. Кропивницький, вул. 

Шевченка, 1. 

Відповідальні особи: 

Растригіна А.М. (д.п.н., 

м. Кропив-

ницький 

15-16 жовтня 

60 Міністерство освіти і науки України 

Педагогічний університет ім. Комісії 

народної освіти в Кракові (Польща) 

Аріельський університет (Ізраїль) 

Вильнюський едукологічний 

університет (Литва) 

Університет ім. А. Міцкевича 

(Польща) 

Поморська академія у м. Слупськ 

(Польща) 

mailto:metodot@ukr.net
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професор), 

Колоскова Ж.В.(к.п.н, 

ст.викладач) 

(0522) 22-47-73 

Панєвєжський коледж (Литва) 

ДВНЗ “Університет менеджменту 

освіти НАПН” 

Прикарпатський національний 

університет ім. В. Стефаника 

ДВНЗ “Криворізький національний  

університет “ 

Гданський Університет (Польща) 

169.  Проблеми енергозабезпечення 

та енергозбереження 

підприємств України 

Харківський національний 

технічний університет сільського 

господарства імені Петра 

Василенка, 

Навчально-науковий інститут 

енергетики та комп'ютерних 

технологій, 

м. Харків, вул. Алчевських, 44, 

(057) 712-52-45, 

khstua@lin.com.ua 

м. Харків 

16-17 жовтня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Білоруський державний аграрний 

технічний університет 

Варшавський університет 

природничих наук – SSGW 

(Республіка Польща) 

Управління паливно-енергетичного 

комплексу Харківської обласної 

державної адміністрації 

АТ Харківобленерго 

170.  Інноваційні проекти в галузі 

технічного сервісу машин 

Харківський національний 

технічний університет сільського 

господарства імені Петра 

Василенка, 

Навчально-науковий інститут 

технічного сервісу, 

м. Харків, вул. Алчевських, 44, 

(057)732-79-22,  

nnits@ukr.net 

м. Харків 

16-17 жовтня 

350 Міністерство освіти і науки, молоді та 

спорту України 

Міністерство аграрної політики та 

продовольства України 

Білоруський державний аграрний 

технічний університет 

Варшавський університет 

природничих наук – SSGW 

(Республіка Польща) 

171.  Технічний прогрес в АПК 

 

Харківський національний 

технічний університет сільського 

господарства імені 

Петра Василенка, 

м. Харків 

16-17 жовтня 

150 Міністерство освіти і науки, молоді та 

спорту України 

Міністерство аграрної політики та 

продовольства України 
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Навчально-науковий інститут 

механотроніки і систем 

менеджменту, 

м. Харків, вул. Алчевських, 44, 

(057) 732-75-33, 

vlasovez@ukr.net 

Туркменський сільськогосподарський 

університет імені С.А.Ніязова 

Науково-національний центр 

“ІМЕСГ” НААН України 

172.  XIX Міжнародна науково-

практична конференція з 

системної сімейної психотерапії 

"Сім'я як дзеркало системи 

сучасного світу"  

Вищий державний навчальний 

заклад України "Буковинський 

державний медичний 

університет" 

Кафедра психології та філософії 

Медико-психологічний центр 

м Чернівці. вул. Героїв Майдану, 

3  

Відповідальна особа: Любіна Л.А. 

тел. 52-63-37, 

e-mail: psychology@bsmu.edu.ua 

м. Чернівці 

16-18 жовтня 

150 Міністерство освіти і науки України 

Державна наукова установа «Інститут 

модернізації змісту освіти» 

Секція системної сімейної 

психотерапії Української спілки 

психотерапевтів 

Нідерланди 

Австрія 

173.  Міжнародна науково-теоретична 

конференція молодих учених 

«Актуальні проблеми 

міжнародних відносин» 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, Інститут міжнародних 

відносин, 

04119, м. Київ, вул. Мельникова 

36/1, 

Відповідальна особа: 

Кориневич А.О. 

тел.: 481-45-45,  

e-mail: korynevych@gmail.com 

м. Київ 

22 жовтня 

100 Білорусь 

Молдова 

Польща 

Литва 

Словаччина 

Чехія 

Болгарія 

Словенія 

174.  III-а Міжнародна науково-

практична конференція до дня 

пам´яті доктора 

сільськогосподарських наук, 

ДВНЗ "Херсонський державний 

аграрний університет", Факультет 

рибного господарства та 

природокористування,  

м. Херсон 

22-23 жовтня 

250 Державне агентство рибного 

господарства України 

Інститут агроекології і 

природокористування НААН України 
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професора Ю.В.Пилипенка 

«Екологічні проблеми 

навколишнього середовища та 

раціонального 

природокористування в 

контексті сталого розвитку» 

 

73006, м. Херсон, вул. 

Стрітенська, 23 

Відповідальна особа: Пічура В.І. 

– д.с-г.н., професор, завідувач 

кафедр екології та сталого 

розвитку імені професора 

Ю.В.Пилипенка  

тел.: 0502137672 

Інститут рибного господарства НААН 

України 

Мережа центрів аквакультури 

Центральної та Східної Європи 

(NACEE) 

Херсонська обласна державна 

адміністрація 

Державні та приватні підприємства 

рибної галузі в Херсонській області 

Наукові та освітні установи  (не 

менше 3-х зарубіжних країн) 

175.  Міжнародна дистанційна 

студентська наукова 

конференція «Майбутнє 

ортопедичної стоматології – 

2020» / 

«FutureofProstheticDentistry– 

2020» 

Українська медична 

стоматологічна академія, 

(36011, м. Полтава, вул. 

Шевченка, буд.23;  

тел./факс: (0532)525722 

м. Полтава  

22-23 жовтня 

 

60 Міністерство охорони здоров’я 

України 

Міністерство освіти і науки України 

Державна наукова установа "Інститут 

модернізації змісту освіти" 

Наукові та освітні установи  (не 

менше 3-х зарубіжних країн) 

176.  ІІ Міжнародна науково-

практична Інтернет-конференція 

здобувачі вищої освіти і 

молодих учених «Актуальні 

проблеми та перспективи 

розвитку України в галузі 

управління та адміністрування: 

ініціативи молоді» 

Харківський державний 

університет харчування та 

торгівлі,  

61051, м .Харків – 51, вул. 

Клочківська, 333  

Відповідальні особи: проректор з 

наукової роботи, д.т.н., проф. 

Михайлов В.М. 

Декан обліково-фінансового 

факультету, к.е.н., доц. Лисак Г.Г. 

Тел.(057) 336-74-92; 

(057) 349-45-07 

Факси: (057) 337-85-35; 

(057)336-94-88 

м. Харків 

23 жовтня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Харківська обласна державна 

адміністрація 

Асоціація українських експертів 

Житомирський національний 

технологічний університет 

Львівський торговельно-економічний 

університет 

Навчально-науковий інститут 

фінансів, банківської справи 

Національного університету 

державної фіскальної служби України 

Вітебський державний університет 

імені П.М. Машерова (м. Вітебськ, 
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e-mail: 

conferencehduht@gmail.com 

Республіка Білорусь) 

Могильовська філія ПУО «БІП-

Інститут правознавства» (Республіка 

Білорусь) 

Сопотська Вища Школа (м. Сопот, 

Польща) 

177.  VIIІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Наукова школа Романа 

Іванченка» 

(VIIIInternationalScientificConfer

ence «Scientific School of Roman 

Ivanchenko») 

 

Видавничо-поліграфічний 

інститут НТУУ «КПІ ім. Ігоря 

Сікорського», м. Київ, вул. 

Академіка Янгеля, 1/37 

Голова секретаріату,  

Побідаш Ірина Леонідівна, 

тел.: (067) 783-65-09,  

e-mail: nazarira@email.ua 

             http://vsr.vpi.kpi.ua 

м. Київ 

26 жовтня 

60 Міністерство освіти і науки України  

Наукові та освітні установи  (не 

менше 3-х зарубіжних країн) 

 

178.  XI Міжнародна науково-

технічна конференція 

студентства та молоді «Світ 

інформації та телекомунікацій» 

Державний університет 

телекомунікацій,  

м. Київ,вул. Солом’янська,7 

Відповідальна особа: Лазоренко 

Анастасія Вячеславівна,  

(063) 469-75-06 

anastasialazorenko999@gmail.com 

м. Київ 

29 жовтня 

150-200 Міністерство освіти та науки України 

Міжнародний союз електрозв’язку 

Наукове товариство студентів та 

аспірантів Державного університету 

телекомунікацій 

Студентська рада Державного 

університету телекомунікацій 

Наукові та освітні установи  (не 

менше 3-х зарубіжних країн) 

179.  Соціально-економічні та правові 

проблеми розвитку України: 

шляхи їх вирішення 

Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет, 

м. Ізмаїл, вул. Рєпіна 12,  

тел.: +380 (4841) 5-13-88 

e-mail: nauka_idgu@ukr.net 

 

м. Ізмаїл 

30 жовтня 

60 Міністерство науки і освіти України 

Комратський держаний університет  

(Республіка Молдова) 

Кагульський державний університет 

ім. Богдана П. Хашдеу (Республіка 

Молдова) 

Одеський національний 
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політехнічний університет 

Дунайський інститут Національного 

університету «Одеська морська 

академія» 

Наукове товариство молодих учених, 

аспірантів, студентів ІДГУ 

180.  «Перспективи розвитку обліку, 

контролю та фінансів в умовах 

інтеграційних і глобалізаційних 

процесів» 

Харківський національний 

технічний університет сільського 

господарства імені Петра 

Василенка, 

Навчально-науковий інститут 

бізнесу і менеджменту, 

м. Харків, вул. Алчевських, 44,  

(066) 103-68-11, 

oblikua7@gmail.com 

м. Харків 

30 жовтня 

150 Міністерство освіти і науки України 

Білоруський державний аграрний 

технічний університет 

Львівський національний аграрний 

університет 

Національний університет водного 

господарства і природокористування 

Сумський національний аграрний 

університет 

181.  Перспективи розвитку обліку, 

контролю та фінансів в умовах 

інтеграційних і глобалізаційних 

процесів 

Харківський національний 

технічний університет сільського 

господарства імені Петра 

Василенка, 

Навчально-науковий інститут 

бізнесу і менеджменту, 

м. Харків, вул. Алчевських, 44,  

(066) 103-68-11, 

oblikua7@gmail.com 

м. Харків 

30 жовтня 

150 Міністерство освіти і науки України 

Білоруський державний аграрний 

технічний університет 

Львівський національний аграрний 

університет 

Національний університет водного 

господарства і природокористування 

Сумський національний аграрний 

університет  

182.  Сучасний маркетинг: 

стратегічне управління та 

інноваційний розвиток 

Харківський національний 

технічний університет сільського 

господарства імені Петра 

Василенка, 

Навчально-науковий інститут 

бізнесу і менеджменту, 

м. Харків вул. Алчевських 44,  

м. Харків 

жовтень 

100 Міністерство освіти і науки України 

Білоруська державна 

сільськогосподарська академія 

(Республіка Білорусь) 

Вища технічна школа в м. Катовіце 

(Польща) 
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(050) 484-31-30, 

departofmarketing@gmail.com 

183.  VI Міжнародна студентська 

наукова конференція «Облік, 

аналіз і контроль в управлінні 

суб’єктами економіки» 

VI International Students 

Scientific Conference 

«Accounting analysis and control 

in the management of economic 

entities» 

Національний університет 

«Львівська політехніка», 

вулиця Степана Бандери, 12, Львів, 

Львівська область, 79000 

Відповідальна особа: 

Пилипенко Л.М. 

(032) 258-22-43 

Liubomyr.m.pylypenko@lpnu.ua 

http://www.conf.lviv.ua 

м. Львів 

жовтень 

100 Міністерство освіти і науки України 

Національний університет «Львівська 

політехніка» 

Університет Марії Кюрі-складовської 

(м. Люблін, Польща) 

Гірничо-металургійна Академія ім. 

Станіслава Сташиця (м. Краків, 

Польща) 

Білоруський державний економічний 

університет (м. Мінськ, Білорусь) 

Молдавська економічна Академія 

(м. Кишинів, Молдова) 

184.  Міжнародна науково-технічна 

конференція студентів, 

аспірантів та молодих вчених 

«Сто питань хімії» в режимі 

non-stop 

Український державний хіміко-

технологічний університет,  

м. Дніпро,49005, пр. Гагаріна,8, 

Відповідальна особа: ректор 

К.М. Сухий, 

Тел.(056) 746-33-56, 

Тел. .(056) 746-29-41, 

e-mail udhtu@udhtu.edu.ua 

м. Дніпро 

жовтень 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Інститут фізичної хімії Польської 

академії наук (м. Варшава, Польща) 

Баликєсірський університет 

(м. Баликєсір, Туреччина) 

185.  Міжнародна науково-практична 

конференція 

Професійна традиція й новітні 

технології в архітектурі XXI 

сторіччя 

Харківський національний 

університет будівництва та 

архітектури, 

61002, Україна, м. Харків, 

вул. Сумська, 40,  

 (057) 7000-240 

(057) 7000-651 

gonch@kstuca.kharkov.ua 

nis_kstuca@ukr.net 

м. Харків 

3-4 листопада 

120 Український осередок DOCOMOMO, 

ICOMOS України 

Наукові та освітні установи  (не 

менше 3-х зарубіжних країн) 

mailto:departofmarketing@gmail.com
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186.  V Міжнародна науково-технічна 

конференція 

«Поліграфічні, мультимедійні та 

web-технології» 

(V International Science and 

Technology Conference 

"Print, Multimedia & Web") 

 

Видавничо-поліграфічний 

інститут  КПІ ім. Ігоря 

Сікорського,  

Київ, вул. Академіка Янгеля, 1/37 

Голова секретаріату,  

Зоренко Ярослав Володимирович  

тел. +380(44) 204-84-23 

e-mail: 

konf.pmw.2020.vpi@gmail.com 

http://vpi.kpi.ua 

м. Київ 

4-6 листопада 

100 Міністерство освіти і науки України 

Харківський національний 

університет радіоелектроніки 

(Україна) 

Українська академія друкарства 

(Україна) 

Білоруський державний 

технологічний університет (Білорусія) 

Каунаський технологічний 

університет (Литва) 

Варшавський політехнічний 

університет (Польща) 

Краківський політехнічний 

університет (Польща) 

Краківський педагогічний університет 

(Польща) 

Університет штату Гуанахуато 

(Мексика) 

187.  Філологія,  лінгводидактика,  

професійна комунікація в 

науковому дискурсі 

 

Сумський державний 

педагогічний інститут  імені 

А.С. Макаренка, 40002, 

вулиця Роменська, 87, Суми, 

Сумська область,  

Відповідальна особа: доцент 

кафедри української мови і 

літератури Герман Вікторія 

Василівна, 

тел. (066)155-96-79; 

victoria.german68@gmail.com 

м. Суми 

9 листопада 

100 Центр Українсько-Канадських 

студій при Манітобському 

університеті (Канада) 

Брестський державний університет 

ім. А.С. Пушкіна (Білорусь) 

Університет Суспільних наук 

(м. Лодзь, Польща) 

Університет імені Костянтина 

Філософа (м. Нітра, Словаччина); 

Ланчжоуський університет (Китай) 

188.  Міжнародна науково-практична  

інтернет-конференція здобувачів 

вищої освіти і молодих учених  

Харківський національний 

університет міського господарства  

імені О.М. Бекетова,  

м. Харків 

9-11 

листопада 

100 Міністерство освіти і науки України 

Департамент цивільного захисту 

Харківської обласної державної 
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«Актуальні питання охорони 

праці у контексті сталого 

розвитку та  

європейської інтеграції 

України» 

61002, м. Харків, 

Маршала Бажанова, 17,  

відповідальний –  ст. викладач 

Халіль В.В. 

тел. (057)707-31-28 

E-mail:  bgd@kname.edu.ua 

www.kname.edu.ua 

адміністрації  

Instytut Kolejnictwa (Польща) 

Uniwersytet Zielonogórski (Польща) 

Paneuropean University APEIRON 

(Сербія) 

Rail Electrification Engineering 

Department at Siemens AG 

(Німеччина) 

189.  Міжнародна  науково-практична 

конференція «Золотий каштан» 

Національний університет 

харчових технологій,  

01601, м. Київ-33, вул. 

Володимирська, 68, 

Відповідальна особа: проф. Гавва 

Олександр Миколайович 

Тел. (044)2895600 

м. Київ 

10 листопада 

100 Міністерство освіти і науки України 

Білорусь 

Польща 

Молдова 

190.  Філософія і науково-технічна 

творчість у хронотопі 

технічного університету. 

ІІІМіжнародна науково-

практична конференція 

ІІІ International academician and 

research conference 

“Philosophy and scientific and 

technical creativity in the 

chronotopos of technical 

university” 

НТУУ «КПІ ім. Ігоря 

Сікорського», м. Київ, пр-т 

Перемоги 37 

Відповідальна особа: 

Покулита І.К., 

Тел. 0995506176 

е-mail: i.pokulyta@ukr.net 

м. Київ  

12 листопада 

70 Інститут психології НАН України 

Наукові та освітні установи  (не 

менше 3-х зарубіжних країн) 

191.  VI Міжнародна науково-

практична Інтернет-конференція 

«Сучасні інформаційні 

технології та інноваційні 

методики навчання: досвід, 

Тернопільський національний 

педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка, 46027, м. 

Тернопіль, вул. Максима 

Кривоноса, 2, фізико-

м. Тернопіль 

12-13 

листопада 

60 Ченстоховський політехнічний 

університет (Польща) 

Опольський Політехнічний 

Університет (Польща) 

Жешувський університет (Польща) 
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тенденції, перспективи» математичний факультет, кафедра 

інформатики та методики її 

навчання, вул. Винниченка, 10, 

каб. 436. м. Тернопіль 46018. 

Відповідальна особа: доцент 

Генсерук Г. Р. 

тел.: +(38)067-730-14-11 

e-mail: conf@fizmat.tnpu.edu.ua 

Університет Економічно-

Гуманістичний (Бєльско-Бяла, 

Польща) 

Остравський університет (Чехія) 

Інститут модернізації змісту освіти 

Інститут інформаційних технологій і 

засобів навчання НАПН України 

Тернопільський обласний 

комунальний інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

192.  Науковий пошук студентів 

ХХІст.: актуальні питання 

гуманітарних і соціально-

економічних наук 

Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет, 

м. Ізмаїл, вул. Рєпіна 12,  

тел.: +380 (4841) 5-13-88 

e-mail: nauka_idgu@ukr.net 

 

м. Ізмаїл 

16 листопада 

115 Міністерство науки і освіти України 

Галацький університет«Dunarea de Jos» 

(Румунія) 

Бэлцький державний університет 

ім. Алеку Руссо (Республіка Молдова) 

Консульство Болгарії в Україні 

(м. Одеса) 

Наукове товариство молодих учених, 

аспірантів, студентів ІДГУ 

193.  ХVІ Міжнародна науково-

технічна конференція молодих 

учених та фахівців «Проблеми 

сучасної ядерної енергетики» 

Харківський національний 

університет імені В.Н. Каразіна, 

61022, Харків, майдан Свободи.4,  

тел.: +38 (057)–335–66–09, 

e–mail: voyev@kipt.kharkov.ua 

м. Харків 

16-20 листопада 

100-150 Міністерство освіти і науки України 

ГО «Українське ядерне товариство» 

194.  XII Міжнародна науково-

практична конференція  

Free and Open Source Software 

Харківський національний 

університет будівництва та 

архітектури, 

61002, Україна, м. Харків, 

вул. Сумська, 40,  

+38(057) 7062049, 

office@kstuca.kharkov.ua 

м. Харків 

17-19 листопада 

90 Міністерство освіти і науки України 

Наукові та освітні установи  (не менше 

3-х зарубіжних країн) 



79 
 

195.  ХIV Міжнародна науково-

практична конференція 

магістрантів та аспірантів: 

«Теоретичні та практичні 

дослідження молодих вчених» 

 

Національний технічний 

університет « Харківський 

політехнічний інститут», 

Рада молодих вчених,  

61002 , м. Харків,  

вул. Кирпичова, 2 

тел. (057) 707-61-64 

E-mail: 

o.avdieieva@gmail.com 

м. Харків 

17-20 листопада 

500 Міністерство освіти і науки України; 

Університет Стратклайда (Велика 

Британія) 

Ризький технічний університет (Латвія) 

196.  XІ Міжнародна науково-

практична конференція студентів, 

аспірантів та молодих учених 

«Внесок молодих вчених у 

розбудову сучасного 

менеджменту підприємств» 

Національний університет 

харчових технологій  

м. Київ, вул. Володимирська, 68, 

Відповідальна особа: проф. 

Березянко Тамара  Володимирівна 

тел.(044)287-92-05, 287-94-09 

м. Київ 

18-19 листопада 

95 Міністерство освіти і науки України 

Щецинський університет (Польща) 

197.  Х Міжнародний молодіжний 

науковий форум «LitterisEtAribus» 

Національний університет 

«Львівська політехніка», 79000 

вулиця Степана Бандери, 12, Львів, 

Львівська область. 

Відповідальна особа: Березко О.Л. 

(032) 258-27-48 

(032) 258-27-57 

м. Львів 

19-21 листопада 

100 Міністерство освіти і науки України 

Національний університет «Львівська 

політехніка» 

Рада молодих учених при міністерстві 

освіти і науки України, 

Рада молодих учених Варшавського 

Технологічного  університету 

(м. Варшава, Польща) 

Вроцлавський економічний університет 

(м. Вроцлав, Польща) 

Фундація молодих учених (Польща) 

Фундація Манус (Польща) 

198.  І Міжнародна студентська 

науково-практична Інтернет-

Центральноукраїнський 

національний технічний 

м. Кропив-

ницький 

60 Міністерство освіти і науки України 

Державний аграрний університет 
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конференція «Сучасні технології 

агропромислового виробництва» 

І International Student scientific and 

practical internet conference  

“Modern technologies of 

agroindustrial production” 

 

університет, 

просп. Університетський, 8, 

м. Кропивницький, 25006 

тел. (0522)390472  

e-mail: andrienko2277@gmail.com 

kozickalilia@gmail.com 

20-21 листопада Молдови (м. Кишинів, республіка 

Молдова) 

199.  Комп'ютерні науки, інформаційні 

технології та системи управління 

ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені 

Василя Стефаника», 

Вул..Шевченка, 57, Івано-

Франківськ, Україна, 76018. 

Тел.: (0342) 59-60-86 

E-mail:csysc.2k17@gmail.com 

м. Івано-

Франківськ 

24-26 листопада 

60 Міністерство освіти і науки України 

Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника 

Представництво "Польська Академія 

Наук" в Києві 

Науково-технологічний університет 

AGH іменіСтаніслава Сташіца в 

Кракові (Польща) 

Вінницький національний технічний 

університет 

Харківський національний університет 

радіоелектроніки 

Національний авіаційний університет 

Тернопільський національний 

економічний університет 

Фінансово-економічний   інститут 

Таджикистану 

Економічна академія "Д.А.Ценов" 

(Болгарія) 

Лудзький університет (Польща) 

Штуттгардський університет 

(Німеччина) 

Інститут інженерів  з електротехніки 

та електроніки (IEEE), Українська  

секція 
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Громадська організація 

"Івано-Франківський ІТ кластер" 

200.  Міжнародна науково-практична 

конференція молодих вчених 

«БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2020» 

Київський національний 

університет будівництва і 

архітектури,  

03037, м. Київ,  

пр-т Повітрофлотський, 31.  

Відповідальна особа: проректор з 

наукової роботи,  д.т.н., проф. 

Плоский В.О., 

(044) 241-55-80 

м. Київ 

25-27 листопада 

500-600 Міністерство освіти і науки України, 

Київський національний університет 

будівництва і архітектури 

Наукові та освітні установи  (не менше 

3-х зарубіжних країн) 

201.  Міжнародна конференція 

молодих науковців «Біологія: від 

молекули до біосфери» 

Харківський національний 

університет імені В.Н. Каразіна, 

61022, Харків, майдан Свободи, 6, 

тел.: + 38 (057) 705–12–47, 

e–mail: ntu_bio@karazin.ua 

м. Харків 

25-27 листопада 

150 Міністерство освіти і науки України 

Наукові та освітні установи  (не менше 

3-х зарубіжних країн) 

202.  IX Міжнародна науково-технічна 

конференція молодих учених та 

студентів «Актуальні задачі 

сучасних технологій 

Тернопільський національний 

технічний університет ім. І. Пулюя, 

46001, Україна, м. Тернопіль, вул. 

Руська, 56. 

Відповідальна особа: Дзюра В.О., 

(096) 2366752, 

(352) 519724 

volodymyrdzyura@gmail.com 

м. Тернопіль 

25-26 листопада 

300 Міністерство освіти і науки України 

Маріборский університет (Словения) 

Технічний університет у Кошице 

(Словаччина ) 

Вільнюський технічний університет 

 ім. Гедимінаса (Литва) 

Шяуляйська державна колегія (Литва) 

Жешувський політехнічний університет 

ім. Лукасевича (Польща) 

Білоруський національний технічний 

університет (Республіка Білорусь) 

Міжнародний університет цивільної 

авіації (Марокко) 

203.  Міжнародна наукова Дніпровський національний м. Дніпро 150 Міністерство освіти і науки України 

http://tntu.edu.ua/?p=uk/about/building-locations
http://tntu.edu.ua/?p=uk/about/building-locations
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мультидисциплінарна 

конференція студентів 

та молодих науковців 

«Modern Technologies: Improving 

the Present and Impacting the 

Future» 

«Новітні технології: покращення 

сьогодення та вплив на майбутнє» 

університет залізничного 

транспорту імені академіка 

В. Лазаряна.  

Кафедра «Іноземні мови». 

49010,.вул. Лазаряна, 2, м. Дніпро, 

Україна. 

Відповідальні особи: 

Купцова Т. А., Мірошниченко І. Г. 

тел.: +38 (050) 138-59-09, 

email: moderntech@i.ua 

26 листопада Ризький технічний університет (Латвія) 

Університет Кобленц-Ландау 

(Німеччина) 

Міжнародний університет Андалусії 

(Іспанія)  

Екологічний університет Бухареста 

(Румунія) 

204.  VIІI Міжнародна наукова 

конференція молодих учених 

“Екологія, неоекологія, охорона 

навколишнього середовища та 

збалансоване 

природокористування” 

Харківський національний 

університет імені В.Н. Каразіна, 

61022, Харків, майдан Свободи, 4, 

тел.: +38 (057) 707–53–86 

e–mail: alnekos999@gmail.com 

м. Харків 

26-27 листопада 

100 МОН України, 

Україна 

Польща 

Білорусь 

205.  ІV 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 

(кафедра інноваційного 

менеджменту та міжнародної 

логістики) 

Відповідальна особа: зав. каф. 

д.е.н. Митрофанова Г.Я., 

gglukha@duan.edu.ua 

м. Дніпро 

28 листопада 

100 Університет імені Альфреда Нобеля 

Університет митної справи та фінансів 

Вишеградський фонд 

Вища школа менеджменту охорони 

праці в м. Катовіце (Польща) 

Білоруський торговельно-економічний 

університет споживчої кооперації 

Сумський національний аграрний 

університет 

206.  Міжнародна науково-практична 

Інтернет-конференція молодих 

учених та студентів 

«Актуальні проблеми 

Луцький національний технічний 

університет, м. Луцьк, вул. 

Потебні, 56. 

Відповідальна особа:  

м. Луцьк 

30 листопада 

100 Міністерство освіти і науки України 

Національний університет «Львівська 

політехніка» (Львів, Україна) 

Київський Національний університет 
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автоматизації та управління» доцент Гуменюк Л.О. 

тел. +38 (0332) 26-14-09 

е-mail: auvp@lntu.edu.ua 

харчових технологій (Київ, Україна); 

Національний технічний університет 

«Дніпровська політехніка» (Дніпро, 

Україна)  

Київський національний університет 

будівництва і архітектури (Київ, 

Україна) 

Херсонський національний технічний 

університет (Україна) 

Люблінська Політехніка (Люблін, 

Польща) 

Сальвадорський університет 

(Сальвадор, Бразилія) 

Школа архітектури, інженерії та 

інформаційних технологій 

Центр досліджень з моделювання 

проектів та процесів інженерії та 

інформаційних технологій 

Політехнічний інститут Браганса  

(Португалія) 

Центр дослідження цифрових 

технологій та інтелектуальної 

робототехніки (CeDRI) 

Таразський державний університет 

(Тараз, Казахстан) 

207.  Проблеми надійності машин Харківський національний технічний 

університет сільського господарства 

імені Петра Василенка, 

Навчально-науковий інститут 

технічного сервісу, 

м. Харків, вул. Алчевських, 44, 

(057)732-98-16,  

м. Харків 

листопад 

60 Міністерство освіти і науки, молоді та 

спорту України, 

Міністерство аграрної політики та 

продовольства України, 

Білоруський державний аграрний 

технічний університет, 

Варшавський університет природничих 
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nadezhnost@list.ru наук – SSGW (Республіка Польща), 

208.  Науково-практична Інтернет-

конференція молодих вчених та 

здобувачів освіти  

Ресурсозберігаючі технології 

легкої, текстильної і харчової 

промисловості 

 

Хмельницький національний 

університет,  

кафедра технології і 

конструювання швейних виробів 

29016, м. Хмельницький, 

вул. Інститутська, 11, 

(067) 749-16-47, 

(050) 376-42-12 

e-mail orgkom_khnu@ukr.net 

м. Хмельниць-

кий 

листопад 

150 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Хмельницький національний 

університет 

Технічний університет Варна (Болгарія) 

Kaferelsheikh University (Єгипет) 

УО «Витебский государственный 

технологический университет» 

(Білорусія) 

209.  Проблеми надійності машин Харківський національний технічний 

університет сільського господарства 

імені Петра Василенка, 

Навчально-науковий інститут 

технічного сервісу, 

м. Харків, вул. Алчевських, 44, 

(057)732-98-16,  

nadezhnost@list.ru 

м. Харків 

листопад 

60 Міністерство освіти і науки України 

Міністерство аграрної політики та 

продовольства України 

Білоруський державний аграрний 

технічний університет 

Варшавський університет природничих 

наук – SSGW (Республіка Польща) 

210.  Міжнародна науково-практична 

конференція молодих учених та 

студентів «Фінансові, економічні 

та соціально-філософські мотиви 

розвитку біотехнологій в 

глобальному інформаційному  

просторі» 

Інженерний інститут Запорізького 

національного університету 

факультету економіки та 

менеджменту, 

69006, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 

226, 

Відповідальна особа: 

Метеленко Н.Г. 

тел.: (061) 227-12-62 

e-mail: natalia.metelenko@ 

gmail.com 

м. Запоріжжя 

листопад 

65 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Запорізька обласна державна 

адміністрація 

Запорізька міська рада 

Гуманістично-Природничий 

Університет ім. Яна Длугоша в 

Ченстохові (Республіка Польща) 

Варшавська політехніка (м. Варшава, 

Республіка Польща) 

Вища школа управління охороною 
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праці WSZOP ( м. Катовіце, Республіка 

Польща) 

 Сільськогосподарський університет  в 

м. Нітра (Словацька Республіка) 

Університет Вітаутаса Великого 

(м. Каунас, Литва) 

211.  Міжнароднанауково-

практичнаконференція  

«Від Вебера до Валерстайна: 

історична соціологія держав та 

світ-систем»/ 

From Weber to Wallerstein: 

historical sociology of states and 

world-systems 

НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 

М. Київ, пр.-т Перемоги 37. 

Відповідальна особа: зав. кафедри 

соціології, д.соц.н., проф. 

Кутуєв П.В.  

тел. 204-85-26, 204-94-03 

kpi.sociology@i.ua 

м. Київ 

листопад-

грудень 

60 Факультет соціології і права 

Кафедра теорії та практики управління. 

Наукове товариство студентів та 

аспірантів ФСП 

Представництво Польської академії 

наук в Києві (Przedstawicielstwo "Polska 

Akademia Nauk" w Kijowie) 

Університет Корвінус (Будапешт, 

Угорщина) 

Факультет економіки. «Вестон 

консалтинг» (Варшава, Польща) 

Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка 

Факультет соціології. Інститут 

соціології НАН України 

Харківський національний університет 

імені В.Н.Каразіна,Соціологічний 

факультет 

212.  Міжнародна наукова конференція 

«Матеріали для роботи в 

екстремальних умовах-10».   

НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 

Інженерно-фізичний факультет, 

вул. Політехнічна, 35, корп. № 9, 

ауд.101. 

Відповідальна особа: Доній О.М. 

Тел. 204-95-45; 067-443-18-18,  

e-mail: conf-mto@ukr.net 

м. Київ 

листопад-

грудень 

120 Міністерство освіти і науки України 

Наукові та освітні установи  (не менше 

3-х зарубіжних країн) 
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213.  Укр. мовою: 

«Наука та техніка ХХІ століття» 

Англ. мовою: 

“Science and Technology of the 

XXI Century” 

 

 

НТУУ «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», 

факультет лінгвістики,  

кафедра англійської мови 

технічного спрямування №2, 

кафедра англійської мови 

технічного спрямування №1, 

кафедра англійської мови 

гуманітарного спрямування №3 

Відповідальні особа: 

Лавриш Ю.Е. 

Адреса: 03056, м. Київ,   

пр. Перемоги 37, корпус 7 

Телефон: (044) 204-85-37 

е-mail: kpiconf@ukr.net 

м. Київ 

З грудня 

300 МОН України,  

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Наукові та освітні установи  (не менше 

3-х зарубіжних країн) 

214.  Інноваційні розробки в аграрній 

сфері 

Харківський національний 

технічний університет сільського 

господарства імені 

Петра Василенка, 

Навчально-науковий інститут 

механотроніки і систем 

менеджменту, 

м. Харків, вул. Алчевських, 44, 

(057) 732-75-33, 

vlasovez@ukr.net 

м. Харків 

3-4 грудня 

100 Міністерство освіти і науки України, 

Міністерство аграрної політики та 

продовольства України, 

Туркменський сільськогосподарський 

університет імені С.А.Ніязова, 

Науково-національний центр 

“ІМЕСГ” НААН України 

215.  38–а Міжнародна краєзнавча 

конференція молодих учених 

Харківський національний 

університет імені В. Н. Каразіна, 

61022, Харків, майдан Свободи, 4 

Установа освіти «Вітебський 

державний університет імені 

П. М. Машерова» 

Харківський національний 

м. Харків 

4 грудня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Україна, 

Білорусь 
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педагогічний університет імені 

Г. С. Сковороди 

Харківський національний 

медичний університет 

тел.: +38(057)707–53–85, 

+38(057)707–52–42, 

e–mail: tronkocentr@karazin.ua 

216.  ХІІ Міжнародна науково-

практична конференція молодих 

учених, аспірантів, здобувачів і 

студентів 

«Сучасні проблеми і перспективи 

розвитку обліку, аналізу і 

контролю в умовах глобалізації 

економіки» 

Луцький національний технічний 

університет, м. Луцьк, 

вул. Софії Ковалевської, 29. 

Відповідальна особа: 

доцент Чудовець В.В. 

доцент Савош Л.В. 

тел. +38 (0332) 78-99-52 

e-mail: konf_oia_lntu@ukr.net 

м. Луцьк 

5 грудня 

200 Міністерство освіти і науки України 

Європейський аналітичний центр 

(м. Київ) 

Федерація аудиторів, бухгалтерів і 

фінансистів АПК України (м. Київ) 

ННЦ «Інститут аграрної економіки» 

НААН України (м. Київ) 

Подільський державний аграрно-

технічний університет (м. Кам'янець-

Подільський) 

Вища школа безпеки в Перемишлі 

(м. Перемишль, Республіка Польща) 

Брестський державний технічний 

університет (м. Брест, Республіка 

Білорусь) 

Інститут підприємництва і сервісу 

(м. Душанбе, Республіка Таджикистан) 

Університет національного і світового 

господарства (м. Софія, Болгарія) 

Політехнічний інститут Браганси 

(м. Браганс, Португалія) 

217.  Міжнародний науково-

практичний семінар «Інновації та 

традиції у мовній підготовці 

студентів» 

Харківський національний 

університет будівництва та 

архітектури, 

61002, Україна, м. Харків, 

м. Харків 

8 грудня 

60 Міністерство освіти і науки України 

Університет Пейс (Нью-Йорк); 

Міжнародна науково-практична 

організація філологів «Схід-Захід» 
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вул. Сумська, 40,  

(057) 700 02 40 

(057) 700 06 51 

gonch@kstuca.kharkov.ua 

nis_kstuca@ukr.net 

(м. Руставі, Грузія) 

218.  Х Міжнародна Інтернет-

конференція молодих учених та 

студентів «Глухівські наукові 

читання – 2020» 

Глухівський національний 

педагогічний університет імені 

Олександра  Довженка, 41400, 

вул. Києво-Московська, 24, 

м. Глухів, Сумська обл. 

Відповідальна особа: заступник 

голови Наукового  товариства 

студентів, аспірантів, докторантів і 

молодих учених – Вишник О.О. 

тел/факс: (05444) 2-34-74, 

gnpuoffice@gnpu.edu.ua 

 

 

м. Глухів 

9-11 грудня 

180 Міністерство освіти і науки України 

Мозирський державний університет ім. 

І.П. Шамякіна (Білорусь) 

Могильовський державний університет 

імені А.О. Кулешова (Білорусь) 

Карагандинський державний 

університеті ім. Е. Букетова (Казахстан) 

Afyon KocatepeUniversity (Туреччина) 

Університет прикладних наук Циттау-

Герлиц (Німеччина) 

Інститут професійно-технічної освіти 

НАПН України 

Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти; 

Мелітопольський державний 

педагогічний університет імені Богдана 

Хмельницького 

219.  Укр. мовою: 

Наука в Україні та за кордоном: 

вчора, сьогодні, завтра 

 

Англ. мовою: 

“Ukrainian and foreign science: 

yesterday, today, tomorrow” 

 

НТУУ «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», 

факультет лінгвістики,  

кафедра англійської мови 

гуманітарного спрямування №3 

Відповідальні особа:  

Корницька Ю.А. 

Адреса: 030056, м. Київ, 

пр. Перемоги, 37, корпус 7 

Телефон: (050) 915 92 71 

м. Київ 

10 грудня 

100 МОН України  

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Наукові та освітні установи  (не менше 

3-х зарубіжних країн) 
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(044) 204 82 05 

е-mail: kornitska.kpi@gmail.com 

220.  Євроінтеграційний вибір України 

та проблеми макроекономіки / 

ХХІХ міжнародна науково-

практична конференція молодих 

учених та студентів 

Вищий навчальний заклад 

«Університет імені Альфреда 

Нобеля», Україна, 49000 

м. Дніпро, вул. Січеславська 

Набережна, 18 

(кафедра міжнародних 

економічних відносин та 

економічної теорії) 

Відповідальна особа:  

Задоя А.О. 

Тел.+38 050 340 10 26,  

Ел. адреса: zadoya@duan.edu.ua 

м. Дніпро 

10 грудня 

130 Міністерство освіти і науки України 

ВГО «Українська асоціація економістів-

міжнародників» 

Дніпровська торгово-промислова 

палата 

Вища школа бізнесу – National Louis 

University (Польща) 

Жешувський університет (Польща) 

221.  ІІІ Міжнародна науково-

практична конференція  

«Структурні трансформації 

економіки України: макро-, 

мезо- й мікрорівні» 

 

Вищий навчальний заклад 

«Університет імені Альфреда 

Нобеля», Україна, 49000 

м. Дніпро, вул. Січеславська 

Набережна, 18 

Кафедра економіки та 

моделювання бізнес-процесів. 

Відповідальні особи: 

Чумак Тетяна Валентинівна 

(моб. 050-45-12-180) 

Козирєва Ірина Миколаївна 

(моб. 050-480-51-16) 

Ярмоленко Людмила Іванівна 

(моб. 050-636-70-22) 

м. Дніпро 20 

грудня 

60 Міністерство освіти і науки України 

Gdansk University of Technology 

(Poland) 

 

 

222.  ІХ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Математика в сучасному 

НТУУ «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», 

 фізико-математичний факультет, 

м. Київ 

23-24 грудня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Наукові та освітні установи  (не менше 

3-х зарубіжних країн) 
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технічному університеті» 

 

кафедра математичного аналізу та 

теорії ймовірностей. 

Відповідальна особа: Гайдей 

Віктор Олександрович 

пр. Перемоги, 37, корпус 7 

204-97-40 

matan@kpi.ua 

victor144169@gmail.com 

 

223.  ХІ Міжнародна Internet-

конференція студентів та 

молодих вчених  

«Стратегії інноваційного 

розвитку економіки України: 

проблеми, перспективи, 

ефективність. 

ФОРВАРД-2020» 

Національний технічний 

університет «Харківський 

політехнічний інститут»,  

ННІ ЕММБ, 

61002, м. Харків,  

вул. Кирпичова, 2 

 тел. 707-68-56 

hpi  konf.orgkomitet@gmail.com 

http://hpi.kh.ua 

м. Харків 

27 грудня 

110 Міністерство освіти і науки України  

Мішкольцський університет 

(Угорщина) 

Університет Отто-фон-Герике 

(Німечинна) 

Університет м. Куопіо (Фінлянлія); 

Петрошанський університет (Румунія) 

Вища школа управління охороною 

праці (Польща) 

224.  Міжнародна науково-практична 

конференція «Інноваційний 

розвиток інформаційного 

суспільства: економіко-

управлінські,  правові та 

соціокультурні аспекти»  

(заочна участь) 

 

Чернігівський національний 

технологічний університет 

м. Чернігів, 14035 

вул. Шевченка, 95 

Навчально-науковий  

інститут економіки  

(0462) 665-217 

м. Чернігів 

грудень 

 

150 Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Гомельський державний університет 

ім. Ф. Скорини (Білорусь) 

Гомельський філіал Міжнародного 

університету «МИТСО» (Білорусь) 

Бакинський слов’янський університет 

(м. Баку, Азербайджан) 

Університет ім. Олександра 

Стульгінського (м. Каунас, Литва) 

Батумський державний університет ім. 

Ш. Руставелі (Грузія) 

 

 

mailto:matan@kpi.ua
http://hpi.kh.ua/
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ІІ. ВСЕУКРАЇНСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ 

225.  Інновації в освітньому процесі: 

методологія, тенденції, 

технології 

 

Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет, 

м. Ізмаїл, вул. Рєпіна 12,  

тел.: +380 (4841) 5-13-88, 

е-mail: nauka_idgu@ukr.net  

м. Ізмаїл 

23 січня 

60 Міністерство науки і освіти України 

Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана 

Огієнка 

Полтавський національний 

педагогічний університет імені 

В.Г. Короленка 

226.  Всеукраїнська науково-

практична конференція молодих 

вчених, аспірантів і студентів 

«Інтелектуальні інформаційні 

системи» 

Чорноморський національний 

університет ім. Петра Могили, 

54003, м. Миколаїв, вул.. 68 

Десантників, 10, 

тел.: (0512) 76-55-98, 

е-mail: hlib.horban@chmnu.edu.ua 

м. Миколаїв 

28-31 січня 

60-80 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Національний університет «Києво-

Могилянська академія» 

Херсонський національний 

технічний університет 

ТОВ «ГлобалЛоджик-Україна» 

227.  ІІІ Всеукраїнська Інтернет-

конференція студентів, 

магістрантів, молодих вчених 

«Перспективи, проблеми та 

наявні здобутки розвитку 

фізичної культури та спорту в 

Україні»  

Вінницький державний 

педагогічний університет  

ім. М.Коцюбинського,  

21100,  м. Вінниця,  

вул. Острозького, 32, 

факультет фізичного виховання і 

спорту, 

доц. Дмитренко С.М., 

доц. Дяченко А.А., 

тел.:  (0432)-26-52-40, 

е-mail: info@vspu.net 

м. Вінниця 

30 січня 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Житомирський державний 

університет імені І. Франка 

228.  ІІ Всеукраїнська студентська 

науково-практична  Інтернет-

конференція  «Сучасні тенденції  

та перспективи мовно-

Глухівський національний 

педагогічний університет імені 

Олександра Довженка, 

41400, Сумська обл., м.Глухів, 

м. Глухів 

19-20 лютого 

  

120 ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Інститут педагогіки НАПН України 

Харківський національний 
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літературної освіти в Україні» вул. Києво-Московська, 24,  

Троша Наталія В’ячеславівна, 

тел/факс: (05444) 2-34-74, 

е-mail: gnpuoffice@gnpu.edu.ua, 

kulmv_gnpu@ukr.net 

педагогічний університет імені Г.С. 

Сковороди 

Сумський державний педагогічний 

університет імені А.С. Макаренка 

Ніжинський державний університет 

імені  

Миколи Гоголя 

Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

(м. Старобільськ) 

229.  Фінансова політика України в 

умовах європейської інтеграції 

Львівський національний 

університет імені Івана Франка, 

факультет управління фінансами 

та бізнесу, 

79000, м. Львів, вул. Коперника, 

3, 

Ситник Н.С., 

тел.: (032) 235-86-50, 

e-mail: nataliya.sytnyk@lnu.edu.ua 

м. Львів 

20 лютого 

100 Міністерство освіти і науки України 

Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» 

Івано-Франківський національний 

технічний університет нафти і газу 

Криворізький національний 

університет митної справи та 

фінансів (м. Дніпро) 

Львівський торговельно-

економічний університет 

Міжнародний університет фінансів 

(м. Київ) 

230.  Актуальні проблеми сучасної 

філології 

 

Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет 

м. Ізмаїл, вул. Рєпіна 12 

тел.: +380 (4841) 5-13-88 

е-mail: nauka_idgu@ukr.net 

м. Ізмаїл 

21 лютого 

60 Міністерство науки і освіти України 

Національна академія наук України 

Інститут української мови 

Наукове товариство молодих учених, 

аспірантів, студентів ІДГУ 

231.  VII Всеукраїнська науково–

практична конференція «Іноземні 

мови у світовому 

Харківський національний 

університет імені В.Н. Каразіна, 

61022,  м. Харків, майдан 

м. Харків 

23 лютого 

100 Міністерство науки і освіти України 
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економіко–правовому просторі: 

студентські студії» 

Свободи,6, 

тел.: (057) 707–51–44, 

        (057) 707–55–86, 

e–mail: dilovamova@karazin.ua  

232.  Науково–практична конференція 

студентів «Аритмії в клініці 

внутрішньої медицини, 

інноваційні технології лікування» 

Харківський національний 

університет імені В.Н. Каразіна, 

61022, м. Харків, майдан 

Свободи,4, 

тел.:+38 (057) 349–43–44, 

e–mail: tmtykhonova@gmail.com 

м. Харків 

28 лютого 

90 Міністерство науки і освіти України 

 

233.  Молоді вчені 2020 –  

Від теорії до практики 

Інститут інтегрованих форм 

навчання Національної 

металургійної академії України, 

пр. Гагаріна, 4,  

м. Дніпро, Україна, 49600 

тел.:   

+38 067 250-60-26; 

+38 056 746-19-72; 

е-mail: ncon@ukr.net 

м. Дніпро 

лютий  

2020 р. 

100 Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Національна металургійна академія 

України, Фізико-технічний інститут 

металів і сплавів НАН України  

Дніпровський освітній центр 

Харківський торгово-економічний 

інститут Київського національного 

торгово-економічного університету 

234.  Всеукраїнська науково-технічна 

конференція молодих вчених у 

царині метрології 

 

НТУУ «Київський політехнічний 

інститут ім. Ігоря Сікорського»,  

03056, м. Київ, пр-т Перемоги, 37, 

корп. 18, кім. 206, 

Володарський Євген 

Тимофійович 

тел.: (044) 204-98-93 

(голова наукового комітету); 

Добролюбова Марина Валеріївна, 

тел.: 097-596-89-74; 

е-mail: m.dobroliubova@ukr.net  

м. Славськ 

лютий 

80 Міністерство освіти і науки України 

Академія метрології України 

Національний університет 

«Львівська політехніка» 

ДП «Науково-дослідний інститут 

метрології вимірювальних і 

управляючих систем» («Система») 

Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» 
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235.  Молоді вчені 2020 –  

Від теорії до практики 

Інститут інтегрованих форм 

навчання Національної 

металургійної академії України, 

49600, Україна, м. Дніпро,  

пр. Гагаріна, 4,  

тел.: +38 067 250-60-26; 

         +38 056 746-19-72; 

е-mail: ncon@ukr.net 

м. Дніпро 

лютий 

100 Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Національна металургійна академія 

України 

Фізико-технічний інститут металів і 

сплавів НАН України 

Дніпровський освітній центр 

Харківський торгово-економічний 

інститут Київського національного 

торгово-економічного університету 

236.  Всеукраїнська Інтернет-

конференція студентів, аспірантів 

і молодих вчених  

«Українська література в 

просторі культури і цивілізації» 

Запорізький національний 

університет, 

філологічний факультет, 

69600,  м. Запоріжжя, 

вул. Жуковського 66, 

Горбач Н.В., 

тел.: (097) 541-74-98, 

е-mail: horbachnathalia@gmail.com 

м. Запоріжжя 

29 лютого 

- 2 березня 

90 Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Запорізький національний 

університет 

Дніпровський національний 

університет ім. О. Гончара; 

Криворізький національний 

університет 

Луганський національний 

університет ім. Т. Шевченка 

(м. Старобільськ)  

237.  ІV Всеукраїнська студентська 

науково-практична конференція 

«Сучасний менеджмент: витоки, 

реалії та перспективи розвитку» 

  

Львівський національний 

аграрний університет, 

кафедра менеджменту ім. проф. 

Є.В. Храпливого, 

80381, Львівська обл., 

Жовківський р-н, м. Дубляни, 

вул. В. Великого, 1, 

тел.: (032) 22-42-935 

e-mail: men.org.lnau@gmail.com 

м. Дубляни 

4 березня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Львівський національний 

університет імені Івана Франка 

Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника 

Хмельницький національний 

університет 

Миколаївський національний 

аграрний університет 
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238.  Студентські наукові читання з 

нагоди 206-ї річниці від дня 

народження Тараса Шевченка 

 

Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет, 

м. Ізмаїл, вул. Рєпіна 12,  

тел.: +380 (4841) 5-13-88 

e-mail: nauka_idgu@ukr.net 

м. Ізмаїл 

10 березня 

60 Міністерство науки і освіти України 

Національна академія наук України 

Інститут української мови 

Наукове товариство молодих учених, 

аспірантів, студентів ІДГУ  

239.  V Всеукраїнська студентська 

наукова конференція «Актуальні 

проблеми та перспективи 

розвитку сучасної освіти та науки 

України». 

Кам’янець-Подільський 

національний університет імені 

Івана Огієнка,  

Гарбар Владислав Васильович 

м. Кам’янець-Подільський, вул. 

Огієнка, 61,  

тел.: (03849)-3-33-61 

м. Кам’янець-

Подільський 

10-11 березня 

100 Міністерство освіти і науки України. 

240.  Всеукраїнська конференція 

здобувачів вищої освіти та 

молодих вчених  

«Економіка, фінанси, управління: 

наукові підходи та практика 

реалізації» 

Херсонський державний аграрний 

університет, 

м. Херсон, 73006, 

вул. Стрітенська, 23,  

Економічний факультет, 

кафедра економіки та фінансів, 

Петрова Ольга Олександрівна, 

тел.: (0552) 414435, 

(095) 3656699 

e-мail: economic.ksau@gmail.com 

м. Херсон 

11 березня 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Херсонський державний аграрний 

університет 

Національна Федерація аудиторів, 

бухгалтерів і фінансистів АПК 

України  

Спілка економістів України 

Пат «Райффайзен банк Аваль» 

241.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Організаційно-управлінське та 

економіко-правове забезпечення 

діяльності Єдиної державної 

системи цивільного захисту 

(ЄДСЦЗ)» 

Черкаський інститут пожежної 

безпеки імені Героїв Чорнобиля 

НУЦЗ України, 

м. Черкаси, вул. Онопрієнка, 8, 

Тетяна Кришталь, 

тел.: (097)498-81-36; 

е-mail: krystal1979@ukr.net, 

Кирило ПАСИНЧУК 

тел.: (050) 464-28-13, 

м. Черкаси 

12 березня 

100 Міністерство освіти і науки України 

ЗВО Державної служби 

надзвичайних ситуацій, Міністерства 

внутрішніх справ України 
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         (063) 227-95-66, 

е-mail: boss79@ukr.net 

242.  Всеукраїнська наукова on-line 

конференція здобувачів вищої 

освіти і молодих учених з 

міжнародною участю «Сучасні 

проблеми екології» 

Державний університет 

«Житомирська політехніка» 

10005, м. Житомир, 

вул. Чуднівська, б. 103, 

тел. (097) 539-69-83, 

e-mail: gef@ztu.edu.ua, 

chaszmin30@gmail.com 

м. Житомир 

12 березня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Навчально-методичний центр 

Управління освіти Житомирської 

міської ради 

Житомирська обласна організація 

Українського товариства охорони 

природи 

Всеукраїнська екологічна ліга 

243.  Українською мовою: 

«Людина як суб’єкт 

міжкультурної комунікації: 

сучасні тенденції у філології, 

перекладі та навчанні іноземних 

мов» 

Англ. мовою: 

«Human Being as a Subject of 

Intercultural Communication: 

Current Trends in Philology, 

Translation and Teaching of 

Foreign Languages»  

НТУУ «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сік 

орського», 

факультет лінгвістики,  

кафедра теорії, практики та 

перекладу англійської мови, 

кафедра теорії, практики та 

перекладу німецької мови  

м. Київ, 03056, пр. Перемоги, 37, 

корпус 7, 

Ткачик О.В., 

Ващило О.В., 

Павловська Л.І., 

Дебагян І.М., 

тел.: 044 406 81 01 

е-mail: ktppam@ukr.net  

м. Київ 

12 березня 

150 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

 

244.  V Всеукраїнська студентська 

наукова конференція 

«Academic and Scientific Challeng

es of the 21st Century» 

Харківський національний 

університет імені В.Н. Карабіна, 

61022, м. Харків, майдан 

Свободи,4, 

м. Харків 

13 березня 

150 Міністерство освіти і науки України 
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(«Академічні та наукові виклики 

21–го сторіччя») 

тел.:  (057) 707–53–50, 

e–mail: engldpt@gmail.com 

245.  V Всеукраїнська студентська 

науково-практична конференція 

«Реформування правової системи 

України під впливом 

євроінтеграційних процесів» 

Херсонський державний 

університет,  

історико-юридичний факультет, 

кафедра галузевого права, 

завідувач кафедри О.С. Саінчин,  

73000, м. Херсон, 

пров. Інженера Корсакова, 47,  

тел.: 095 040 94 03 

е-mail: 

law.conf@stateuniversity.ks.ua 

м. Херсон 

15-16 березня 

70 Міністерство освіти і науки України 

Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили 

Південний регіональний науковий 

центр Національної академії 

правових наук України 

Класичний приватний університет 

Запорізький національний 

університет 

Херсонський факультет Одеського 

державного університету внутрішніх 

справ 

246.  ІІ Всеукраїнська студентська 

наукова 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., 

тел.: 044 531 48 26, 

e-mail: kbs@knute.edu.ua 

м. Київ 

16 березня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Заклади вищої освіти України 

247.  Всеукраїнська студентська 

науково-практична конференція 

«Сучасний медіапростір: історія, 

проблеми, перспективи» 

Херсонський державний 

університет, факультет 

української філології та 

журналістики, 

кафедра соціальних комунікацій, 

73000, м. Херсон, 

 вул. Університетська, 27, 

Рембецька О.В., 

тел.: (0552) 49-00-86 

м. Херсон 

17 березня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Інститут журналістики Київського 

національного університету імені 

Т.Г.Шевченка 

Одеський національний університет 

імені І. І. Мечникова 

Запорізький національний 

університет 
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е-mail: OPopkova@ksu.ks.ua 

248.  Українською мовою: 

«День комп’ютерної грамотності 

лінгвіста» 

  

Англ. мовою: 

«Linguist’s Computer Literacy 

Day» 

НТУУ«Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря 

Сікорського», 

факультет лінгвістики,  

кафедра теорії, практики та 

перекладу англійської мови; 

кафедра теорії, практики та 

перекладу німецької мови 

м. Київ 03056  

пр. Перемоги, 37, корпус 7 

Ткачик О.В., 

Івашкевич Л.С. 

тел.: 044 406 81 01 

е-mail: ktppam@ukr.net 

м. Київ 

18 березня 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

 

249.  Всеукраїнська  науково-

практична конференція для 

студентів та аспірантів «Морські 

дослідження: сучасний стан та 

перспективи розвитку» 

Державний університет 

інфраструктури та технологій, 

м. Київ, вулиця Кирилівська, 9, 

каб. 110, 

Ганнощина Ірина Миколаївна, 

тел.: (096) 595-62-09, 

е-mail: iramsu@meta.ua  

м. Київ 

19 березня 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

 

250.  Всеукраїнська студентська 

науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми 

філологічних та 

лінгводидактичних студій 

третього тисячоліття у 

студентських дослідженнях» 

Херсонський державний 

університет,  

факультет української філології 

та журналістики, 

кафедра мовознавства,  

73000, м. Херсон, 

вул. Університетська, 27, 

Гайдаєнко І.В., 

тел.: 0506645557   

м. Херсон 

19-20 березня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Миколаївський національний 

університет імені 

В.О. Сухомлинського 

Бердянський державний 

педагогічний університет 

Таврійський національний 

університет імені В.І. Вернадського 
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е-mail: MRevenuk@ksu.ks.ua  

251.  VІІІ Всеукраїнська конференція 

«Законодавство: історія розвитку, 

соціальна обумовленість, 

вдосконалення» 

 

Бердянський університет 

менеджменту і бізнесу, 

71112, Запорізька обл., 

м. Бердянськ, 

вул. Свободи, 117а, 

тел.: (06153) 64-401 

м. Бердянськ 

19-20 березня 

60 Міністерство освіти і науки України 

252.  Оптимізація технічних та 

технологічних систем 

агровиробництва 

Харківський національний 

технічний університет сільського 

господарства імені Петра 

Василенка, 

Навчально-науковий інститут 

механотроніки і систем 

менеджменту, 

м. Харків, вул.. Алчевських, 44, 

тел.: (057) 732-98-21, 

е-mail: artiomovprof@ukr.net 

м. Харків 

19-20 березня 

150 Міністерство науки і освіти України 

Міністерство аграрної політики та 

продовольства України 

Науково-національний центр 

«ІМЕСГ НААН» України 

Сумський національний аграрний 

університет 

Харківський національний 

автомобільно-дорожній університет 

Таврійський державний 

агротехнологічний університет 

Полтавська державна аграрна 

академія 

253.  V Всеукраїнська наукова 

конференція студентів і молодих 

вчених «Соціально-політичні 

проблеми сучасності» 

Університет імені Альфреда 

Нобеля, 

Україна, Дніпропетровська обл., 

м. Дніпро, вул. Січеславська 

Набережна, 18, 

Щедрова Г.П., 

тел.: (0562) 31-24-50 

м. Дніпро 

20 березня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника 

Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К.Д. 

Ушинського 

254.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Дослідження молодих учених: 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

м. Київ, 

м. Київ 

20-21 березня 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 
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від ідеї до реалізації» вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, 

тел./факс (044) 272-19-02, 

е-mail: kubg@kubg.edu.ua 

Освітньо-інформаційна платформа 

«Експертний корпус» 

255.  ХІ Всеукраїнська науково-

практична конференція молодих 

учених, аспірантів та студентів 

«Вода в харчовій промисловості» 

Одеська національна академія 

харчових технологій, 

65039, м. Одеса, вул. Канатна, 

112, 

Коваленко О.О., д.т.н., с.н.с., зав. 

кафедри біоінженерії і води, 

тел.: (048) 712-41-31, 

е-mail: voda10@ukr.net 

м. Одеса 

20-21 

березня 

90 Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Асоціація виробників водоочисної 

техніки та доочищеної води (АВТ) 

Асоціація виробників мінеральних та 

питних вод України 

Міжнародна академія наук екології 

та безпеки життєдіяльності (МАНЕБ) 

ТДВ «Одеський завод мінеральних 

вод «Куяльник» 

256.  Всеукраїнська науково-практична 

Інтернет-конференція здобувачів 

вищої освіти та молодих учених 

«Інформаційні технології: теорія і 

практика» 

Харківський національний 

університет міського господарства 

імені О.М. Бекетова, 

61002, м. Харків, 

Маршала Бажанова, 17, 

доцент Костенко О.Б. 

тел.: (097) 517-22-79 

       (057) 707-31-31 

е-mail: 

ks42@ukr.netwww.kname.edu.ua 

м. Харків 

24-25 березня 

 

100 Міністерство освіти і науки України 

  

257.  Підсумкова конференція за 

результатами Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових 

робіт за спеціальностями: 

 191 «Архітектура та 

містобудування» 

 192 «Будівництво та цивільна 

інженерія» 

Харківський національний 

університет будівництва та 

архітектури, 

61002, Україна, м. Харків, 

вул. Сумська, 40,  

тел.: (057) 700 02 40, 

         (057) 700 06 51, 

е-mail: gonch@kstuca.kharkov.ua 

м. Харків 

24-26 березня 

80 Міністерство освіти і науки України 
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nis_kstuca@ukr.net 

258.  VІ Всеукраїнська 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., 

тел.: 044 531 47 37, 

e-mail: frh@knute.edu.ua 

м. Київ 

25 березня 

300 Міністерство освіти і науки України 

Заклади вищої освіти України 

259.  Всеукраїнська науково-

практична Інтернет конференція 

«Реалізація програм державними 

та міжнародними проектами на 

базі вищих навчальних закладів 

аграрного профілю» 

Херсонський державний аграрний 

університет, 

м. Херсон, 73006, вул. 

Стрітенська, 23,  

Біолого-технологічний факультет, 

кафедра генетики та розведення 

с-г тварин ім. В.П. Коваленка 

Папакіна Н.С. – доцент кафедри 

генетики та розведення с-г тварин 

ім. В.П. Коваленка, 

тел.: (095)0776171, 

е-mail: papakinans@ukr.net 

м. Херсон 

25 березня 

60 Міністерство аграрної політики та 

продовольства України 

Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Херсонська обласна державна 

адміністрація 

260.  Всеукраїнська науково-технічна 

конференція молодих учених, 

магістрантів та студентів 

«Науково-технічний прогрес на 

транспорті» 

Дніпровський національний 

університет залізничного 

транспорту імені академіка 

В. Лазаря на, 

кафедра «Іноземні мови», 

49010, Україна, м. Дніпро, 

вул. Лазаряна, 2, 

Пантілеєнко К. С., 

Смирнова М. Л., 

м. Дніпро 

25 березеня 

120 Міністерство освіти і науки України 

Дніпровський державний аграрно-

економічний університет 
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тел.: +38 (056) 373-15-24 

email: moderntech@i.ua 

261.  Всеукраїнська студентська 

конференція «ХІІІ Менделєєвські 

читання» 

Полтавський національний 

педагогічний університет 

імені В.Г. Короленка,  

кафедра хімії та методики 

викладання хімії, 

м. Полтава, 36000, 

вул. Остроградського, 2,  

проф. Шиян Н. І., 

тел.:  (0532) 525635, 

email: pnpu25@gmail.com  

м. Полтава 

25 березня 

80 Міністерство освіти і науки України 

Міський методичний кабінет 

управління освіти виконавчого 

комітету Полтавської міської ради 

Полтавська державна аграрна академ

ія 

Українська медична стоматологічна 

академія 

262.  Всеукраїнська студентська 

конференція «Перспективи 

модернізації підготовки 

майбутніх фахівців 

технологічної, професійної та 

культурологічної освіти» 

Полтавський національний 

педагогічний університет імені 

В.Г. Короленка, 

кафедра основ виробництва та 

дизайну, 

м. Полтава, 36000, 

вул. Остроградського, 2,  

проф. Кулик Є.В., 

тел.: 0677824524, 

email: pnpu46@gmail.com 

м. Полтава 

25-26 березня 

200 Міністерство освіти і науки України 

Міністерство культури, молоді та 

спорту України 

Полтавська обласна державна 

адміністрація 

Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини 

Українська інженерно-педагогічна 

академія 

263.  ІІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція студентів 

і молодих вчених «Сучасний стан 

та перспективи розвитку 

туристичної галузі» 

Університет імені Альфреда 

Нобеля, 

Україна, Дніпропетровська обл., 

м. Дніпро, вул. Січеславська 

Набережна, 18, кафедра 

міжнародного туризму, готельно-

ресторанного бізнесу та мовної 

підготовки, 

М’ясоїд І.І., 

м. Дніпро 

26 березня 

160 Міністерство освіти і науки України 
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тел. (095) 584-33-96 

264.  Філологія ХХІ ст. Методика 

навчання мов і культур 

 

Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет, 

68601, Одеська область, 

м. Ізмаїл, вул. Рєпіна 12,  

тел.: +380 (4841) 5-13-88, 

e-mail: nauka_idgu@ukr.net 

  

м. Ізмаїл 

26 березня 

60 Міністерство науки і освіти України 

Інститут української мови НАН 

України 

Одеський національний університет 

ім. І.І.  Мечникова 

Придунайський центр громадських 

ініціатив 

Громадська організація «Центр 

розвитку Бессарабії» 

Наукове товариство молодих учених, 

аспірантів, студентів ІДГУ 

265.  Теорія і практика сучасної науки 

очима молоді 

Харківський національний 

технічний університет сільського 

господарства імені Петра 

Василенка, 

Факультет технологічних систем і 

логістики, 

м. Харків, пр.. Ювілейний, 65-Г, 

тел.: (050) 402-04-50, 

е-mail: fakultet.tsl@gmail.com 

м. Харків 

26 березня 

150 Міністерство науки і освіти України 

Харківський національний 

університет ім.. В.Н. Каразіна 

Харківський національний 

університет внутрішніх справ 

Національний університет 

біоресурсів та природокористування 

України 

Центральноукраїнський 

національний технічний університет 

Криворізький державний 

педагогічний університет 

Житомирський агротехнічний 

коледж 

агротехнічний коледж 

Криворізький автотранспортний 

коледж ДВНЗ КНУ 

266.  ІIІ (ХІV) Всеукраїнська науково-

практична конференція молодих 

Національний університет 

кораблебудування ім. адм. 

м. Миколаїв 

26 березня 

100 Міністерство науки і освіти України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 
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учених «Імперативи розвитку 

права та держави» 

Макарова,  

гуманітарний факультет, 

54025, м. Миколаїв, пр. Героїв 

України, 9,  

Федоренко Т.М., 

тел.: 42-46-22, 

е-mail: 

tetiana.fedorenko@nuos.edu.ua,  

nataliya.trybushenko@nuos.edu.ua  

освіти» 

Національний університет корабле-

будування імені адмірала. Макарова 

Головне територіальне  управління 

юстиції у Миколаївській області 

Рада молодих науковців НУК ім. 

адм. Макарова 

267.  Напрями розвитку технологічних 

систем і логістики в АПВ 

Харківський національний 

технічний університет сільського 

господарства імені Петра 

Василенка, 

Факультет те6хнологічних систем 

і логістики, 

м. Харків, пр. Ювілейний,  65-Г, 

тел.: (050) 402-04-50, 

е-mail: fakultet.tsl@gmail.com 

м. Харків 

26 березня 

60 Міністерство науки і освіти України 

Харківський національний 

автомобільно-дорожній університет 

Харківський національний 

університет внутрішніх справ 

Національний університет 

біоресурсів та природокористування 

України 

Центральноукраїнський 

національний технічний університет 

Харківський національний 

університет міського господарства 

ім.. Бекетові 

Житомирський агротехнічний 

коледж 

Криворізький агротехнічний коледж 

Криворізький автотранспортний 

коледж ДВНЗ КНУ 

Національний університет 

«Львівська політехніка» 

268.  V Всеукраїнська студентська 

науково-практична конференція 

«Інтеграція вищої освіти України 

Національний університет 

«Львівська політехніка», 

79000, Львівська область, м. 

м. Львів 

26-27 березня 

 

200 Міністерство освіти і науки України 

Національний університет 

«Львівська політехніка» 
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у світовий освітній простір: 

здобутки, проблеми, 

перспективи» 

Львів, вулиця Степана Бандери, 

12,  

Козик В.В. 

тел.:  (032) 258-25-45, 

е-mail: vasyl.v.kozyk@lpnu.ua, 

epi.dept@lpnu.ua, 

http://lp.edu.ua/epi 

Наукове товариство студентів, 

аспірантів, докторантів та молодих 

вчених інституту економіки та 

менеджменту 

Інститут регіональних досліджень 

НАН України 

Київський Національний 

економічний університет 

269.  ХІV  Всеукраїнська студентська 

науково-практична конференції 

«Дидактико-методичні аспекти 

фізичної культури» 

Херсонський державний 

університет, факультет фізичного 

виховання та спорту, 

кафедра олімпійського та 

професійного спорту, 

73000, м. Херсон, 

 вул. Університетська, 27, 

завідувач кафедри 

Є.А.Стрикаленко,  

тел.: (0552) 32 67 65, 

е-mail: st.tretyakov@ksu.ks.ua  

м. Херсон 

26-27 березня 

60 Міністерство освіти і науки України 

Миколаївський національний 

університет Харківська державна 

академія фізичної культури 

270.  Всеукраїнська наукова 

конференція з історії України для 

студентів, аспірантів 

«Хаджибеївські читання» 

Одеський національний 

університет імені  

І.І. Мечникова, 

65082, м. Одеса, вул. 

Єлісаветинська, 12, 

ф-т історії та філософії, 

Нікічук Вікторія Сергіївна, 

тел.: 096-96-26-849, 

e-mail:  vnikichuk@ukr.net 

м. Одеса  

26-27 березня 

60 Міністерство освіти і науки України 

271.  Всеукраїнська науково-

практична конференція студентів 

та молодих учених «Загальна та 

Миколаївський національний 

університет імені В.О. 

Сухомлинського, 

м. Миколаїв 

27 березня 

180 Міністерство освіти і науки України 

Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана 
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прикладна лінгвістика у колі 

антропоцентричних наук» 

факультет іноземної філології, 

кафедра загальної та прикладної 

лінгвістики, 

м. Миколаїв, вул. Ні кольська, 24, 

Коч Н.В., 

тел.: (0512) 37-88-24 

Огієнка 

Національний педагогічний 

університет імені М.П. Драгоманова 

Одеський національний університет 

імені І.І. Мечникова 

Херсонський державний університет 

Національний університет 

кораблебудування імені адмірала 

Макарова 

Чорноморський національн6ий 

університет імені Петра Могили 

272.  Науково-практична конференція 

студентів «Рентген-діагностика 

найбільш поширених легеневих 

захворювань» 

Харківський національний 

університет імені В.Н. Каразіна,  

м. Харків, м-н Свободи 4, 

тел.: +38 (057) 349–43–44, 

e-mail: tmtykhonova@gmail.com 

м. Харків 

27 березня 

90 Міністерство освіти і науки України 

 

273.  Всеукраїнська студентська 

Інтернет-конференція 

«Сучасна регіональна 

журналістика: історія, реалії, 

перспективи» 

Вінницький державний 

педагогічний університет 

ім. М.Коцюбинського, 

21100, м. Вінниця, 

вул. Острозького, 32, 

кафедра журналістики, реклами 

та зв’язків з громадськістю, 

доц. Лешко У.О., 

тел.: (0432)-27-55-89, 

e-mail: leshko1@ukr.net 

м. Вінниця 

31 березня 

60 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

 

274.  Підсумкова конференція 

Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт за 

напрямком «Телекомунікації» 

Одеська національна академія 

зв’язку ім. О.С. Попова, 

вул. Кузнечна, 1, м. Одеса, 65029, 

тел.: 048 705 04 64, 

е-mail: elena.hrishyna@onat.edu.ua 

м. Одеса 

березень 

80 Міністерство освіти і науки України 
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275.  Всеукраїнська наукова 

конференція студентів та 

молодих вчених «Актуальні 

проблеми сучасної економіки та 

підприємництва» 

 

Донецький національний 

технічний університет,  

85300, Донецька обл., 

 м. Покровськ, пл. Шибанкова, 2, 

Нікульчев М.О., 

Шилова Л. І., 

тел.:+380505478203, 

e-mail: 

larysa.shylova@donntu.edu.ua 

м. Покровськ 

березень 

60-100 Міністерство освіти і науки України 

276.  ІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів, аспірантів та молодих 

вчених «Досягнення сучасної 

психологічної науки та 

практики» 

Донецький національний 

університет імені Василя Стуса, 

філологічний факультет, 

м. Вінниця, вул. Академіка 

Янгеля, 4, 

Бацилєва Ольга Валеріївна, 

тел.: 0995037449, 

email: 

donnu.ps.conf2018@ ukr.net 

м. Вінниця 

березень 

100 Міністерство освіти і науки України 

МОЗ України 

Донецький національний медичний 

університет, кафедра акушерства та 

гінекології, наукова лабораторія 

репродуктивної сфери, пренатальної 

та перинатальної психології 

277.  80-та Всеукраїнська науково-

технічна конференція молодих 

учених, магістрантів та студентів 

«Наука і сталий розвиток 

транспорту» 

Дніпровський національний 

університет залізничного 

транспорту імені академіка 

В. Лазаря на, 

49010,Україна, м. Дніпро, 

вул. Лазаряна, 2, 

 Рибалка Р. В. 

тел.: +38 (056) 371-51-09, 

email: 

hozdogovor_diit@ndch.diit.edu.ua 

м. Дніпро 

березень 

250 Міністерство освіти і науки України 

Український державний університет 

залізничного транспорту 

Державний університет 

інфраструктури та технологій 

Харківський національний 

автомобільно-дорожній університет 

278.  V Всеукраїнська наукова 

студентська конференція 

«Інформаційні технології і 

Донецький національний 

університет імені Василя Стуса,  

21021, м. Вінниця, 

м. Вінниця 

02 квітня 

60 Міністерство освіти і науки України 



108 
 

системи в документознавчій 

сфері» 

вул. 600-річчя, 21,  

Лукаш Галина Павлівна, 

тел.: +380977845854, 

email: g.lukash@donnu.edu.ua 

279.  ХVІ Всеукраїнська науково-

практична конференція молодих 

вчених, аспірантів та студентів 

«Професійне становлення молоді 

в умовах інтеграційного розвитку 

України» 

Херсонський національний 

технічний університет, 

73008, м. Херсон, Бериславське 

шосе, 24, 

Фомішина В. М., 

тел.: (0552) 326942, 

e-mail: kafedrammim@ukr.net  

м. Херсон 

2-3 квітня 

60 Міністерство освіти і науки України 

Херсонський національний 

технічний університет 

Національний університет 

біоресурсів і природокористування 

України 

Новокаховський політехнічний 

інститут 

ДВНЗ «Херсонський державний 

аграрний університет» 

Національний університет 

«Запорізька політехніка» 

280.  The VIII Scientific Pedagogical 

Readings of Young Scientists, 

Master’s and Bachelor’s Degree 

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, 

Мілютіна Ольга Костянтинівна, 

тел/факс: (05444) 2-34-74, 

e-mail: gnpuoffice@gnpu.edu.ua, 

kafinozemmov@ukr.net 

м. Глухів 

2-3 квітня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Інститут педагогіки НАПН України 

Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини 

Національний педагогічний 

університет імені М. Драгоманова 

Глухівський агротехнічний інститут 

імені С.А. Ковпака СНАУ 

281.  IІ Всеукраїнська студентська 

науково-практична конференція  

«Актуальні аспекти соціально-

економічного розвитку України: 

погляд молоді» 

Одеська національна академія 

харчових технологій, 

65039, м. Одеса, вул. Канатна, 

112,  

к.е.н., доцент, Мельник Ю.М., 

директор навчально-наукового 

м. Одеса 

2-3 квітня 

80 Міністерство освіти і науки України 
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інституту прикладної економіки і 

менеджменту ім. Г.Е. 

Вейнштейна, 

тел.: 067-970-10-80, 

е-mail: 9701080@ukr.net 

282.  Всеукраїнська науково-

практична конференція студентів 

і молодих вчених «Психологія в 

сучасному світі» 

Національний аерокосмічний 

університет ім. М.Є. Жуковського 

«Харківський авіаційний 

інститут»,  

кафедра психології, 

вул. Чкалова, 17, м. Харків, 

61070,  

к.псих.н., доц. Гулий Ю.І., 

тел.: (057)788-42-07, 

e-mail: psycho_khai@ukr.net  

м. Харків 

02-03 квітня 

60 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

 

283.  Проблеми енергозабезпечення та 

енергозбереження підприємств 

України 

Харківський національний 

технічний університет сільського 

господарства імені Петра 

Василенка, 

Навчально-науковий інститут 

енергетики та комп’ютерних 

технологій, 

м. Харків, вул.. Алчевських, 44, 

тел.: (057) 712-52-45, 

е-mail: khstua@lin.com.ua 

м. Харків 

02-03 квітня 

100 Міністерство науки і освіти України 

Управління паливно-енергетичного 

комплексу Харківської обласної 

державної адміністрації 

АТ Харківобленерго 

 

284.  XV Науково-практична 

конференція молодих учених 

«Актуальні проблеми світового 

господарства і міжнародних 

економічних відносин» 

Харківський національний 

університет імені В.Н. Каразіна,  

61022, м. Харків, майдан Свободи 

6,  

тел.: (057) 707–51–60, 

e–mail: meo@karazin.ua 

м. Харків 

03 квітня 

Понад 

100 

Міністерство освіти і науки України 



110 
 

285.  Всеукраїнська студентська 

науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми дошкільної 

та початкової освіти» 

Луганський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, 

Навчально-науковий інститут 

педагогіки та психології, 

кафедра дошкільної та початкової 

освіти, 

92703, Луганська обл., 

м. Старобільськ, 

пл. Гоголя, 1, 

Бадер С. О., 

тел. +380502922472, 

е-mail: Svetmira23@meta.ua; 

Гречишкіна І.А. 

тел. +380668293647, 

е-mail: 

Grechishkina0807@gmail.com 

м. Старобільсь

к 

6 квітня 

100 ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

Донбаський державний педагогічний 

університет 

Сумський державний університет 

286.  Всеукраїнська науково-

практична конференція молодих 

вчених «Мала генетична  

академія» 

Харківський національний 

медичний університет, 

61022, Харків, пр-т Науки, 4, 

проф. Мясоєдов Валерій 

Васильович, 

доц. Гречаніна Юлія Борисівна, 

е-mail: mgc@ukr.net 

м. Харків 

6-8 квітня 

100 Міністерство освіти і науки України 

287.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Актуальні проблеми фізики та 

їх інформаційне забезпечення» 

НТУ «ХПІ» (Харківський 

політехнічний інститут), 

61000, Харківська область, 

м. Харків, вул. Кирпичова, 2, 

кафедра фізики, 

61002, м. Харків, 

тел.:(057)70-76-347, 

е-mail: o.avdieieva@gmail. com 

м. Харків 

6-9 квітня 

 

100 Міністерство освіти і науки України 

Департамент освіти і науки 

Харківської області 

держадміністрація 
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288.  V-я студентська науково-

практична конференція 

«Перспективи економічного 

розвитку Слобожанського краю» 

НТУ «ХПІ» (Харківський 

політехнічний інститут),  інститут 

ЕММБ, 

61002, Харківська область, 

м. Харків, вул. Кирпичова, 2,  

тел.:(057) 707-66-68 

м. Харків 

6-11 квітня 

 

100 Міністерство освіти і науки України 

Кременчуцький національний 

університет імені Михайла 

Остроградського 

Науково-дослідний центр 

індустріальних проблем розвитку 

НАН України 

Інститут економіки та прогнозування 

НАН України 

Північно-східний науковий центр 

НАН України. 

289.  ІІ Всеукраїнська науково-

практична  конференція 

студентів та молодих вчених 

«Новітні тенденції в медіагалузі» 

Інститут журналістики 

 04119, Київ, Ю. Іллєнка, 36/1, 

Цимбаленко Є.С., 

тел.: 481-44-45, 

факс: 483-09-81,  

e-mail: e.tsymbalenko@univ.net.ua 

м. Київ 

7 квітня 

60 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

ЗВО України 

Інститути НАН України. 

290.  VІ Всеукраїнська науково-

практична конференція молодих 

учених «Перспективи розвитку 

сучасної психології» 

Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний 

університет імені Григорія 

Сковороди, 

Київська обл., м. Переяслав, 

вул. Сухомлинського, 30, 

Герасіна С.В., 

тел.: (063)-359-04-51, 

e-mail: sv.herasina@gmail.com 

м. Переяслав 

7-8 квітня 

60 Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Переяслав-Хмельницький ДПУ  

імені Григорія Сковороди 

Інститут педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна  

НАПН України 

Сумський державний педагогічний 

університет імені А.С. Макаренка 

Український державний медико-

соціальний центр ветеранів війни 

291.  V Всеукраїнська науково-

практична конференція молодих 

вчених «Сучасні тенденції у 

Кам’янець-Подільський 

національний університет імені 

Івана Огієнка,  

м. Кам’янець-

Подільський 

7-8 квітня 

100 

 

Міністерство освіти і науки України 
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розвитку науки та освіти». 

  

м. Кам’янець-Подільський, вул. 

Огієнка, 61,  

Гарбар Владислав Васильович 

тел.: (03849)-3-33-61 

292.  ІІ Всеукраїнська студентська 

науково-практична Інтернет-

конференція «Студентський 

науковий вимір проблем  

природничо-математичної освіти 

в контексті інтеграції України до 

єдиного європейського і 

світового освітнього простору» 

Глухівський національний 

педагогічний університет імені 

Олександра Довженка, 

вул. Києво-Московська, 24, 

м. Глухів, Сумська обл., 41400, 

Рудишин Сергій Дмитрович, 

тел/факс: (05444) 2-34-74, 

e-mail: gnpuoffice@gnpu.edu.ua, 

77kafedra@ukr.net  

м. Глухів 

8 квітня 

 

110 Міністерство освіти і науки України 

Рівненський державний 

гуманітарний університет 

Херсонський державний університет 

Сумський державний педагогічний 

університет імені А.С. Макаренка 

Глухівське медичне училище 

(комунальний заклад Сумської 

обласної ради) 

Сумський медичний коледж 

Конотопське медичне училище 

Новгород-Сіверське медичне 

училище 

Шосткінське медичне училище 

293.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених «Інноваційні 

технології розвитку у сфері 

харчових виробництв, готельно-

ресторанного бізнесу, економіки 

та підприємництва: наукові 

пошуки молоді» 

Харківський державний 

університет харчування та 

торгівлі, 

61051, м. Харків, вул.. 

Клочківська, 333, 

проф.. Михайлов В.М., 

тел.: (057) 336-74-92, 

                  349-45-87, 

e-mail: studconf80420@gmail.com 

м. Харків 

8 квітня 

500 Міністерство освіти і науки України 

Харківська обласна державна 

адміністрація 

Департамент науки і освіти 

Департамент економіки і 

міжнародних відносин 

294.  Науково-практична конференція 

студентів, аспірантів та молодих 

вчених з автоматичного 

управління 

Херсонський національний 

технічний університет,  

73008, м. Херсон, Бериславське 

шосе, 24, 

м. Херсон 

8-10 квітня 

120 Міністерство освіти і науки України 

Херсонський національний 

технічний університет 

Національний технічний університет 



113 
 

Сарафаннікова Н.В.,  

тел.: (0552) 32-69-37,  

(067) 797-03-23,  

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

 natyta16101979@gmail.com  

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. 

Островського 

Сумський державний університет 

Херсонський державний аграрний 

університет 

295.  ХІ Всеукраїнська студентська 

науково-практична конференція 

«Мова і література у проекції 

різних наукових парадигм» 

Луганський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, 

навчально-науковий інститут 

педагогіки та психології, 

кафедра філологічних дисциплін, 

92703, Луганська обл., 

м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1, 

Зав. кафедри 

Мордовцева Н.В., 

тел. +380509872951; 

Мельник Л.В., 

тел. +380501623861, 

e-mail: melnik.larisa@ukr.net; 

Маркотенко Т. С., 

тел. +380955247679, 

e-mail: 

tamaramarkotenko@gmail.com 

м. Старо-

більськ 

9 квітня 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

Бердянський державний 

педагогічний університет 

Глухівський національний 

педагогічний університет імені 

Олександра Довженка 

Кременецька обласна гуманітарно-

педагогічна академія ім. Т. Шевченка 

Херсонський державний університет 
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296.  Всеукраїнська науково-

практична конференція студентів 

і молодих вчених «Інформаційні 

технології: бізнес, наука, освіта» 

Університет імені Альфреда 

Нобеля, 

Україна, Дніпропетровська обл., 

м. Дніпро, вул. Січеславська 

Набережна, 18, кафедра 

міжнародного туризму, готельно-

ресторанного бізнесу та мовної 

підготовки, 

М’ясоїд І.І., 

тел. (095) 584-33-96 

м. Дніпро 

9 квітня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Національна металургійна академія 

України 

Дніпропетровський державний 

аграрно-економічний університет 

Кременчуцький ВНЗ «Університет 

імені Альфреда Нобеля 

 

297.  III Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Феномен української 

інтелігенції в контексті 

глобальних трансформацій» (із 

зарубіжною участю) 

Донецький національний 

технічний університет,  

85300, Донецька обл., 

м. Покровськ, пл. Шибанкова, 2, 

Нікульчев М.О., 

тел.+380506551513, 

e-mail: 

mykola.nikulchev@donntu.edu.ua 

м. Покровськ 

9-10 квітня 

60 Міністерство освіти і науки України 

298.  ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти 

(студентів) і молодих учених 

«Подільська регіональна 

лексикологія: стан та 

перспективи» 

Вінницький державний 

педагогічний університет 

ім. М.Коцюбинського, 

21100, м. Вінниця, 

вул. Острозького, 32 

кафедра української мови, 

доц. Гороф’янюк І.В., 

тел.: (096)-316-88-61, 

е-mail: gorofyanyuk@gmail.com 

м. Вінниця 

9-10 квітня 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Інститут української мови НАН 

України 

299.  Всеукраїнська науково-

практична конференція студентів 

та обдарованої молоді: «Новини 

науки: дослідження, наукові 

КЗВО «Рівненська медична 

академія»,  

33018, м. Рівне, вулиця Миколи 

Карнаухова, 53, 

м. Рівне 

9-10 квітня 

150 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 
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відкриття, інноваційні 

технології» 

 

к.х.н. Зубеня, 

тел.: 098-925-19-84, 

е-mail: rma_nauka@ukr.net 

300.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених «Класичні та 

прикладні проблеми у наукових 

дослідженнях здобувачів вищої 

освіти  і молодих вчених: 

історичний та сучасний аспекти» 

Харківський національний 

автомобільно-дорожній 

університет, 

вул. Ярослава Мудрого 25, м. 

Харків,61002, 

тел.:(057)707-37-37 

е-mail: educomp.appr@gmail.com 

м. Харків 

09-10 квітня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Сумський державний педагогічний 

університет ім. А.С.Макаренка 

Харківський національний 

університет будівництва та 

архітектури 

Харківський навчально-науковий 

інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи» 

301.  IX Всеукраїнська наукова 

конференція студентів, аспірантів 

і молодих учених з міжнародною 

участю «Інтеграційні та 

інноваційні напрями розвитку 

індустрії гостинності» 

Одеська національна академія 

харчових технологій,  

65039, м. Одеса, вул. Канатна, 

112, 

Дишкантюк О.В., 

Коваленко Н.О., 

тел.: (048) 712-41-91,  

e-mail: RGSiT_ONAHT@i.ua 

м. Одеса 

9-10  квітня 

70 Міністерство освіти і науки України 

  

302.  Всеукраїнська конференція 

молодих вчених присвячена 105-

річчю Полтавського 

національного педагогічного 

університету імені В.Г. 

Короленка «Сучасні досягнення 

природничих наук» 

Полтавський національний 

педагогічний університет імені 

В.Г. Короленка, кафедра 

ботаніки, екології та методики 

навчання біології, 

м. Полтава, 36000,  

вул. Остроградського, 2,  

проф. Оніпко В. В., 

тел.: (0532) 525635 

e-mail: pnpu26@gmail.com  

м. Полтава 

9-10 квітня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної державної 

адміністрації 

Управління освіти виконавчого 

комітету Полтавської міської ради 

Полтавський обласний еколого-

натуралістичний центр учнівської 

молоді 

Полтавський краєзнавчий музей 
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імені Василя Кричевського 

Студентська рада ПНПУ імені 

В.Г. Короленка 

303.  III Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених «Фізичні 

процеси в енергетиці, екології та 

будівництві» 

Одеська державна академія 

будівництва та архітектури,   

м. Одеса, вул. Дідріхсона 4, 

Писаренко О.М., 

тел.: (048) 729-86-43,  

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

м. Одеса 

09-10 квітня 
80 

Міністерство освіти і науки України 

Українське фізичне товариство 

Міжвідомчий науково-навчальний 

фізико-технічний центр МОН і НАН 

України 

304.  Всеукраїнська науково-

практична конференція: 

«Досягнення та перспективи 

галузі виробництва та переробки 

сільськогосподарської продукції» 

Центральноукраїнський 

національний технічний 

університет, 

пр. Університетський, 8, 

Кропивницький, 25006, 

тел.: (0522) 390-472, 

факс (0522)559293, 

e-mail: kozickalilia@gmail.com  

м. Кропивниць

кий 

9-11 квітня 

80 ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Спілка випускників ЦНТУ 

305.  Теоретичні, методичні та 

практичні проблеми соціальної 

роботи 

Прикарпатський національний 

університет імені Василя 

Стефаника, 

76000, м. Івано-Франківськ, 

вул. Сухомлинського 2/207,  

тел. 096-9424163, 

e-mail: sabatn69@gmail.com 

м. Івано-

Франківськ 

10 квітня 

60 ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Центри соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді 

306.  Сімнадцята всеукраїнська 

конференція студентів і молодих 

науковців «Інформатика, 

інформаційні системи та 

технології» 

Південноукраїнський національн

ий педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського, 

м. Одеса, Старопортофранківська, 

71, 

Бойко О. П., 

м. Одеса 

10 квітня 

70 Міністерство освіти і науки України; 

Одеський національний 

університет імені І. І. Мечникова 
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тел.(048) 726-19-42, 

       (048) 726-21-05 

е-mail: 

ushynsky.conference@gmail.com 

307.  Науково-теоретична конференція 

молодих учених «Молоді вчені в 

умовах глобальних 

трансформацій: світоглядні 

основи й колізії» 

Харківський гуманітарний 

університет «Народна українська 

академія», 

м. Харків, вул. Лермонтовська, 

27, 

тел.: (057)7142007, 

e-mail: nir-nua@ukr.net 

м. Харків 

11 квітня 

60 Міністерство освіти і науки України 

Інститут вищої освіти Національної 

академії педагогічних наук України 

Департамент освіти і науки 

Харківської обласної державної 

адміністрації 

Рада ректорів харківського 

вузівського центру 

308.  Всеукраїнська науково-

практична конференція студентів 

та молодих вчених  

«Дослідження проблем права 

України очима молодих вчених» 

Запорізький національний 

університет, 

юридичний факультет, 

69600, м. Запоріжжя, 

вул. Жуковського 66,   

Коломоєць Т.О., 

тел.: (061) 228-76-16; 

Пелех І.В., 

е-mail: law_faculty_znu@ukr.net 

м. Запоріжжя 

13 квітня 

125 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Національний університет державної 

податкової служби України. 

309.  Міжвузівська наукова 

студентська конференція 

«Зіставне вивчення германських, 

романських і слов’янських мов і 

літератур та методики 

викладання іноземних мов» 

Донецький національний 

університет імені Василя Стуса, 

факультет іноземних мов,  

м. Вінниця, вул. Янгеля, 4, 

Демчук Тетяна Геннадіївна, 

тел.: +380935616163, 

е-mail: t.demchuk@donnu.edu.ua 

м. Вінниця 

13 квітня 

60 Міністерство освіти і науки України 

310.  VIІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

Миколаївський національний 

аграрний університет, 

м. Миколаїв 

13-15 квітня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Миколаївська обласна державна 
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здобувачів вищої освіти і 

молодих учених «Сучасні 

проблеми взаємозамінності та 

стандартизації у 

машинобудуванні» 

54020, м. Миколаїв, 

вул. Георгія Гонгадзе, 9 

тел.: +380(512)34-10-82, 

е-mail: 

polyanskypm@mnau.edu.ua; 

www.mnau.edu.ua 

адміністрація 

Національний університет 

біоресурсів і природокористування 

України 

Центральноукраїнський 

національний технічний університет 

Харківський національний технічний 

університет сільського 

господарства імені Петра Василенка 

Сумський державний університет 

311.  VI Всеукраїнська науково-

практична конференція молодих 

учених з міжнародною участю 

«Сучасні проблеми 

експериментальної та 

теоретичної фізики та методики 

навчання фізики»  

 Інститут прикладної фізики 

Національної академії наук 

України, 

40000, м. Суми,  

вул. Петропавлівська, 58, 

тел.: (0542) 22-27-94, 

е-mail: ipfmail@ipfcentr.sumy.ua 

м. Суми 

13-15 квітня 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Сумський державний педагогічний 

університет імені А.С. Макаренка 

(фізико-математичний факультет) 

312.  Всеукраїнська науково-

практична конференція «Авіація 

та космонавтика» 

Криворізький коледж 

Національного авіаційного 

університету, 

50045, м. Кривий Ріг, вул. 

Туполєва, 1, 

Даниліна Галина Володимирівна,  

тел.: (0564) 275642, 

      +380675649172 

м. Кривий Ріг 

14 квітня 

100 ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Національний авіаційний  

університет Національний  центр  

аерокосмічної  освіти  молоді  ім. 

О.М. Макарова Державне   

підприємство «Конструкторське 

бюро «Південне»  

ім. М.К. Янгеля» 

313.  Всеукраїнський науково-

практичний семінар «Інноваційні 

та традиційні аспекти 

підвищення мовної підготовки 

фахівців технічного ЗВО» 

Харківський національний 

університет будівництва та 

архітектури, 

61002, Україна, м. Харків, 

вул. Сумська, 40,  

м. Харків 

14 квітня 

60 ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 
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тел.: (057) 700 02 40 

(057) 700 06 51 

е-mail: gonch@kstuca.kharkov.ua 

     nis_kstuca@ukr.net 

314.  Всеукраїнська студентська 

науково-практична конференція 

«Художній досвід О. Довженка - 

прозаїка» 

  

Державний заклад 

Південноукраїнський 

національний педагогічний 

університет імені 

К. Д. Ушинського, 

вул. Старопортофранківська, 34 

м. Одеса, 

Авксентьєва Г. А., 

тел.: ( 048 )731-21-85, 

         (093)-634-86-29, 

         (067)-559-66-54, 

         (050)-933-49-76; 

е-mail: pavlyuknadya@gmail.com  

м. Одеса 

14-15 квітня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Одеський національний Університет 

імені І. І.Мечникова. 

315.  Всеукраїнська студентська 

науково-практична конференція 

«Студентські соціальні 

ініціативи: реалії та 

перспективи» 

Південноукраїнський 

національний педагогічний 

університет імені 

К. Д. Ушинського», 

м. Одеса, Фонтанська дорога, ауд 

245, 

Богданова І. М., 

тел. (097)-129-01-24, 

е-mail: socpedpnpu@gmail.com  

м. Одеса 

14-15 квітня 

100 Міністерство освіти і науки України 

  

316.  Всеукраїнська науково-технічна 

конференція молодих учених та 

студентів «Стан, досягнення і 

перспективи холодильної техніки 

і технології» 

Одеська національна академія  

 харчових технологій,  

65039, Одеса, вул. Дворянська 

1/3, 

д.т.н., проф., зав. 

м. Одеса 

14-15 квітня 

120 

 

Міністерство освіти і науки України 
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каф. холодильних установок та 

кондиціонування повітря 

Хмельнюк М.Г.,  

к.т.н., доцент кафедри 

холодильних установок та 

кондиціонування повітря 

Зімін О. В., 

тел.: 068-268-21-36 

e-mail: onaft.zimin@gmail.com 

317.  Х Всеукраїнська молодіжна 

наукова конференція-

школа «Сучасні проблеми наук 

про Землю» 

ННІ «Інститут геології» 

  03022, м.Київ, вул.. 

Васильківська, 90, 

Безродна І.М., 

тел./факс: 521-33-38, 

e-mail: bezin3@ukr.net  

м. Київ 

14-16 квітня 

70 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Всі наукові геологічні підприємства 

України та ВНЗ геологічного 

напрямку 

318.  Всеукраїнська науково-

практична конференція «Молодь, 

освіта, наука-2020» 

Первомайська філія 

Національного університету 

кораблебудування, 

м. Первомайськ, вул. Одеська, 

107, 

тел.: (05161) 4-23-75   

м. 

Первомайськ 

15 квітня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Національний університет корабле-

будування імені адмірала Макарова 

Херсонська філія Національного 

університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова 

Рада молодих науковців НУК ім. 

адм. Макарова 

319.  Всеукраїнська науково-

практична конференція молодих 

вчених, аспірантів та студентів 

«Хореографічна культура – 

мистецькі виміри» 

Львівський національний 

університет імені Івана Франка, 

факультет культури і мистецтв, 

79000, м. Львів, вул. Стефаника, 

16а, 

Плахотнюк О.А., 

тел.: (066) 738-94-13, 

м. Львів 

15 квітня 

100 Міністерство освіти і науки України 
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e-mail: 

oleksandr.plakhotnyuk@lnu.edu.ua 

320.  ХШ Всеукраїнська науково-

методична конференція 

студентів, аспірантів, молодих 

вчених «Мова і світ: сучасні 

тенденції викладання іноземних 

мов  у вищій школі» 

Дніпровський державний 

технічний університет, 

51918, м. Кам’янське, 

вул. Дніпробудівська, 2, 

Воронова З.Ю., 

тел. +38 (098) 033 47 15, 

e-mail: kafedra_perevod@ukr.net 

м. Кам’янське 

15-16 квітня 

60 Міністерство освіти і науки України 

321.  ІV Всеукраїнська конференція 

молодих науковців «Сучасні 

проблеми природничих наук» 

  

Ніжинський державний 

Університет імені Миколи 

Гоголя, 

16602 Чернігівська обл., 

м. Ніжин, вул. Графська, 2, 

природничо-географічний 

факультет, 

тел. (04631)71983, 

e-mail: dek.nature@gmail.com 

м. Ніжин 

15-16 квітня 

60 Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Екологічна інспекція пом. Ніжину і 

Ніжинському району 

Міністерство охорони 

навколишнього середовища України, 

Державне управління екології та 

природних ресурсів в Чернігівській 

обл. 

322.  ІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-конференція 

здобувачів вищої освіти та 

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,  

професор Плюгін В.Є., 

тел.: (099) 213-07-48, 

е-mail: 

vladyslav.pliuhin@kname.edu.ua; 

www.kname.edu.ua 

м. Харків 

15-17 

квітня 

90 Міністерство освіти і науки України 

323.  XІ Всеукраїнська студентська  Херсонський національний м. Херсон 100 Міністерство освіти і науки України 
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науково-практична конференція 

«Іноземні мови в сучасному 

комунікативному просторі» 

технічний університет,  

73008, м. Херсон,  Бериславське 

шосе, 24,  

Радецька Світлана Валеріївна, 

тел.: (0552)32-69-48,  

e-mail: kafedratphp@ukr.net  

16 квітня Херсонський національний 

технічний університет 

Херсонський державний університет 

Херсонська державна морська 

академія 

Молодіжний центр німецької 

культури «Partnerschaft» 

324.  Напрями економічного 

зростання та інноваційного 

розвитку підприємства 

Центральноукраїнський 

національний технічний 

університет, 

пр. Університетський, 8, 

Кропивницький, 25006 

тел. (0522) 390-472, 

e-mail: kozickalilia@gmail.com 

  

м. Кропивниць

кий 

16 квітня 

120 Міністерств освіти і науки України 

Центральноукраїнський 

національний технічний університет, 

м. Кропивницький 

Черкаський національний 

університет імені Богдана 

Хмельницького, м. Черкаси 

Хмельницький національний 

університет, м. Хмельницький 

Університет економіки та права 

«Крок», м. Київ 

Вищий заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки 

і торгівлі» м. Полтава Чернівецького 

торговельно-економічного інституту 

КНТЕУ, м. Чернівці  

325.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених «Весняні 

юридичні читання. Сучасні 

проблеми законодавства, 

практики його застосування та 

юридичної науки» 

Донецький національний 

університет імені Василя Стуса, 

м. Вінниця, Грушевського, 2, 

Гоцуляк Юрій Вікторович,  

тел.: +380967161051, 

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

м. Вінниця 

16 квітня 

100 Міністерство освіти і науки України 
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326.  І Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-конференція 

студентів та молодих учених 

«Сучасні технології виробництва 

і професійної освіти: тенденції та 

інновації» 

Луганський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, Навчально-науковий 

інститут торгівлі, обслуговуючих 

технологій та туризму, 

кафедра технологій виробництва і 

професійної освіти, 

зав. кафедри 

Бурдун В.В., 

тел.: +380954837498, 

e-mail: Burdun_v_v@ukr.net 

м. Старобільсь

к 

16 квітня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

Національне агентство із 

забезпечення якості вищої освіти 

Інститут професійно-технічної освіти 

НАПН України 

Національний педагогічний 

університет ім. М. П. Драгоманова 

Хмельницький національний 

університет 

Донбаський державний педагогічний 

університет 

Полтавський національний 

педагогічний університет імені 

В. Г. Короленка 

Навчально-методичний центр 

професійно-технічної освіти 

Луганської області 

327.  XVІ Всеукраїнська науково-

практична конференція молодих 

вчених та студентів  «Система 

національних засобів масової 

комунікації у сучасній Україні: 

нова візія». 

  

Дніпровський національний 

університет імені Олеся Гончара, 

49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, 

тел. (056)373-12-41,  

(050)109-34-26 

e-mail: fszmk2005@ukr.net, 

ovgudoshnik@gmail.com, 

onti_dnu@i.ua, 

information_dep@dnu.dp.ua 

м. Дніпро 

16 квітня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Національна Спілка журналістів 

України (Дніпровське відділення) 

328.  XІV Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих науковців 

Подільський державний аграрно-

технічний університет,  

м. Кам’янець-Подільський, вул. 

м. Кам’янець-

Подільський 

16 квітня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Державна установа «Науково-

методичний центр вищої та фахової 
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“Перші наукові кроки – 2020” Шевченка, 13, 

Панцир Юрій Іванович, 

тел.: +380679101990, 

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

передвищої освіти» 

Національний університет 

біоресурсів і природокористування 

України 

Львівський національний аграрний 

університет 

Варшавський університет 

природничих наук 

Аграрний університет в Кракові  

Університет в Крагуєвці  

Міжнародний центр культурно-

освітньої діяльності та дорадництва 

«Руки співдружності» 

329.  ХІ науково-технічна конференція 

студентів і аспірантів 

«Перспективні мережні та 

комп’ютерні технології» 

(ПерСиК-2020) 

  

Національний аерокосмічний 

університет ім. М.Є. Жуковського 

«Харківський авіаційний 

інститут»,  

кафедра комп’ютерних систем, 

мереж і кібербезпеки, 

вул. Чкалова, 17, м. Харків, 

61070, 

- Зав. кафедри, д.т.н., професор 

Харченко Вячеслав Сергійович, 

тел.: (057)788-45-03,  

e-mail: 

V.Kharchenko@csn.khai.edu; 

- к.т.н., доцент кафедри, Лисенко 

Ігор Володимирович,  

тел.: (057)788-43-56,  

e-mail: i.lysenko@csn.khai.edu; 

м. Харків 

16-17 квітня 

70-80 

 

Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

 

330.  Всеукраїнська наукова 

конференція «Проблеми 

Харківський національний 

університет імені В.Н. Каразіна, 

м. Харків 

16-18 квітня 

200 Міністерство освіти і науки України 

ГУ "ИОЗДП" 
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сьогодення в педіатрії» 

  

61022, м. Харків, м-н Свободи,6, 

тел.: +38 (050) 16–19– 836, 

e-mail: 

mariia.matvieienko@karazin.ua 

331.  ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція студентів 

та молодих учених  

«Актуальні проблеми 

використання економічного 

потенціалу: держава, регіон, 

підприємство» 

Бердянський університет 

менеджменту і бізнесу, 

71118, Запорізька обл.,  

м. Бердянськ, вул. Свободи, 101, 

тел./факс: (06153) 6-49-45 

м. Бердянськ 

16-17 квітня 

 

60 Міністерство освіти і науки України 

 

332.  Всеукраїнська Інтернет-

конференція молодих вчених та  

студентів «Облік, контроль та 

аналіз на підприємствах АПК: 

стан та перспективи розвитку» 

Харківський національний 

аграрний університет 

ім. В.В. Докучаєва, 

62483, Україна, Харківська обл., 

Харківський р-н, 

п/в «Докучаєвське-2»,  

навч. міст. ХНАУ, 

факультет обліку і фінансів, 

тел.: (099)-712-84-14, 

e-mail:rm_ostap@ukr.net 

 

м. Харків 

16-17 квітня 

100 Міністерство аграрної політики та 

продовольства України 

ННЦ Інститут аграрної економіки 

НААН Інститут обліку і фінансів 

НААН Федерація аудиторів, 

бухгалтерів і фінансистів АПК 

України 

Самарканський аграрний університет 

(Узбекистан) 

Університет Менделя (Чехія) 

Туркменський 

сільськогосподарський  університет 

імені Сапармурата Атаєвича Ніязова 

(ТСУ) 

333.  VIІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених «Перспективи 

розвитку гірничої справи та 

раціонального використання 

Державний університет 

«Житомирська політехніка», 

10005, м. Житомир, 

вул. Чуднівська, б. 103, 

тел. (0412)-22-49-13, 

e-mail: gef@ztu.edu.ua, 

м Житомир 

16-17 квітня 

100 Міністерство освіти та науки 

України 

Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» 

Національний технічний університет 
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природних ресурсів» iptbass@gmail.com «Дніпровська політехніка» 

Криворізький національний 

університет 

Національний університет водного 

господарства та 

природокористування 

334.  IV Всеукраїнська студентська 

науково-практична Інтернет-

конференція «Сучасні проблеми 

фізичного виховання і спорту: 

погляд молоді» 

Луганський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, Навчально-науковий 

інститут фізичного виховання і 

спорту, 

кафедра теорії і методики 

фізичного виховання 

Луганська область 

м. Кремінна, 

пр. Дружби, 1 

Отравенко О. В., 

тел.: +38050-182-44-40 

e-mail: yelenot@gmail.com 

м. Кремінна 

16-17 квітня 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

Управління освіти і науки 

Луганської обласної державної 

адміністрації 

Луганське обласне відділення НОК 

України 

335.  Всеукраїнський форум молодих 

науковців (учнів, студентів, 

магістрантів, аспірантів) 

«Управління навчально-

виховним процесом Нової 

української школи в контексті 

реформи впровадження 

інклюзивної освіти в Україні» 

Полтавський національний 

педагогічний університет імені 

В.Г.Короленка, 

кафедра педагогічної 

майстерності та менеджменту 

імені І.А.Зязюна, 

м. Полтава, 36000,  

вул. Остроградського, 2, 

проф. Ткаченко А. В., 

тел.: 0999493248 

e-mail: grinovamv@gmail.com  

м. Полтава 

16-17 квітня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Національна академія педагогічних 

наук України 

ДНВЗ «Університет менеджменту 

освіти» 

Інститут педагогічної освіти та 

освіти дорослих НАПН України 

Інститут проблем виховання НАПН 

України 

Інститут обдарованої дитини НАПН 

України 

Департамент освіти і 

науки Полтавської обласної 
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державної адміністрації 

Полтавська обласна рада 

Управління освіти виконавчого 

комітету Полтавської міської ради 

Мала академія наук України 

Студентська рада ПНПУ  імені 

В.Г. Короленка 

336.  Всеукраїнська науково-

теоретична конференція молодих 

учених «Культура та 

інформаційне суспільство XXI 

століття» 

 

Харківська державна академія 

культури, 

61057, Харківська область, 

Харків, Бурсацький узвіз, 4,  

тел.: 731-34-97, 

        731-27-83, 

е-mail: rvv2000k@ukr.net 

м. Харків 

16-17 квітня 

200 Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Міністерство культури України 

Харківська державна академія 

культури 

Інститут культурології Національної 

академії мистецтв України 

337.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Філософські та культурологічні 

проблеми людства очима 

студентства» 

Національний університет 

кораблебудування ім. адмірала  

Макарова, 

гуманітарний факультет, 

54025, м. Миколаїв, Героїв 

України, 9, 

Патлайчук О.В., 

тел.: +380976875408, 

е-mail: volnistik@gmail.com 

 

м. Миколаїв 

17 квітня 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Департамент освіти і науки 

Миколаївської ОДА 

Південний науковий центр НАН 

України Миколаївський національний 

університет імені В.О. 

Сухомлинського 

Миколаївський національний 

аграрний університет 

Київський міський педагогічний 

університет імені Б. Д. Грінченка; 

Миколаївський філософсько-

літературний клуб «Позиція» 

Рада молодих науковців НУК ім. 

адм. Макарова 
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338.  Всеукраїнська наукова 

конференція студентів та 

молодих учених «Проблеми 

розвитку соціально-економічних 

систем в національній та 

глобальній економіці» 

Донецький національний 

університет імені Василя Стуса, 

м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21, 

Дороніна Ольга Анатоліївна, 

тел.: +380502680170, 

е-mail: o.doronina@donnu.edu.ua 

м. Вінниця 

18-19 квітня 

100 Міністерство освіти і науки України 

339.  Всеукраїнська студентська 

науково-практична конференція 

«Міжкультурна комунікація в 

сучасному філологічному 

просторі» 

Чорноморський національний 

університет іи. Петра Могили, 

54003, м. Миколаїв, вул.. 68 

Десантників, 10, 

тел.: (0512) 50-00-69, 76-55-82, 

                    76-55-87, 

е-mail: tppkafedra@gmail.com, 

alina.shkurat@ gmail.com, 

http://chmnu.edu.ua 

м. Миколаїв 

18-19 квітня 

60 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Херсонський державний університет 

Львівський національний 

університет 

340.  Науково-практична конференція 

«Новітні технології пакування» 

Національний університет 

харчових технологій, 01601, 

м.Київ-33, вул. 

Володимирська, 68,  

проф. Гавва Олександр 

Миколайович, 

тел.: (044)2895600 

м. Київ 

20 квітня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Клуб пакувальників України 

341.  Спеціальна металургія: Вчора, 

сьогодні, завтра 

Національний технічний 

університет України «НТУУ 

КПІ» ім. Ігоря Сікорського, 

Інженерно-фізичний факультет, 

кафедра Фізико-хімічних основ 

технології металів, 

м. Київ, вул..Політехнічна,35, 

корп. № 9, ауд. 204, 

Антоневич Я.К., 

м. Київ 

21 квітня 

100 Міністерство освіти і науки України 
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тел.: 0662491142, 

е-mail: admin@fhotm.kpi.ua 

342.  ХХI Всеукраїнська науково-

технічна конференція молодих 

учених, аспірантів та студентів 

«Стан, досягнення і перспективи 

інформаційних систем і 

технологій» 

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, 

тел.: (048)720-91-18, 

е-mail: sergknet@gmail.com 

м. Одеса 

21–22 квітня 

60 Міністерство освіти і науки України 

Одеська національна академія 

харчових технологій 

Інститут комп’ютерних систем і 

технологій  

«Індустрія 4.0» ім. П.М. Платонова 

343.  Альтернативні джерела енергії, 

енергозбереження та екологічні 

аспекти в аграрному секторі 

Харківський національний 

технічний університет сільського 

господарства імені Петра 

Василенка, 

Навчально-науковий інститут 

механотроніки і систем 

менеджменту, 

м. Харків, вул.. Алчевських, 44, 

тел.: (057) 732-75-33, 

е-mail: m.l.shulyak@gmail.com 

м. Харків 

21–22 квітня 

70 Міністерство науки і освіти України 

Міністерство аграрної політики та 

продовольства України 

Науково-національний центр 

«ІМЕСГ НААН» України 

344.  ХІІ Всеукраїнська науково-

технічна конференція здобувачів 

вищої освіти «Сталий розвиток 

міст» 

Харківський національний  

університет міського  

господарства імені О.М. Бекетова,  

61002, м. Харків, 

Маршала Бажанова, 17,  

Старостіна А.Ю., 

тел. (057) 707-33-60, 

                 707-32-28, 

е-mail: ndsh2016@gmail.com, 

м. Харків 

21-23 

квітня 

900 Міністерство освіти і науки України 
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www.kname.edu.ua  

345.  VІ Всеукраїнська студентська 

науково-практична конференція 

«Романо-германські мови в 

сучасному міжкультурному 

просторі» 

Луганський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, 

факультет іноземних мов 

Кафедра романо-германської 

філології, 

м. Полтава, вул. Коваля, 2, 

Биндас О.М., 

тел.: +380667873665, 

         +380669749728 

е-mail: olenataran@ukr.net 

м. Полтава 

21 квітня 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

Управління освіти і науки 

Луганської обласної державної 

адміністрації 

Луганське обласне відділення НОК 

України 

346.  Складові успішної діяльності в 

сучасних умовах 

Філія «Білгород-Дністровський 

економіко-правовий коледж» ВНЗ 

Укроопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі»; 

Одеська обл., м. Білгород-

Дністровський, вул. Сонячна, 4; 

Кімуржий М.І., 

тел.: (04849) 6-40 08, 

е-mail: bdepk2017@ukr.net 

м. Білгород-

Дністровський 

22 квітня 

100 ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

 

347.  Всеукраїнська студентська 

науково-практична 

конференція «Стратегія і тактика 

усунення обмежень реалізації 

соціальних прав людини» 

  

Херсонський державний 

університет, соціально-

психологічний факультет,  

кафедра соціальної роботи, 

соціальної педагогіки та 

соціології, 

73000, м. Херсон, 

вул. Університетська, 27, 

Коршун Т.В., 

тел. (0552) 32-67-91, 

м. Херсон 

22-23 квітня 

60 Міністерство освіти і науки України 

Чернігівський національний 

університет «Чернігівський колегіум 

імені Т. Шевченка» 

Харківська гуманітарно-педагогічна 

академія 

Ніжинський державний університет 

імені М. Гоголя 

Старобільський факультет 

Луганського національного 
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е-mail emarkvas@gmail.com університету імені Т.Шевченка 

Тернопільський національний 

педагогічний університет 

імені В.Гнатюка  

348.  Всеукраїнська наукова 

конференція з міжнародною 

участю «Гуманітарний дискурс 

суспільних проблем: минуле, 

сучасне, майбутнє» 

Черкаський інститут пожежної 

безпеки імені Героїв Чорнобиля 

НУЦЗ України, 

18000, м. Черкаси, 

вул. Онопрієнка, 8, 

Тетяна Чубіна, 

тел.: (0472) 55-16-72, 

е-mail: gumkof_chipb@ukr.net  

м. Черкаси 

23 квітня 

150 Міністерство освіти і науки України 

ЗВО Державної служби 

надзвичайних ситуацій, Міністерства 

внутрішніх справ України 

ЗВО Республіки Польща 

349.  Всеукраїнська студентська 

науково-практична конференція 

«Перспективні напрями 

модернізації навчання, виховання 

і професійної підготовки» 

Вінницький державний 

педагогічний університет  

ім. М.Коцюбинського,  

Навчально-науковий інститут 

педагогіки, психології, підготовки 

фахівців вищої кваліфікації,  

21100, м. Вінниця,  

вул. Острозького, 32, 

доц. Холковська І.Л., 

тел. (093)-787-81-90, 

е-mail: info@vspu.net 

м. Вінниця 

23 квітня 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини 

350.  ХІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Реформування правової системи 

України в контексті розбудови 

правової держави та 

Євроінтеграції» 

Університет імені Альфреда 

Нобеля, 

Україна, Дніпропетровська обл., 

м. Дніпро, вул. Січеславська 

Набережна, 18, кафедра права, 

Шкабаро Вероніка Миколаївна, 

тел.: +38 (056) 372-88-15 

м. Дніпро 

23 квітня 

60 Міністерство освіти і науки України 

Рада адвокатів Дніпропетровської 

області 

mailto:info@vspu.net
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351.  ІХ 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,  

тел.: (0432) 55-04-00,  

e-mail: vork@vtei.com.ua 

м. Вінниця 

23 квітня 

200 Міністерство освіти і науки України 

Київський національний 

торговельно-економічний 

університет 

Вінницький торговельно-

економічний інститут 

Студентське наукове товариство 

«ВАТРА» ВТЕІ КНТЕУ 

352.  XХІІІ Наукова конференція 

студентів, магістрантів і 

аспірантів факультету історії та 

географії 

Полтавський національний 

педагогічний університет імені 

В.Г.Короленка, 

факультет історії та географії, 

м. Полтава, 36000, 

вул. Остроградського 2, 

проф. Кравченко П. А. 

тел.:  (0532) 525908 

e-mail: historic@ukr.net  

м. Полтава 

23 квітня 

60 Міністерство освіти і науки України 

Полтавський краєзнавчий музей 

імені Василя Кричевського 

Студентська рада ПНПУ імені 

В.Г. Короленка 

353.  ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція студентів 

та молодих вчених «Проблеми і 

перспективи розвитку 

транспорту» 

Одеський національний морський 

університет, 

кафедра підприємництва і 

туризму, 

65029, м. Одеса, вул.. Мечникова, 

34, 

Наврозова Юлія Олександрівна, 

тел.: (048) 32-22-68 

м. Одеса 

23 квітня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Дніпровський національний 

технічний університет залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазаря 

на 

Державний проектно-вишукувальний 

науково-дослідний інститут 

морського транспорту 

«ЧорноморНДІпроект» 

 

354.  Всеукраїнська науково-

практична конференція студентів 

«Педагогіка толерантності у 

сучасному вимірі полі 

Миколаївський національний 

університет імені В.О. 

Сухомлинського, 

факультет іноземної філології, 

м. Миколаїв 

23 квітня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К.Д. 

Ушинського 
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культурного середовища» кафедра загальної та прикладної 

лінгвістики, 

м. Миколаїв, вул. Ні кольська, 24, 

Трифонова О.С., 

тел.: (097) 648-16-48, 

e-mail: 

doshkilna_methodika@ukr.net 

Прикарпатський національний 

університет імені В. Стефаника 

Уманський державний педагогічний 

університет імені П. Тичини 

Херсонський державний університет 

Ніжинський державний університет 

імені М. Гоголя 

355.  XVШ Всеукраїнська 

конференція-конкурс науково-

дослідних робіт школярів 

«Зоряний шлях» 

Дніпровський національний 

університет імені Олеся Гончара, 

49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, 

тел. (056)760-94-62, 

факс 8-10-380-56-776-83-79, 

e-mail: sdavydov1960@gmail.com, 

onti_dnu@i.ua, 

information_dep@dnu.dp.ua 

м. Дніпро 

23-24 квітня 

180 Національне космічне агентство 

України Міністерство освіти і науки 

України Національний центр 

аерокосмічної освіти молоді України 

Національний технічний університет 

України «НУТУ КПІ» 

Національний аерокосмічний 

університет ім. М.Є. Жуковського 

«Харківський Авіаційний Інститут» 

Державне підприємство 

«Конструкторське бюро «Південне»» 

Український державний центр 

науково-технічної творчості 

учнівської молоді 

Дніпропетровський обласний центр 

науково-технічної творчості 

учнівської молоді та інформаційних 

технологій 

356.  ХI Всеукраїнська регіональна 

наукова конференція молодих 

дослідників «Актуальні 

проблеми математики і 

інформатики» 

Запорізький національний 

університет, 

математичний факультет,  

69600, м. Запоріжжя, 

вул. Жуковського 66,  

Гоменюк С.І., 

тел.: (061) 289-12-52, 

м. Запоріжжя 

23-24 квітня 

120 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Департамент освіти і науки, молоді 

та спорту Запорізької міської ради 

Дніпровський національний 

університет ім. О. Гончара. 
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е-mail: kpmm.mf@znu.edu.ua 

357.  XХІІ Всеукраїнська наукова 

конференція молодих учених 

«Актуальні проблеми 

природничих і гуманітарних наук 

у дослідженнях молодих учених» 

Черкаський національний 

університет імені Богдана 

Хмельницького, 

18031, м. Черкаси, 

бульв. Шевченка, 81, 

Зачосова Н.В., 

тел.: 0975849615, 

е-mail: (0472)35-44-63, 

natazachosova@ukr.net 

м. Черкаси 

23-24 квітня 

200 Міністерство освіти і науки України 

358.  IX Всеукраїнська студентська 

науково-практична інтернет-

конференція «Економіка 

підприємства: теорія та 

практика» 

Луцький національний технічний 

університет, 

м. Луцьк, вул. Софії 

Ковалевської, 29, 

професор Ковальська Л.Л., 

тел.:+38 (0332) 25-40-13, 

e-mail: ep@lntu.edu.ua, 

www.lutsk-ntu.com.ua, 

www.economosvita.lntu.edu.ua 

м. Луцьк 

23-24 квітня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Рівненський гуманітарний 

університет Ужгородський 

національний університет 

Національний університет водного 

господарства та 

природокористування Мукачівський 

державний університет 

359.  II Всеукраїнська науково-

практична конференція з 

міжнародною участю «Сучасні 

тенденції та перспективи 

розвитку якісної підготовки 

майбутніх фахівців фізичної 

культури і спорту в умовах 

ступеневої освіти» 

Луганський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, 

Навчально-науковий інститут 

фізичного виховання і спорту, 

кафедра теорії і методики 

фізичного виховання, 

Луганська область, м. Кремінна, 

пр. Дружби, 1, 

Отравенко О. В., 

тел.: +38050-182-44-40 

e-mail: yelenot@gmail.com 

м. Кремінна 

23-24 квітня 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Белорусский государственный 

университет 

Государственный университет 

физического воспитания и спорта 

Республики Молдова 

Wyższa Szkoła Gospodarki w 

Bydgoszczy (Польша) 

mailto:ep@lntu.edu.ua
http://www.economosvita.lntu.edu.ua/
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360.  Всеукраїнська науково-

практична конференція: 

«Створення, охорона, захист і 

комерціалізація об’єктів права 

інтелектуальної власності», 

присвячена Міжнародному дню 

інтелектуальної власності 

  

Національний технічний універси

тет України «Київський 

політехнічний інститут 

імені Ігоря Сік орського», 

М. Київ, вул. Борщагівська 124, 

корп. 19, каб. 324, 

Петряєв С.Ю., 

тел.: 204-91-59, 

e-mail: Kipp_fsp_kpi@ukr.net  

м. Київ 

23-24 квітня 

100 Національний технічний університет  

України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» 

Київський національний 

економічний університет імені 

Вадима Гетьмана 

Інститут інтелектуальної власності 

НАПрН України. 

  

361.  Страховий ринок України в 

умовах циклічності фінансово-

економічних криз: оцінка 

тенденцій та перспективи 

розвитку. ІV Всеукраїнська 

науково-практична конференція 

студентів, аспірантів, молодих 

вчених 

Тернопільський національний   

Економічний університет, 

кафедра фінансового 

менеджменту та страхування, 

м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, 

тел.: +38 0352-47-50-77, 

e-mail: kaf.fshs@tneu.edu.ua 

м. Тернопіль 

23-24 квітня 

100 Міністерство освіти і науки України  

  

362.  Всеукраїнська науково-

практична конференція молодих 

вчених «Актуальні питання 

нейронаук» 

Харківський національний 

медичний університет, 

61022, м. Харків, пр-т Науки, 4 

проф. Мясоєдов Валерій 

Васильович, 

проф. Кожина Ганна Михайлівна,  

тел.: (057) 738-10-68 

м. Харків 

24 квітня 

150 Міністерство освіти і науки України 

363.  ХІV Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів, аспірантів і молодих 

вчених «Біотехнологія XXI 

століття» 

Національний технічний універси

тет України 

«Київський політехнічний інститу

т імені Ігоря Сік орського», 

Україна, м. Київ, пр. Перемоги, 

37, 

Костик Сергій Ігорович, 

м. Київ 

24 квітня 

250 Міністерство освіти і науки України 

Національний технічний університет  

України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» 
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тел.: (044)-204-9451, 

e-mail: kostyksergey@ukr.net, 

Фесенко Сергій Вікторович, 

тел.: (044)-204-9451, 

e-mail: illusionfes@ukr.net, 

http://bioengineering.kpi.ua/  

364.  Всеукраїнська студентська 

науково-практична конференція 

«Арватівські читання – 2020» 

Ніжинський державний 

Університет імені Миколи 

Гоголя, 

16602 Чернігівська обл., 

м. Ніжин, вул. Графська, 2, 

філологічний факультет, 

тел.: (04631)71977,  

e-mail: kafmovu@ndu.edu.ua  

м. Ніжин 

24 квітня 

75 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Інститут української мови НАН 

України 

Національний педагогічний 

університет імені М.П.Драгоманова 

365.  Теоретичні  та прикладні аспекти 

досліджень з біології, географії 

та хімії  

СумДПУ імені А. С. Макаренка, 

Природничо-географічний 

факультет, 

40002, м. Суми, вул. Роменська, 

87, 

Литвиненко Юлія Іванівна, 

тел.: 0542 (68-59-11), 

e-mail: pgf.conference@gmail.com 

м. Суми 

24 квітня 

60 ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Гетьманський національний парк 

366.  ІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Управлінська діяльність: досвід, 

тенденції, перспективи» 

Харківський національний 

університет будівництва та 

архітектури, 

61002, Україна, м. Харків, 

вул. Сумська, 40,  

тел.: (057) 700 02 40, 

         (057) 700 06 51, 

e-mail: gonch@kstuca.kharkov.ua, 

           nis_kstuca@ukr.net 

м. Харків 

24 квітня 

60 ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Інститут проблем ринку та 

економіко-екологічних досліджень 

НАН України 

Львівський державний університет 

внутрішніх справ 

Одеська національна академія 

харчових технологій 

https://e.mail.ru/compose?To=kafmovu@ndu.edu.ua
mailto:gonch@kstuca.kharkov.ua
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367.  ХVІІ Всеукраїнська наукова 

конференція молодих філологів 

«VIVAT ACADEMIA»: «Я на 

сторожі коло їх поставлю 

слово…»: націєцентричні основи 

української філологічної науки 

Львівський національний 

університет імені Івана Франка, 

філологічний факультет, 

79000, м. Львів, вул. 

Університетська,1, 

Пилипчук С.М., 

тел.: (032) 239-41-58, 

         (032) 239-41-88, 

e-mail: filologylnu@gmail.com 

м. Львів 

24 квітня 

100 Міністерство освіти і науки України 

 

368.  Дошкільна і початкова освіта: 

реалії та перспективи 

СумДПУ імені А.С. Макаренка, 

40002, м. Суми,  

вул. Роменська, 87, 

Павлущенко Наталія Миколаївна, 

тел.: (0542) 68-59-69, 

e-mail: pochatkov@sspu.sumy.ua 

м. Суми 

квітень 

100 ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Управління освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації 

Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Вінницький державний педагогічний 

університет імені М. Коцюбинського 

Глухівський національний 

педагогічний університет імені 

Олександра Довженка 

Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені 

К.Д. Ушинського 

Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини 

369.  Всеукраїнська Інтернет-

конференція молодих вчених, 

студентів, аспірантів 

«Управління радіаційною та 

екологічною безпекою 

середовища життєдіяльності 

людини» 

Чорноморський національний 

університет ім. Петра Могили, 

54003, м. Миколаїв, вул. 68 

Десантників, 10, 

кафедра екології, 

тел./факс: (0512) 50-00-69,  

е-mail: kafecobezpeka@ukr.net 

м. Миколаїв 

26 квітня 

70 Міністерство освіти і науки України 

Миколаївськаа обласна державна 

адміністрація 

Південний науковий центр НАН 

України і МОН України 

Миколаївське відділення 

Радіобіологічного товариства 
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України 

370.  VІІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція молодих 

учених, аспірантів та студентів 

«Основні напрями розвитку 

наукових досліджень молодих 

учених» 

Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний 

університет імені Григорія 

Сковороди, 

Київська обл., м. Переяслав, 

вул. Сухомлинського, 30, 

Луцик О. О.,  

тел.: (096)-703-12 71, 

тел.: (093) 986 11 43, 

е-mail: nt.phdpu.edu@gmail.com 

м. Переяслав 

27-28 квітня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди 

Наукове товариство студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих 

вчених університету 

371.  IV Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Геоекономічні та політико-

правові виклики структурній 

перебудові міжнародних зв’язків 

України» 

Київський національний 

торговельно-економічний 

університет, 

факультет міжнародної торгівлі 

та права, 

02156, м. Київ, вул. Кіото, 23 

корпус «Л», 

Пальчук П. М., 

тел.: 044 513 00 89, 

e-mail: fmtp.dekanat@knute.gov.ua 

м. Київ 

28 квітня 

200 Міністерство освіти і науки України 

Заклади вищої освіти України 

372.  Всеукраїнська науково-

практична студентська 

конференція «Теоретичні й 

практичні аспекти економіки, 

права, психології, соціальних 

комунікацій, бібліотекознавства 

та документознавства» 

Білоцерківський інститут 

економіки та управління вищого 

навчального закладу Відкритий 

міжнародний університет 

розвитку людини «Україна», 

м. Біла Церква, вул. Героїв Крут, 

2-й пров., 42, 

Косач Тетяна Михайлівна, 

тел.: (04563)39-66-80, 

e-mail: kosachtm@gmail.соm 

м. Біла Церква 

28 квітня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини «Україна» 

Білоцерківський інститут економіки 

та управління 

КВНЗ КОР «Академія неперервної 

освіти» 

Інститут журналістики, кафедра 

реклами та зв’язків з громадськістю 

Київський Університет імені Бориса 
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Грінченка 

Білоцерківський коледж сервісу та 

дизайну 

373.  Всеукраїнська науково-

практична конференція молодих 

вчених, студентів та учнівської 

молоді «Актуальні проблеми 

розвитку економіки, 

підприємництва та 

адміністрування в умовах 

трансформації економіки 

України» 

  

Національний аерокосмічний 

університет ім. М.Є. Жуковського 

«ХАІ»,  

кафедра публічного управління та 

підприємництва,  

вул. Чкалова, 17, м. Харків, 

61070, 

старший викладач Волкова Л.О.,  

тел.: (057)788-46-01, 

е-mail: k601@khai.edu 

м. Харків 

28–29 квітня 

60 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

 

374.  Актуальні проблеми та стратегія 

розвитку підприємництва, 

торгівлі і маркетингу в умовах 

сучасного ринку 

Державний вищий навчальний 

заклад «Тернопільський коледж 

харчових технологій і торгівлі», 

46000, м. Тернопіль, проспект  

Степана Бандери, 73, 

тел./факс: (0352) 24-17-00, 

                           24-31-31, 

e-mail: tkhtt@i.ua, 

www. tkhtt.e-schools.info 

  

м. Тернопіль 

29 квітня 

Більше 

100 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Управління освіти і науки 

Тернопільської облдержадміністрації 

Тернопільський національний 

технічний університет імені Івана 

Пулюя 

ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет 

Львівський торговельно-

економічний університет 

375.  Українська Хартія вільної 

людини - ціннісний базис для 

Національної концепції «Нова 

українська школа» 

Тернопільський обласний 

комунальний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти, 

вул. В. Громницького, 1, 

м. Тернопіль, 46027, 

тел.: 43-57-83, 

м. Тернопіль 

29 квітня 

60 Міністерство освіти і науки України 

Тернопільська обласна рада 

Тернопільська обласна державна 

адміністрація 

Управління освіти і науки 

Тернопільської обласної державної 

адміністрації 
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e-mail: admin@ippo.edu.te.ua Тернопільський національний 

педагогічний університет ім. В. 

Гнатюка Тернопільський обласний 

комунальний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Тернопільський державний 

медичний університет імені І. Я. 

Горбачовського 

Міністерство охорони здоров’я 

України 

Державний архів Тернопільської 

області 

Тернопільська обласний краєзнавчий 

музей 

громадські організації: «Гуртом!», 

«Інститут відродження національної 

держави», «Центр інтелектуального 

розвитку дитини» 

376.  І Науково-практична 

конференція студентів, аспірантів 

і молодих вчених «Управління 

персоналом в інституційній 

економіці» 

Національний технічний 

університет України «Київський 

політехнічний інститут імені 

Ігоря Сік орського», 

Україна, м. Київ, пр. Перемоги, 

37, 

Лободзинська Т.П., 

тел.: (044) 204-85-07, 

e-mail: conf.dtae@gmail.com, 

web: http://ktpe-conf.kpi.ua 

м. Київ 

29 квітня 

60 Міністерство освіти і науки України 

Приазовський державний технічний 

університет кафедра транспортного 

менеджменту і логістики 

Київський національний 

торговельно-економічний 

університет кафедра економіки та 

фінансів підприємства 

377.  Актуальні дослідження правових 

та економічних процесів в 

контексті євроінтеграції 

Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ, 

49005, Дніпропетровська область, 

м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26,  

м. Дніпро 

29 квітня 

100 Міністерство освіти і науки України, 

Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської державної 

адміністрації 
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Марченко О.В., 

тел.: 066 158 86 64 

378.  ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів, аспірантів та молодих 

вчених «Прикладна геометрія, 

дизайн, об’єкти інтелектуальної 

власності та інноваційна 

діяльність студентів та молодих 

вчених» 

  

Національний технічний 

університет   України «Київський 

політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського», кафедра 

нарисної геометрії, інженерної та 

комп’ютерної графіки,  

м. Київ пр. Перемоги 37, 

Юрчук Володимир Петрович,  

тел.: 204-94-46, 

e-mail: conferencengkg@gmail.com 

м. Київ 

29-30 квітня 

100 Міністерство освіти і науки України 

379.  Всеукраїнська студентська 

наукова конференція «Молоді 

фахівці – майбутнє науки» 

Харківський національний 

університет імені В.Н. Каразіна 

61022, м. Харків, майдан 

Свободи,4, 

тел.: (057) 707–55–66, 

e–mail:  metodengl@karazin.ua 

м. Харків 

30 квітня 

100 Міністерство освіти і науки України 

 

380.  Науково-практична конференція 

студентів «Орфанно-ендокринні 

захворювання (акромегалія)» 

Харківський національний 

університет імені В.Н. Каразіна, 

61022, м. Харків, майдан 

Свободи,4, 

тел.: +38 (057) 349–43–44, 

e–mail: tmtykhonova@gmail.com 

м. Харків 

30 квітня 

90 Міністерство освіти і науки України 

 

381.  Щорічна науково-практична 

конференція молодих вчених 

«Вдосконалення правового 

регулювання прав та основних 

свобод людини  і громадянина» 

  

Прикарпатський національний 

університет імені Василя 

Стефаника, Навчально-науковий 

юридичний інститут, 

76018, м. Івано-Франківськ, вул. 

Шевченка, 44а, 

м. Івано-

Франківськ 

30 квітня 

80 Міністерство освіти і науки України 

  

mailto:metodengl@karazin.ua
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тел.: (0342) 59-61-33, 

е-mail: lawdept@pu.if.ua 

382.  Всеукраїнська конференція 

студентів, аспірантів та молодих 

вчених «Дні науки факультету 

соціології і права -2020» 

Національний технічний 

університет   України «Київський 

політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського», 

м. Київ, пр-т Перемоги 37, корпус 

7, 

Акімова О.А., 

тел.: 204 81 47, 

е-mail: olena-kasatkina@gmail.com 

м. Київ 

квітень 

200 Міністерство освіти і науки 

Національне агентство з питань 

державної служби 

383.  Науково-практична конференція: 

«Права, свободи і безпека 

людини в інформаційній сфері 

сучасності» 

Національний технічний 

університет України «Київський 

політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського», 

м. Київ, вул. Борщагівська 124, 

корп. 19, каб. 330, 

Фурашев В.М., 

тел.: 406-85-76, 

е-mail: Kipp_fsp_kpi@ukr.net 

м. Київ 

квітень 

100 Міністерство освіти і науки  

Секретаріат Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав 

людини 

Науково-дослідний інститут 

інформатики і права Національної 

академії правових наук України 

Факультет соціології і права КПІ ім. 

Ігоря Сікорського 

384.  XYIII Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів, аспірантів і молодих 

учених «Теоретичні і прикладні 

проблеми фізики, математики та 

інформатики»  

Національний технічний 

університет України «Київський 

політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського», 

м,Київ, пр-т Перемоги 37, 

Василенко Олексій Дмитрович, 

тел.: 050-9427222 

м. Київ 

квітень 

100 Міністерство освіти і науки 

385.  Всеукраїнська науково-технічна 

конференція молодих учених, 

аспірантів і студентів  

Донецький національний 

технічний університет, 

85300, Донецька обл. м. 

м. Покровськ 

квітень 

200 Міністерство освіти і науки України 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/776/97-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/776/97-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/776/97-%D0%B2%D1%80
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«Автоматизація контроль та 

управління: пошук ідей та 

рішень» (АКУ-2020) 

Покровськ, пл. Шибанкова, 2, 

Жовтобрух С. А., 

тел.:+380501489121, 

e-mail: 

serhii.zhovtobrukh@donntu.edu.ua 

386.  Екологічна безпека держави Національний авіаційний 

університет, 

03058, м.Київ, просп. Космонавта 

Комарова, 1, 

Радомська Маргарита 

Мирославівна, 

тел.: (044) 406-74-52, 

e-mail: ecoconf@nau.edu.ua 

м. Київ 

квітень 

80 

 

Міністерство освіти і науки України 

Всеукраїнська екологічна ліга 

Національний екологічний центр 

України  

387.  Всеукраїнська науково-

практична конференція для 

студентів та аспірантів 

«Актуальні проблеми розвитку 

засобів масової комунікації в 

сучасній Україні»  

Донецький національний 

університет імені Василя Стуса,  

21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 

21, 

Бондаренко Сергій Васильович, 

тел.: +380664828248, 

e-mail: 

s.bondarenko@donnu.edu.ua 

м. Вінниця 

квітень 

60 Міністерство освіти і науки України 

388.  Науково-практична конференція 

ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Економіка 

сільського господарства та АПК» 

Подільський державний аграрно-

технічний університет, 

м. Кам’янець-Подільський, 

вул. Шевченка, 13, 

Місюк Микола Васильович, 

тел.: +0384968370, 

e-mail: ep@pdatu.edu.ua; 

Волощук Катерина Богданівна, 

тел.: +380673621101, 

e-mail: kbvol@ukr.net; 

м. Кам’янець-

Подільський 

квітень 

60 Міністерство освіти і науки України 
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Корженівська Наталія Леонідівна, 

тел.: +380676993414, 

e-mail: gusl@ukr.net 

389.  XII Всеукраїнська наукова 

конференція студентів та 

аспірантів «Хімічні Каразінські 

читання–2020» 

Харківський національний 

університет імені В.Н. Каразіна,   

61022, м. Харків, майдан 

Свободи,4, 

тел. (057) 707 –56–13,  

e–mail: chemsci@karazin.ua  

м. Харків 

квітень 

100 Міністерство освіти і науки України 

 

390.  Проблеми надійності машин і 

засобів механізації 

сільськогосподарського 

виробництва 

Харківський національний 

технічний університет сільського 

господарства імені Петра 

Василенка, 

Навчально-науковий інститут 

технічного сервісу, 

м. Харків, вул.. Алчевських, 44, 

тел.: (057) 732-98-16, 

е-mail: nadezhnost@list.ru 

м. Харків 

квітень 

60 Міністерство науки і освіти України 

Міністерство аграрної політики та 

продовольства України 

 

391.  Міжнародна науково-технічна 

конференція студентів, аспірантів 

та молодих вчених  

«Сто питань хімії»  

в режимі non-stop 

Український державний хіміко-

технологічний університет, 

ректор К.М. Сухий, 

м. Дніпро, 49005,  

пр. Гагаріна, 8, 

тел.: (056) 746-33-56, 

тел.: (056) 746-29-41, 

e-mail: udhtu@udhtu.edu.ua 

м. Дніпро 

квітень 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Інститут фізичної хімії Польської 

академії наук, м. Варшава, Польща 

Баликєсірський університет, м. 

Баликєсір, Туреччина 

392.  Всеукраїнська науково-

практична конференція «Новітні 

технології у науковій діяльності і 

навчальному процесі» 

Чернігівський національний 

технологічний університет, 

14035, м. Чернігів, вул. 

Шевченка, 95, 

м. Чернігів 

квітень 

200 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Мала академія наук України 

mailto:chemsci@karazin.ua
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Мар гасова В.Г., 

тел.: (0462) 665-115, 

e-mail: chntu.ndch@gmail.com 

Інженерна академія України 

 

393.  Всеукраїнська науково-

практична конференція для 

студентів, аспірантів та молодих 

вчених «Прикладні інформаційні 

технології» 

Донецький національний 

університет імені Василя Стуса,  

21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 

21,  

Мічківський Сергій Миколайович 

тел.: +380952317441, 

e-mail: 

s.michkivskyy@donnu.edu.ua; 

Римар Павло Володимирович, 

тел.: +380950331449, 

e-mail: p.rymar@donnu.edu.ua 

м. Вінниця 

квітень-

травень 

60 Міністерство освіти і науки України 

Черкаський державний 

технологічний університет, кафедра 

робототехніки та спеціалізованих 

комп’ютерних систем 

Донбаська державна машинобудівна 

академія МОН України, кафедра 

інтелектуальних систем 

прийняття рішень (м. Краматорськ) 

394.  Щорічна наукова конференція 

студентів 

«Законодавство України: 

погляд молодих правників» 

Навчально-науковий юридичний 

інститут Прикарпатського 

національного університету імені 

Василя Стефаника, 

76018, м. Івано-Франківськ, вул. 

Шевченка, 44а,  

тел.: (0342) 59-61-33, 

е-mail: lawdept@pu.if.ua 

м. Івано-

Франківськ 

30 квітня- 

1 травня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Ліга студентів Асоціації правників 

України 

  

  

395.  Всеукраїнська наукова 

конференція «VII Всеукраїнський 

конгрес молодих географів» 

ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет», 

географічний факультет, 

88000, м. Ужгород, 

вул. Університетська, 14, 

Калинич І.В., 

тел.: +380509262861; 

Мигаль А.В., 

тел.: +380501072672; 

с. Колочава 

(Міжгірський 

район, 

Закарпатська 

обл., 

Біобаза 

«УжНУ») 

1-5 травня 

60 Міністерство освіти і науки України 

Національний природний парк 

«Синевир» 
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Соскида Надія, 

тел.: +380671460798, 

e-mail: f-geo@uzhnu.edu.ua  

396.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів та викладачів закладів 

вищої освіти «Травневі правові 

читання». 

Черкаський інститут пожежної 

безпеки імені Героїв Чорнобиля 

НУЦЗ України, 

м. Черкаси, вул. Онопрієнка, 8, 

Тетяна Кришталь, 

тел.: (097)498-81-36, 

e-mail: krystal1979@ukr.net 

м. Черкаси 

7 травня 

80 Міністерство освіти і науки України 

ЗВО Державної служби 

надзвичайних ситуацій 

397.  Всеукраїнська науково-

практична on-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. 

тел.: (0412)-24-14-18 

e-mail: agromovoy@ukr.net 

  

м. Житомир 

11 травня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Національний технічний  університет 

України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря сік орського» 

Луцький національний технічний 

університет 

Житомирський військовий інститут 

ім. С.П. Корольова 

398.  Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-конференція 

молодих вчених та здобувачів 

вищої освіти «Інформаційні 

технології, облік, аналіз і 

контроль в управлінні 

економічними процесами» 

Подільський державний аграрно-

технічний університет 

м. Кам’янець-Подільський, 

вул. Шевченка, 13, 

Цвігун Інна Анатоліївна, 

тел.: +380975664641, 

e-mail: oa@pdatu.edu.ua 

м. Кам’янець-

Подільський 

12 травня 

60 Міністерство освіти і науки України 

Національний університет водного 

господарства та 

природокористування 

Тернопільський національний 

економічний університет 

Київський кооперативний інститут 

бізнесу і права 

399.  Всеукраїнська науково-

практична on-line конференція 

здобувачів вищої освіти і 

Державний університет 

«Житомирська політехніка» 

10005, м. Житомир, 

м. Житомир 

12 травня 

60 Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Національний технічний  університет 

https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=8531&uk
https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=8531&uk
https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=8531&uk
https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=8531&uk
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молодих учених «Тенденції 

розвитку технологій в 

автоматизації, прилад обуду-

ванні та робототехніці» 

(присвячена Дню науки) 

  

вул. Чуднівська, б. 103, 

тел.: (0412)-24-14-18, 

e-mail: andru_tkachuk@ukr.net 

України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сік орського» 

Житомирський військовий інститут 

ім. С.П. Корольова 

Харківський національний 

університет радіоелектроніки 

Національний авіаційний 

університет 

Державне підприємство 

«Житомирський науково-

виробничий центр стандартизації, 

метрології та сертифікації» 

400.  Студентська наукова  

конференція «Екологічні  

проблеми сучасності» 

Подільський державний аграрно-

технічний університет, 

м. Кам’янець-Подільський, 

вул. Шевченка, 13, 

Роговик Леон Йосипович, 

тел.: +380972644379, 

e-mail: Elrogovik@gmail.com; 

Ямборак Раїса Семенівна,  

тел.: +380966462601, 

e-mail: raisa.yamborak@gmail.com; 

Крачан Тетяна Михайлівна,  

тел.: +384968329, 

e-mail: krachan777@gmail.com 

м. Кам’янець-

Подільський 

12 травня 

60 Міністерство освіти і науки України 

Тернопільський національний 

економічний університет  

401.  Всеукраїнська науково-

практична конференція курсантів 

і студентів «Наука про цивільний 

захист як шлях становлення 

молодих вчених» 

Черкаський інститут пожежної 

безпеки імені Героїв Чорнобиля 

НУЦЗ України, 

м. Черкаси, вул. Онопрієнка, 8, 

Яна Змага, 

тел.: (063)-656-90-65, 

е-mail: 2fire2@ukr.net; 

м. Черкаси 

12-13 травня 

100 Міністерство освіти і науки України 

ЗВО Державної служби 

надзвичайних ситуацій 
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Микола Пелипенко, 

тел.: (063) 978-34-24, 

е-mail: nicolaStayer@gmail.com 

402.  ХІV Міжнародна науково-

практична конференція 

студентів і аспірантів «Молода 

наука Волині: пріоритети та 

перспективи досліджень» 

СНУ імені Лесі Українки, 

Луцьк, пр. Волі, 13, 

Караїм О.А., 

тел.: (0332)243548, 

е-mail: Olha.Karaim@eenu.edu.ua 

Луцьк 

12-13 травня 

80 Міністерство освіти і науки України 

  

403.  Інновації розвитку харчових 

технологій та індустрії 

гостинності у готельно-

ресторанному бізнесі 

Тернопільський коледж харчових 

технологій і торгівлі, 

м. Тернопіль, проспект  Степана 

Бандери, 73, 

тел./факс: (0352) 24-17-00, 

                             24-31-31, 

е-mail:  tkhtt@i.ua 

www. tkhtt.e-schools.info 

  

м. Тернопіль 

13 травня 

Більше 

100 

Інститут модернізації змісту освіти 

Управління освіти і науки 

Тернопільської облдержадміністрації 

Кафедра управління інноваційною 

діяльністю та сферою послуг 

Тернопільського національного 

технічного університету імені Івана 

Пулюя 

Кафедра товарознавства, технологій і 

управління якістю харчових 

продуктів Львівського торговельно-

економічного університету 

Кафедра  міжнародного туризму і 

готельного бізнесу Навчально-

наукового інституту міжнародних 

економічних відносин ім. Б. Д. 

Гаврилишина Тернопільського 

національного економічного 

університету 

Національний університет харчових 

технологій 

Кам’янець-Подільський коледж 

харчової промисловості 
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Національного університету  

харчових технологій 

404.  Всеукраїнська науково-

практична on-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, 

тел.: (0412)-24-68-09, 

e-mail: gef@ztu.edu.ua, 

iptbass@gmail.com, 

chaszmin30@gmail.com 

м. Житомир 

13 травня 

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 

405.  Всеукраїнська студентська 

науково-практична 

конференція «Актуальні 

проблеми фізичного виховання, 

спорту і туризму у закладах 

освіти». 

Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний 

університет імені Григорія 

Сковороди, 

Київська обл., м. Переяслав, 

вул. Сухомлинського, 30, 

Пангелов Б. П., 

тел.: (093)-58-11-977, 

e-mail: sportkaf@ukr.net 

м. Переяслав 

13 травня 

150 Міністерство освіти і науки України 

Український філіал міжнародної 

академії дитячо-юнацького туризму і 

краєзнавства Переяслав-

Хмельницький державний 

педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди 

406.  Всеукраїнська науково-

практична конференція студентів 

та аспірантів «Геологія нафти і 

газу» 

Харківський національний 

університет імені В.Н. Каразіна, 

61022, м. Харків, майдан 

Свободи,4, 

тел. (057) 707–55–38, 

096–625–94–64,  

e-mail: oilandgasgeo@gmail.com 

м. Харків 

13-14 травня 

80 Міністерство освіти і науки України 

Національний технічний університет 

«ХПІ»  

Український науково-дослідний 

інститут природних газів 
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407.  VІI Всеукраїнська наукова 

конференція  студентів та 

молодих вчених з фізіології з 

міжнародною участю «Фізіологія 

- медицині, фармації та 

педагогіці: актуальні проблеми та 

сучасні досягнення» 

Харківський національний 

медичний університет, 

61022, м. Харків, пр-т Науки, 4, 

проф. Мясоєдов Валерій 

Васильович, 

доцент Ісаєва Інна Миколаївна, 

тел.: (057) 707-73-05 

м. Харків 

13-14 травня 

200 Міністерство освіти і науки України 

Національний педагогічний 

університет ім. Г.С. Сковороди 

Національний фармацевтичний 

університет 

408.  Всеукраїнська науково-

практична on-line конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених «Вплив 

інноваційних змін на розвиток 

суспільства: економіко-правові та 

соціально-гуманітарні 

аспекти» (присвячена Дню 

науки) 

Державний університет 

«Житомирська політехніка» 

10005, м. Житомир, 

вул. Чуднівська, б. 103, 

тел. (0412)-24-09-93, 

e-mail: fbs@ukr.net, 

fbs@ztu.edu.ua, 

ztu_kgn@ukr.net 

  

м. Житомир, 

14 травня 

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 

ГО «Житомирський обласний 

студентський інноваційний бізнес-

інкубатор» 

Національний університет водного 

господарства та 

природокористування (м. Рівне) 

Одеський національний економічний 

університет 
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Причорноморський науково-

дослідний інститут економіки та 

інновації (м. Одеса) 

409.  Всеукраїнська науково-

методична конференція молодих 

науковців «Прикладна 

лінгвістика – 2020: проблеми та 

рішення» 

Національний університет 

кораблебудування ім. адм.  

Макарова, гуманітарний 

факультет, 

54025, м. Миколаїв, пр. Героїв 

України, 9, 

проф. О.А. Дубова, 

проф. НУК Філіппова Н. М., 

тел.: +38(050) 6864399; 

Левентир С.С.,  

тел.: +38(093) 7448682, 

е-mail: nina.filippova@nuos.edu.ua 

м. Миколаїв 

14 травня 

200 Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Національний університет 

кораблебудування ім. адм. Макарова 

Одеський національний університет 

імені І. І. Мечникова 

Миколаївський національний 

університет імені В. О. 

Сухомлинського 

Рада молодих науковців НУК ім. 

адм. Макарова 

410.  VІ Всеукраїнська науково-

практична конференція ( з 

міжнародною участю) 

«Проблеми техніки і технології 

переробних виробництв» (із 

зарубіжною участю) 

Донецький національний 

технічний університет,  

85300, м. Покровськ, пл. 

Шибанкова, 2, 

 Топоров А. А., 

тел.:+380952950097,  

e-mail: 

andrii.toporov@donntu.edu.ua 

м. Покровськ 

14 травня 

60 Міністерство освіти і науки України 

ПрАТ «Авдіївський коксохімічний 

завод» 

411.  XV Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених «Бухгалтерський 

облік, аналіз, контроль і 

оподаткування: стан, проблеми та 

перспективи розвитку» 

Львівський торговельно-

економічний університет, 

м. Львів, вул. Туган- 

Барановського, 10, 

тел.: (032) 295-85-52 

м. Львів 

14 травня 

120 Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Львівський торговельно-

економічний університет, кафедра 

фінансів, кредиту  

та страхування 

Національна академія статистики, 

обліку та аудиту, кафедра фінансів, 
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банківської справи та страхування 

Державний університет 

«Житомирська політехніка» 

Одеський національний економічний 

університет 

Івано-Франківський національний 

технічний університет нафти і газу 

Львівський національний 

університет ім. Івана Франка, 

факультет управління фінансами та 

бізнесу 

Харківський державний університет 

харчування та торгівлі 

412.  IV Всеукраїнська студентська 

науково-практична Інтернет-

конференція «Актуальні 

проблеми сучасної мовної та 

літературної освіти в середніх 

навчальних закладах» 

Вінницький державний 

педагогічний університет 

ім. М.Коцюбинського, 

21100, м. Вінниця, 

вул. Острозького, 32 

кафедра методики філологічних 

дисциплін і стилістики 

української мови, 

доц. Віннічук А.П., 

тел.: 098-010-71-88, 

е-mail: kafedramfdisum@ukr.net 

м. Вінниця 

14 травня 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

 

413.  ІV студентська науково-

практична конференція «Сучасна 

економіка: проблеми та 

перспективи розвитку» 

Херсонський державний 

університет,  

факультет економіки і 

менеджменту, 

завідувачка кафедри 

менеджменту і адміністрування 

Н.І. Шашкова, 

73000, м. Херсон,  

м. Херсон 

14 травня 

75 Міністерство освіти і науки України 

Київський національний 

економічний університет ім. В. 

Гетьмана 

Херсонський національний 

технічний університет 

mailto:kafedramfdisum@ukr.net
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вул. Університетська, 27, 

тел. 095 64 83 028 

е-mail: 

TetianaKazakova@gmail.com  

414.  ІІІ 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», 

Януш О. Б, 

тел.: 044 513 02 26, 

e-mail: volodymyrksem@ukr.net 

м. Київ 

14 травня 

120 Міністерство освіти і науки України 

Заклади вищої освіти України  

415.  Сучасні тенденції розвитку 

лінгвістики та лінгводидактики 

Національний університет водного 

господарства та 

природокористування, 

кафедра іноземних мов,  

33000, м. Рівне, вул. Олекси 

Новака, 75, навч. корп. № 2, 

e-mail: kaf-im@nuwm.edu.ua 

м. Рівне 

14 травня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Рівненський державний 

гуманітарний університет 

ГО «Українське наукове та освітньо-

культурне товариство» 

Східноукраїнський національний 

університет імені Володимира Даля 

Закарпатський угорський інститут 

імені Ференца Ракоці II (м. 

Берегово)  

416.  III Всеукраїнська науково-

практична студентська 

конференція «Ars studendi 

terminologiae medicinalis: 

лінгвокультурологічний та 

лінгводидактичний аспекти 

вивчення латинської мови та 

Харківський національний 

медичний університет, 

61022, м. Харків, пр-т Науки, 4 

проф. Мясоєдов Валерій 

Васильович, 

доц. Дерев’янченко Наталія 

Володимирівна,  

м. Харків 

14 травня 

60 Міністерство освіти і науки України 

mailto:volodymyrksem@ukr.net
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медичної термінології» тел.: (057) 702-47-84 

417.  ХVI Всеукраїнська науково-

практична конференція студентів 

і молодих вчених «Фіскальна 

політика України в умовах 

євроінтеграційних процесів» 

Тернопільський національний   

Економічний університет, 

кафедра податків і фіскальної 

політики, 

м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, 

тел.: +38 067 354 1835, 

e-mail: n.vedashenko@tneu.edu.ua 

м. Тернопіль 

14 травня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Державна податкова служба України 

Державна митна служба України 

418.  ІI Всеукраїнська студентська 

науково-практична конференція 

«Міжнародні економічні 

відносини України в умовах 

інтеграційних процесів: стан, 

проблеми та перспективи 

розвитку» 

Львівський національний 

аграрний  університет, 

кафедра міжнародних 

економічних відносин та 

маркетингу, 

80381, Львівська обл., 

Жовківський р-н,  

м. Дубляни, вул. В. Великого, 1, 

тел.: (032) 22-42-931, 

        (096)1405757, 

e-mail: students.mev@gmail.com 

м. Дубляни 

Львівської 

області 

14-15 травня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Львівський національний 

університет імені Івана Франка 

Міжнародний університет фінансів 

(м. Київ) 

Миколаївський національний 

аграрний університет 

Сумський національний аграрний 

університет 

Тернопільський національний 

економічний університет 

ГО «Європейська альтернатива» 

ГО «Академічний простір» 

ГО «Українсько-німецьке 

економічне об’єднання» (м. Львів) 

419.  Актуальні проблеми сучасної 

освіти: реалії та перспективи 

Маріупольський коледж ДЗВО 

«Приазовський державний 

технічний університет», 

м. Маріуполь, вул. Георгіївська, 

69, 

тел.: 0629332306, 

e-mail: mkpstu@gmail.com 

м. Маріуполь 

14-15 травня 

150 Міністерство освіти і науки України. 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 
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420.  ХIІІ Всеукраїнська студентська 

науково-практична конференція 

«Фізична культура, спорт та 

фізична реабілітація в сучасному 

суспільстві» 

Вінницький державний 

педагогічний університет  

ім. М.Коцюбинського,  

21100, м. Вінниця,  

вул. Острозького, 32, 

факультет фізичного виховання і 

спорту, 

доц. Дмитренко С.М., 

доц. Дяченко А.А., 

тел.: (0432)-26-52-40,  

e-mail: info@vspu.net 

м. Вінниця 

14-15 травня 

100 Міністерство освіти і науки України. 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Національний університет фізичного 

виховання і спорту (м. Київ) 

Житомирський державний 

університет імені І. Франка 

421.  Актуальні проблеми розвитку 

сучасного права 

Національний університет 

водного господарства та 

природокористування,  

33000, м. Рівне, вул. Соборна, 11,  

навч. корп. № 1, 

Гришко Вікторія Іванівна, 

тел. (097) 8086301, 

e-mail: v.i.grichko@nuwm.edu.ua  

м. Рівне 

14-15 травня 

80 Міністерство освіти і науки України 

Рівненська обласна рада 

Університет державної фіскальної 

служби України (м. Ірпінь) 

Асоціація правників України 

Сумський державний університет 

  

422.  ХХІ студентська наукова 

конференція «Реалії, проблеми та 

перспективи розвитку географії в 

Україні» 

Львівський національний 

університет імені Івана Франка, 

географічний факультет, 

79000, м. Львів, вул. Дорошенка, 

41, 

Іванов Є.А., 

тел.: (032) 239-46-46, 

e-mail: Yevhen.Ivanov@lnu.edu.ua 

м. Львів 

14-15 травня 

100 Міністерство освіти і науки України 

 

423.  Всеукраїнська науково-

практична конференція молодих 

вчених та здобувачів вищої 

освіти «Наука. Студентство. 

Миколаївський національний 

університет імені В.О. 

Сухомлинського, 

факультет іноземної філології, 

м. Миколаїв 

14-15 травня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Національна Академія педагогічних 

наук України 

Прикарпатський національний 

mailto:info@vspu.net
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Сучасність.» кафедра загальної та прикладної 

лінгвістики, 

м. Миколаїв, вул. Ні кольська, 24, 

Олексюк О.Є., 

тел.: (098) 307-30-61, 

e-mail: oleksjukoksana@ukr.net 

університет імені В. Стефаника 

Херсонський державний університет 

Рівненський державний 

гуманітарний університет 

424.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Проблеми захисту прав та 

свобод людини і громадянина» 

Чернігівський національний 

технологічний університет, 

Юридичний факультет 

навчально-наукового інституту 

права і соціальних технологій, 

м. Чернігів, 14000, вул.. Козацька, 

1-А, 

Селецький О.В., 

тел.: (066) 506-91-89, 

e-mail: seletskiyalex@ukr.net. 

Литвиненко В.М., 

тел.: (066) 300-83-59 

e-mail: litvinenko.valia@ukr.net 

м. Чернігів 

14-15 травня 

100 Науково-дослідний інститут 

інформатики і права Національної 

академії правових наук 

Юридичний інститут Національного 

авіаційного університету 

Чернігівський інститут інформації, 

бізнесу і права 

425.  Міжвузівська студентська 

науково-практична конференція 

«Соціальні практики: 

регіональний вимір» 

  

Херсонський державний 

університет, соціально-

психологічний факультет, 

кафедра соціальної роботи, 

соціальної педагогіки та 

соціології, 

73000, м. Херсон, 

вул. Університетська, 27, 

Коршун Т.В.,  

тел.: (0552) 32-67-91, 

е-mail: emarkvas@gmail.com 

м. Херсон 

15 травня 

60 Херсонський національний 

технічний університет 

Херсонський державний аграрний 

університет 

426.  Основні напрями удосконалення Харківський національний м. Харків 150 Міністерство науки і освіти України 
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бухгалтерського обліку, аудиту 

та оподаткування в умовах 

євроінтеграції 

технічний університет сільського 

господарства імені Петра 

Василенка, 

Навчально-науковий інститут 

бізнесу і менеджменту, 

м. Харків, вул.. Алчевських, 44, 

тел.: (066) 103-68-11, 

е-mail: oblikua7@gmail.com 

15 травня  

427.  Всеукраїнська науково-

практична on-line 

конференція здобувачів вищої 

освіти і молодих учених 

«Проблеми та перспективи 

розвитку туризму та готельно-

ресторанної справи» (присвячена 

Дню науки) 

Державний університет 

«Житомирська політехніка» 

10005, м. Житомир, 

вул. Чуднівська, б. 103, 

тел. (0412)-24-09-93, 

         097-90-345-80, 

e-mail: kaf_tgrs@ukr.net 

м. Житомир, 

15 травня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Департамент культури, молоді та 

спорту Житомирської обласної 

державної адміністрації 

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 

428.  Всеукраїнська студентська 

науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми методики 

навчання математики у контексті 

розбудови Нової української 

школи» 

Південноукраїнський 

національний педагогічний 

університет імені 

К. Д. Ушинського, 

м. Одеса, 

вул. Старопортофранківська, 26, 

каб. 32, 

Скворцова С.О., 

м. Одеса 

15-16 травня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського 
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e-mail: p.kafedra2017@ukr.net  

  

429.  ХV Науково-практична 

конференція студентів та 

молодих вчених «Психологічні 

проблеми сучасності» 

Львівський національний 

університет імені Івана Франка, 

філософський факультет, 

79000, м. Львів, вул. Коперника, 

3, 

Штепа О.С., 

тел.: (032) 261-68-92, 

e-mail: 

psychlology.dep.philosophy@lnu.ed

u.ua 

м. Львів 

16-17 травня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Інститут соціогуманітарних проблем 

людини Західнонауковоого центру 

НАН України (Львів) 

 

430.  Актуальні проблеми сучасної 

освіти: реалії та перспективи   

Маріупольський коледж ДВНЗ 

«Приазовський державний 

технічний університет», 

 м. Маріуполь, вул. Георгіївська 

69, 

тел.: 0629332306, 

e-mail: mkpstu@gmail.com  

м. Маріуполь 

17  травня 

150 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

 

431.  XVIII Всеукраїнська конференція 

молодих вчених та студентів з 

актуальних питань сучасної хімії 

Дніпровський національний 

університет імені Олеся Гончара, 

49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, 

тел.: (096)923-17-88, 

e-mail: matorina_katerina@ukr.net, 

onti_dnu@i.ua, 

information_dep@dnu.dp.ua 

м. Дніпро 

18-21 травня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Інститут органічної хімії НАН 

України (м. Київ) 

Науково-виробнича фірма «Отава» 

(м. Київ) 

432.  Всеукраїнська науково-

практична конференція студентів 

і молодих учених «Перспективні 

напрямки сучасної науки та 

Донбаський державний 

педагогічний університет, 

вул. Г. Батюка, 19, м. Слов’янськ, 

Донецька обл., 84116, 

м. Слов’янськ 

19-20 травня 

1000 Міністерство освіти і науки України 

Глухівський національний 

педагогічний університет 

ім. Олександра Довженка 
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освіти» Чайченко Станіслав Олегович, 

тел.: (06262)39787, (06262)32808, 

е-mail: sdpu1939@ukr.net 

Бердянський державний 

педагогічний університет 

Донбаська державна педагогічна 

академія 

433.  Всеукраїнська студентська 

науково-практична конференція 

«Шляхи і засоби становлення 

професійної майстерності 

майбутніх педагогів» 

Південноукраїнський національн

ий педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського, 

м. Одеса, вул. Ніщинського, 1, 

Карпова Є.Є., 

тел.: (048)-732-12-12, 

е-mail: alex.listopad@gmail.com  

м. Одеса 

19-20 травня 

100 Міністерство освіти і науки України 

  

434.  ІV 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, 

тел.: (0362) 26-78-65, 

         (0362) 26-96-89 

м. Рівне 

20 травня 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

 

435.  Всеукраїнська наукова 

Інтернет-конференція здобувачів 

вищої освіти та молодих учених 

“Забезпечення сталого розвитку 

фінансової системи України в 

умовах глобалізації” 

Подільський державний аграрно-

технічний університет 

Рудик Володимир Касянович 

вул. Шевченка, 13 

м. Кам’янець-Подільський 

тел.: +380672581053 

rudyk_vk@meta.ua 

м. Кам’янець-

Подільський 

20 травня 

60 Міністерство освіти і науки України 

Житомирський національний 

агроекологічний університет 

Хмельницький університет 

управління та права імені Леоніда 

Юзькова 

436.  XV (IV) Всеукраїнська наукова 

конференція молодих учених, 

аспірантів та студентів 

«Проблеми регіональної історії 

Одеський національний 

університет імені І.І. Мечникова, 

65082, м. Одеса,  

вул. Єлісаветинська, 12, 

м. Одеса 

21 травня 

60 ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Херсонський державний університет, 

кафедра історії, археології та 

mailto:sdpu1939@ukr.net
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України» Херсонський державний 

університет, кафедра історії, 

археології та методики 

викладання, 

Кузова Наталя Миколаївна, 

тел.: 066-848 81 56 

 

методики викладання 

437.  «Національна безпека України: 

актуальні проблеми та шляхи їх 

вирішення» 

  

Військова академія  (м. Одеса) 

65009, м. Одеса, вул. Фонтанська 

дорога, 10, 

тел.: (0482) 63-76-60, дод. 1-15, 

e-mail: vaodesa_konf@ukr.net 

м. Одеса 

21 травня 

 

більше 

200 

Національна академія Державної 

прикордонної служби України імені 

Б. Хмельницького (м. 

Хмельницький) 

Одеський національний університет 

імені І.І. Мечнікова 

Одеський національний економічний 

університет 

438.  Всеукраїнська Інтернет-

конференція «Актуальні 

проблеми сучасної енергетики-

2020» 

Херсонський національний 

технічний університет,   

м. Херсон, Бериславське шосе, 24, 

Баганов Е. О., 

тел.: (0552) 32-69-92, 

e-mail: Energetika@kntu.net.ua  

м. Херсон 

20-22 травня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Херсонський національний 

технічний університет 

439.  XIV Всеукраїнська науково-

технічна конференція 

«Досконалість зварювання –  

комплексний підхід» 

Національний технічний 

університет України«Київський 

політехнічний інститут ім. Ігоря 

Сікорського», зварювальний 

факультет, кафедра 

електрозварювальних установок, 

м. Київ, вул. Дашавська 6/2. 

корпус 23, 

доц., к.т.н. Сидоренко П.Ю.,  

тел.: 044-204-82-41, 

м. Київ 

20-22 травня 

60 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Інститут електрозварювання ім. 

Є.О.Патона НАН України 

Товариство зварників України 

https://kpi.ua/k-23
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e-mail: p.sydorenko@kpi.ua 

440.  V Всеукраїнська студентська 

наукова конференція «Проблеми 

та перспективи розвитку 

видавничого бізнесу на 

медійному ринку України» 

 

Видавничо-поліграфічний 

інститут Національного 

технічного університету 

України«Київський 

політехнічний інститут ім. Ігоря 

Сікорського»,  

м. Київ, вул. Володимирська, 7, 

корп.25 (кафедра МВПГ), 

Шевченко І.Б. , 

тел.: +380(44) 279-07-12,  

+380(50) 696-87-11, 

e-mail: ovpk_kpi@ukr.net, 

http://ovpk.vpi.kpi.ua/ 

м. Київ 

20 травня 

60 Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Національний технічний університет 

України«Київський політехнічний 

інститут ім. Ігоря Сікорського» 

441.  Всеукраїнська наукова 

конференція студентів і 

аспірантів «Актуальні питання 

кримінального процесу очима 

молодих дослідників» 

 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого, 

кафедра кримінального процесу і 

кафедра кримінального процесу 

та оперативно-розшукової 

діяльності,  

м. Харків, вул. Пушкінська, 77,  

Капліна О.В., Шило О.Г., 

тел.: 704-93-10,  

e-mail: crimproc2016@gmail.com 

м. Харків 

21 травня 

100 Міністерство освіти і науки 

України Науково-дослідний 

інститут вивчення проблем 

злочинності імені академіка 

В.В. Сташиса НАПрН України 

442.  Всеукраїнська науково-технічна 

конференція здобувачів вищої 

освіти та молодих учених 

«Молода академія – 2020» 

Національна металургійна 

академія України (НМетАУ), 

пр. Гагаріна, 4,  

м. Дніпро, Україна, 49005, 

проректор Пройдак Ю.С., 

тел.: (0562) 47-45-10 

м. Дніпро 

21-22 травня 

800 Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Запорізька державна інженерна 

академія Приазовський державний 

технічний університет 

Криворізький технічний університет 
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Український державний хіміко-

технологічний  університет 

Черкаський національний 

університет імені Богдана 

Хмельницького 

443.  Всеукраїнська  науково-практична 

конференція студентів, аспірантів 

та молодих науковців «Актуальні 

проблеми сучасної хімії».  

Національний університет 

кораблебудування ім. адм. 

Макарова, 

факультет екологічної та 

техногенної безпеки, 

54025, м. Миколаїв, просп. Героїв 

України, 9, 

Ремешевська І. В., 

тел.: 0677417744, 

е-mail: irynaremesh@gmail.com 

 

м. Миколаїв 

22 травня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Південний науковий центр НАН 

України Національний університет 

кораблебудування ім. адм. Макарова 

Миколаївський національний 

університет ім. В.О Сухомлинського 

Миколаївський національний 

аграрний університет 

Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний 

інститут ім. Ігоря Сікорського» 

Рада молодих науковців НУК ім. 

адм. Макарова 

444.  ІІ Всеукраїнська науково-

практичної конференція 

«Наукові читання імені В.М. 

Виноградова»  

Херсонський державний аграрний 

університет, 

м. Херсон, 73006, вул. 

Стрітенська, 23,  

факультет рибного господарства 

та природокористування, 

кафедра лісового та садово-

паркового господарства, 

Назаренко Сергій Володимирович 

тел.: (095)3162088, 

е-mail: кaf_lis@ukr.net 

м. Херсон 

23-24 травня 

60 Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Державне підприємство «Степовий 

ім. В.М. Виноградова філіал 

УкрНДІЛГА» 

Державне спеціалізоване лісозахисне 

підприємство «Херсонлісозахист» 

Управління лісового та 

мисливського господарства у 

Херсонській області 

445.  III Всеукраїнська студентська Донецький національний м. Покровськ 60 Міністерство освіти і науки України 
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науково-практична конференція 

«Математика та математичне 

моделювання у сучасному 

технічному університеті» 

технічний університет,  

85300, м. Покровськ, пл. 

Шибанкова, 2, 

Медведєва М. І. 

тел.: +380955055133, 

e-mail: 

marena.medvedieva@donntu.edu.ua 

  

травень 

446.  ІV Всеукраїнська наукова 

конференція молодих вчених, 

аспірантів та студентів 

«Проблеми регіональної історії 

України»  

Херсонський державний 

університет, 

історико-юридичний факультет, 

кафедра історії, археології та 

методики викладання, 

73000, м. Херсон,   

пров. Інженера Корсакова, 47, 

Н.М. Кузовова,  

тел.: 0668488156, 

e-mail: mchichikalo@ksu.ks.ua 

м. Херсон 

21 травня 

60 Міністерство освіти і науки України 

Одеський національний університет 

імені І. І. Мечникова 

Херсонський державний університет 

Житомирський державний 

університет імені Івана Франка 

Черкаський національний 

університет імені Богдана 

Хмельницького 

Херсонський обласний краєзнавчий 

музей 

447.  Нові матеріали і технології у 

будівництві 

Одеська державна академія 

будівництва та архітектури,   

м. Одеса, вул. Дідріхсона 4,  

Сьоміна Ю.А., 

тел.: (093) 551-32-80, 

e-mail: syomina3091@ukr.net 

м. Одеса 

26-27 травня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Академія будівництва України 

448.  Тринадцята всеукраїнська 

міжгалузева науково-технічна 

конференція студентів, аспірантів 

та наукових співробітників 

«Зварювання та споріднені 

процеси і технології» 

Національний технічний 

університет України «Київський 

політехнічний інститут ім. Ігоря 

Сікорського», зварювальний 

факультет,  

кафедра зварювального 

м. Київ 

27-29 травня 

60 Інститут електрозварювання ім. 

Є.О.Патона НАН України 

Український Атестаційний комітет 

зварювальників 
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виробництва, 

м. Київ, вул.Дашавська 6/2, 

Коваленко Владислав 

Леонідович, 

тел.: 066-741-76-01, 

e-mail: vl.kovalenko@kpi.ua 

449.  ХVІІІ Всеукраїнська студентська 

науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми фізичної 

культури, олімпійського й 

професійного спорту та 

реабілітації у навчальних 

закладах України» 

 

Центральноукраїнський держав-

ний педагогічний університет 

імені Володимира Винниченка,  

кафедра теорії і методики фізич-

ного виховання, 

25000, Кіровоградська область, 

м. Кропивницький, 

вул.. Шевченка, 1, 

Шевченко О.В.,  

тел.: (0522) 24-33-73 

м. 

Кропивниць-

кий 

28-29 травня 

70 Міністерство освіти і науки України 

Міністерство молоді та спорту 

України 

450.  Науково–практична конференція 

студентів «Орфанні 

захворювання в нефрології» 

Харківський національний 

університет імені В.Н. Каразіна, 

61022, м. Харків, майдан 

Свободи,4, 

тел.: +38 (057) 349–43–44,  

tmtykhonova@gmail.com 

м. Харків 

29 травня 

90 Міністерство освіти і науки України 

451.  Науково-практична 

конференція студентів 

«Маркетинг очима молоді» 

  

Хмельницький національний 

університет, 

кафедра маркетингу і 

торговельного підприємництва, 

29016 Хмельницький, 

вул. Інститутська 11, 

тел.: (067) 966-86-60, 

         (067) 380-19-05, 

е-mail: 

м. 

Хмельницький 

28-29 травня 

 

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 
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sveta_marketing@ukr.net 

rvboiko@ukr.net 

харчування та торгівлі 

Одеський національний 

політехнічний університет 

Запорізький національний університе

т 

Херсонський національний технічни

й університет 

Хмельницький кооперативний торго

вельно-економічний інститут 

452.  Актуальні дослідження правових 

та економічних процесів в 

контексті євроінтеграції 

Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ, 

49005, Дніпропетровська область, 

м. Дніпро́, проспект Гагаріна, 26, 

Марченко О.В., 

(066) 158-86-64 

м. Дніпро́ 

29 травня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської державної 

адміністрації 

 

453.  ХХVІ Всеукраїнська науково-

практична конференція «Фізичне 

виховання і спорт в навчальних 

закладах України на сучасному 

етапі: стан, напрямки та 

перспективи розвитку». 

Центральноукраїнський держав-

ний педагогічний університет 

імені Володимира Винниченка,  

кафедра теорії і методики фізич-

ного виховання, 

кафедра теорії і методики 

фізичного виховання, 

25000, Кіровоградська область, 

м. Кропивницький, 

вул.. Шевченка, 1, 

Шевченко О.В.,  

тел.: (0522) 24-33-73 

м. 

Кропивницьки

й 

29-30 травня 

80 Міністерство освіти і науки України 

Міністерство молоді та спорту 

України 

454.  Бухгалтерський облік, аналіз, 

контроль і оподаткування: стан, 

проблеми та перспективи 

розвитку 

Львівський торговельно-

економічний університет,  

м. Львів, вул. Туган- 

Барановського, 10, 

м. Львів 

травень 

90 Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Львівський торговельно-

економічний університет, кафедра 

mailto:sveta_marketing@ukr.net
mailto:rvboiko@ukr.net
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тел.: (032) 240-34-39 бухгалтерського обліку; кафедра 

аудиту, аналізу та оподаткування 

Полтавський університет економіки і 

торгівлі 

Національна академія статистики, 

обліку та аудиту, кафедра обліку та 

оподаткування 

Державний університет 

«Житомирська політехніка», кафедра 

обліку і аудиту 

Одеський національний економічний 

університет, кафедра 

бухгалтерського обліку та аудиту 

Івано-Франківський національний 

технічний університет нафти і газу, 

кафедра обліку та оподаткування 

455.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених «Наука і молодь 

– 2019: пріоритетні напрями 

глобалізаційних змін»   

Навчально-науковий інститут 

менеджменту та психології  

ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України,  

кафедра педагогіки, 

адміністрування соціальної 

роботи,  

м. Київ, вул. Січових Стрільців, 

52-а, 

Алейнікова О. В., 

тел.: (050) 524-29-82; 

Андрощук І. М.,  

тел.: (044) 481-38-10, 

e-mail: rector@umo.edu.ua 

м. Київ 

травень 

80 Інститут модернізації змісту освіти 

456.  ІV Всеукраїнська науково-

практична конференція молодих 

НТУУ «Київський політехнічний 

інститут ім. Ігоря Сікорського»,  

м. Київ 

травень 

60 Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти 
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вчених та студентів 

«Інформаційні системи та 

технології управління» 

 (ІСТУ-2020) 

м. Київ, 03056, м. Київ, пр-т 

Перемоги, 37, 

Гавриленко Олена Валеріївна, 

Тел. +380 204 90 45 

apimd.asoiu@gmail.com 

457.  Всеукраїнська  наукова 

конференція студентів та 

молодих вчених «Актуальні 

проблеми розвитку менеджменту, 

фінансів та фінансової науки: ідеї 

та їх впровадження» ( з 

міжнародною участю)  

Донецький національний 

технічний університет,  

85300, м. Покровськ, пл. 

Шибанкова, 2, 

Антоненко В.М., 

тел.: +380504288457, 

e-mail: (sunduk.55@mail.ru 

м. Покровськ 

травень 

60 Міністерство освіти і науки України 

458.  Всеукраїнська науково-

практична конференція молодих 

вчених «Актуальні питання 

сучасної правової політики 

держави» 

Харківський національний 

університет внутрішніх справ, 

відділ організації наукової 

роботи, 

відділ організації освітньо-

наукової підготовки 

61080, м. Харків, 

просп. Льва Ландау, 27, 

тел.: (057) 7398-351, 

e-mail: naukahnuvs@ukr.net 

м. Харків 

травень 

100 Міністерство освіти і науки України 

Міністерство внутрішніх справ 

України  

Заклади вищої освіти із 

специфічними умовами навчання 

(МВС України) 

Цивільні заклади вищої освіти 

юридичного профілю 

459.  XXVІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція курсантів 

та студентів «Сучасна наука і 

правоохоронна діяльність»  

Харківський національний 

університет внутрішніх справ, 

відділ організації наукової 

роботи, 

61080, м. Харків, 

просп. Льва Ландау, 27, 

тел.: (057) 7398-351, 

e-mail: naukahnuvs@ukr.net 

м. Харків 

травень 

100 Міністерство освіти і науки України 

Міністерство внутрішніх справ 

України  

Заклади вищої освіти із 

специфічними умовами навчання 

(МВС України) Цивільні заклади 

вищої освіти юридичного профілю 
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460.  VI Всеукраїнська науково-

практична конференція молодих 

учених, спеціалістів, аспірантів 

«Проблеми 

енергоресурсозбереження у 

промисловому регіоні. Наука і 

практика» 

Приазовський державний 

технічний університет,  

рада молодих вчених, 

аспірантура, 

87555,Донецька обл., м. 

Маріуполь, вул. Університетська, 

7,  

Поднебенна Світлана 

Костянтинівна,  

тел.: (0629) 44-62-04,  

          0984831073, 

e-mail: podsvet@gmail.com, 

рstu.aspsr@mail.ru 

м. Маріуполь 

травень 

90-100 Міністерство освіти і науки України 

Інститут електромеханіки, 

енергозбереження і систем 

управління Кременчуцького  

національного університету 

ім. М.Остроградського 

461.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених «Пріоритети 

філологічної освіти» 

  

Рівненський державний 

гуманітарний університет, 

33028, м. Рівне, 

вул. С.Бандери, 12, 

тел: (0362) 26-78-65; 

        (0362) 26-96-89 

м. Рівне 

травень 

100 Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Управління освіти і науки 

Рівненської обласної державної 

адміністрації Рівненська Мала 

академія наук учнівської молоді 

КЗ «Рівненський обласний науковий 

ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ст.» Рівненської 

обласної ради 

462.  Всеукраїнська студентська 

науково-практична конференція 

«Лінгвоукраїністика ХХІ 

століття: традиції та 

новаторство» 

Донецький національний 

університет імені Василя Стуса, 

м. Вінниця, вул. Академіка 

Янгеля, 4, 

Бортун Каріна Олександрівна, 

тел.: +380506610845), 

e-mail: k.bortun@donnu.edu.ua 

м. Вінниця 

травень 

60 Міністерство освіти і науки України 

463.  VIII Всеукраїнська науково-

практична конференція студентів 

Донецький національний 

університет імені Василя Стуса, 

м. Вінниця 

травень 

60 Міністерство освіти і науки України 
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та молодих науковців 

«Креативність як феномен 

людського буття в культурі» 

м. Вінниця, вул. Академіка 

Янгеля, 4, 

Краснікова Валентина Василівна 

+38050 91 94 891, 

v.krasnikova@donnu.edu.ua 

464.  Науково-практична студентська 

конференція «2020 рік – рік 

Рафаєля» 

Видавничо-поліграфічний 

інститут НТУУ «Київський 

політехнічний інститут ім. Ігоря 

Сікорського», 

м. Київ, вул. Володимирська, 7, 

корп.25 (кафедра графіки), 

доцент Бондаренко С. Д., 

тел.: (067) 703-12-48, 

e-mail: bonkoart@gmail.com  

м. Київ 

травень 

70 Міністерство освіти і науки України 

КПІ ім. Ігоря Сікорського 

465.  Всеукраїнська конференція  

«Актуальні проблеми сучасної 

соціології та соціальної роботи і 

професійної підготовки фахівців: 

булінг та мобінг» 

Ужгородський національний 

університет, 

факультет суспільних наук, 

кафедра соціології та соціальної 

роботи,  

88000, м. Ужгород, 

вул. Університетська, 14, 

Шандор Ф.Ф., 

тел.:  +380509657795, 

e-mail: f.shandor@gmail.com; 

f-susp@uzhnu.edu.ua  

м. Ужгород 

травень 

100 Міністерство освіти і науки України 

Управління соцзахисту ЗОДА 

Управління юстиції ЗОДА 

466.  Науково-практична конференція 

студентів, аспірантів та молодих 

вчених «Погляд у майбутнє 

приладобудування» 

 

НТУУ «Київський політехнічний 

інститут ім. Ігоря Сікорського»,  

03056, м. Київ, пр-т Перемоги, 37, 

корп. 18, кім. 206, 

Добролюбова Марина Валеріївна, 

тел.: 097-596-89-74, 

м. Київ 

травень 

60 Міністерство освіти і науки України 

Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» 

(Приладобудівний факультет) 
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e-mail: m.dobroliubova@ukr.net; 

Бурлака Діна Анатоліївна, 

тел.: 063 043 42 12, 

e-mail: burlaka.dina@gmail.com  

467.  Історія, культура, пам’ять у 

науковому вимірі: стан, та 

перспективи (Актуальні 

проблеми нового та новітнього 

часу) 

Національний технічний 

університет України «Київський 

політехнічний інститут ім. Ігоря 

Сікорського»,  

м. Київ, 03056, м. Київ, пр-т 

Перемоги, 37, 

Тарнавський Ігор Станіславович, 

Кізлова Антоніна Анатолівна, 

cайт конференції  

http://kafhistory.kpi.ua, 

тел.: роб. 204-90-23, 

е-mail: http://kafhistory.kpi.ua 

м. Київ 

травень 

60 Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Інститут історії України НАН 

України, 

Київський 

національний університет імені 

Тараса Шевченка  

468.  ІІ Науково-практична 

конференція: «Інформаційна 

безпека: сучасний стан, проблеми 

та перспективи». 

  

Центр інформаційного права та 

правових проблем інформаційних 

технологій, 

м. Київ, вул. Борщагівська 124, 

корп. 19, каб. 330, 

доцент кафедри інформаційного 

права та права інтелектуальної 

власності к.т.н., 

с.н.с В.М. Фурашев, 

тел.: (044) 406-85-76, 

е-mail: Kipp_fsp_kpi@ukr.net 

м. Київ 

травень-

червень 

100 Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Міністерство культури, молоді та 

спорту України 

Факультет соціології і права 

Національного технічного 

університету  України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» 

Секція правового забезпечення 

національної безпеки і оборони 

Національної академії правових наук 

України  

Науково-дослідний інститут 

інформатики і права Національної 

академії правових наук України. 

http://kafhistory.kpi.ua/
http://kafhistory.kpi.ua/
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469.  Регіональні проблеми охорони 

довкілля 

Одеський державний екологічний 

університет, 65016, Україна, м. 

Одеса, вул.. Львівська, 15, 

Сафранов Т.А., 

тел.: (048) 785-27-16, 

(067) 484-02-64, 

е-mail: safranov@ukr.net 

м. Одеса 

1-3 червня 

70 Міністерство освіти і науки України 

Міжнародна асоціація екологів 

Прящівський університет 

(Словаччина) 

Університет менеджменту (м. Варна, 

Болгарія) 

Клужський університет (Румунія) 

НУ «Львівська політехніка» 

Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка 

Харківський національний 

університет імені В.Н. Кармазина 

Харківський національний 

автомобільно-дорожній університет 

Кременчуцький національний 

університет імені М. 

Остроградського 

Національний університет 

кораблебудування (м. Миколаїв) 

Національний університет 

залізничного транспорту імені акад.. 

Лазаря на (м. Дніпро) 

Національний транспортний 

університет (м. Київ) 

Черкаський державний 

технологічний університет  

470.  І  Всеукраїнська науково-

практична  конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених «Розвиток 

громад: економічний, соціальний, 

правовий та екологічний 

Миколаївський національний 

аграрний університет, 

54020, м. Миколаїв, 

вул. Георгія Гонгадзе, 9, 

тел.: +380(512)34-10-82, 

е-mail: 

м. Миколаїв 

05-06 червня 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені 

Вадима Гетьмана» 

Подільський державний аграрно-

технічний університет 
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аспекти» 

  

departmentpmaie@gmail.com Інститут економіки та бізнес-освіти 

Уманського державного 

педагогічного університету ім. Павла 

Тичини, 

Міжрегіональне управління 

Нацдержслужби в Одеській, 

Миколаївській та Херсонській 

областях, АР Крим та м. Севастополі 

Миколаївський обласний центр 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації 

Миколаївська районна рада 

Миколаївської області 

Радсадівська сільська об’єднана 

територіальна громада 

Миколаївського району 

Миколаївської області 

471.  ІV Ґеретівські читання Тернопільський обласний 

комунальний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти, 

вул. В. Громницького, 1, 

м. Тернопіль, 46027, 

тел.: 43-57-83, 

e-mail: admin@ippo.edu.te.ua 

м. Тернопіль 

06 червня 

60 Міністерство освіти і науки України 

Науково-дослідний інститут 

українознавства, Міністерство освіти 

України 

Тернопільська обласна державна 

адміністрація 

Тернопільська обласна рада 

Тернопільський обласний 

комунальний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Державний архів Тернопільської 

області 

Тернопільська обласна організація 

Національної спілки краєзнавців 

України 
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472.  Всеукраїнська студентська 

науково-практична конференція 

«Соціалізація особистості в 

умовах сучасних викликів» 

Луганський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, 

Навчально-науковий інститут 

педагогіки та психології, 

кафедра соціальної педагогіки 

92703, Луганська обл., 

м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1. 

Караман О.Л., 

тел.: +380502000767, 

е-mail: 

karaman.olena.lnu@gmail.com; 

Юрків Я.І., 

тел.: +380506829614, 

е-mail: 

yurkiv.yara@gmail.com, 

kafedra.soc.ped@gmail.com 

м. Старобільсь

к 

11–12 червня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Національне агентство із 

забезпечення якості вищої освіти 

Національна академія педагогічних 

наук України 

Національний університет «Києво-

Могилянська академія» 

Львівський національний 

університет імені Івана Франка 

Український католицький 

університет 

Мелітопольський державний 

педагогічний університет імені 

Богдана Хмельницького 

Кременчуцький національний 

університет імені Михайла 

Остроградського 

Національний авіаційний 

університет 

Національний університет оборони 

України імені Івана Черняховського 

Київський Університет імені Бориса 

Грінченка 

473.  Розвиток інтелектуальних умінь і 

творчих здібностей учнів та 

студентів у процесі навчання 

дисциплін природничо-

математичного циклу – ІТМ-

Молодь*плюс-2020.  

Крок у науку 

СумДПУ імені А.С. Макаренка, 

40002, м. Суми,  

вул. Роменська, 87, 

Чашечникова Ольга Серафімівна, 

тел.: (0542) 68-59-74, 

е-mail: fpdo@sspu.sumy.ua 

м. Суми 

14-15 червня 

60 Інститут модернізації змісту освіти  

НПУ імені М.П. Драгоманова 

Національний університет 

«Чернігівський колегіум» імені 

Т.Г.Шевченка 

Черкаський національний 

університет імені Б.Хмельницького 
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474.  «Державна спеціальна служба 

транспорту під час проведення 

ООС. «Відбудувати та 

захистити» 

Дніпровський національний 

університет залізничного 

транспорту імені академіка 

В. Лазаря на, 

вул. Лазаряна, 2, м. Дніпро, 

Україна, 49010, 

Начальник кафедри військової 

підготовки полковник  

 Северин О. П., 

тел.: +38 (056) 373-15-92, 

e-mail: kvpdsst@gmail.com 

м. Дніпро 

30 червня 

 

150 Міністерство освіти і науки України  

Міністерство Оборони України  

Державна спеціальна служба 

транспорту 

475.  Регіональне історичне 

краєзнавство: фонди визначних 

особистостей 

Тернопільський обласний 

комунальний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти, 

вул. В. Громницького, 1, 

м. Тернопіль, 46027, 

тел.: 43-57-83, 

e-mail: admin@ippo.edu.te.ua 

м. Тернопіль 

22 вересня 

60 Міністерство освіти і науки України 

Науково-дослідний інститут 

українознавства 

Міністерство освіти і науки України 

Тернопільська обласна державна 

адміністрація 

Тернопільська обласна рада 

Тернопільський обласний 

комунальний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Державний архів Тернопільської 

області 

Тернопільська обласна організація 

Національної спілки краєзнавців 

України 

476.  Всеукраїнська конференція  

«Актуальні проблеми сучасної 

соціології та соціальної роботи і 

професійної підготовки фахівців: 

антидискримінаційна теорія і 

практика» 

Ужгородський національний 

університет, факультет 

суспільних наук, кафедра 

соціології та соціальної роботи,  

88000, м. Ужгород, 

вул. Університетська, 14, 

м. Ужгород 

вересень 

60 Міністерство освіти і науки України 

Управління соцзахисту 

Закарпатської ОДА 
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Шандор Ф.Ф., 

тел.: +380509657795, 

e-mail: f.shandor@gmail.com; 

f-susp@uzhnu.edu.ua 

477.  Школа молодого соціолога 

«Новітні методи отримання та 

обробки соціологічної 

інформації» 

Харківський національний 

університет імені В.Н.Каразіна,  

61022, м. Харків, майдан Свободи 

6,  

тел.: (057)7075079, 

e–mail: sokuryanska@karazin.ua 

м. Харків 

28 вересня – 

02 жовтня 

60 Міністерство освіти і науки України 

478.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених «Цифрова 

лінгвістика: сучасні 

лінгвоінтернетові технології» 

Донецький національний 

університет імені Василя Стуса,  

21021, м. Вінниця, 

вул. 600-річчя, 21,  

Загнітко Анатолій Панасович,  

тел.: +380502327802, 

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

Данилюк Ілля Григорович, 

тел.: +3800954090879, 

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

м. Вінниця 

вересень-

жовтень 

60 Міністерство освіти і науки України 

Український мовно-інформаційний 

фонд НАН України 

Національний університет 

«Львівська політехніка» (кафедра 

прикладної лінгвістики) 

Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка (кафедра 

української мови і прикладної 

лінгвістики Східноєвропейський 

національний університет імені Лесі 

Українки 

479.  XL Всеукраїнська науково-

технічна конференція 

«Семківські молодіжні читання» 

НТУ «ХПІ», кафедра «Інтегровані 

технології машинобудування»  

ім. М.Ф. Семка, 

61002, м. Харків, 

 вул. Кирпичова, 2, 

тел.: 706-41-43, 

e-mail: grabchenko@kpi.kharkov.ua 

м. Харків 

1 жовтня 

60 Міністерство освіти і науки України 

Запорізький національний технічний 

університет 

Сумський державний університет 

Українська інженерно-педагогічна 

академія Полтавський національний 

технічний університет 

480.  ХIII Всеукраїнська науково- Одеська національна академія  м. Одеса 300 Міністерство освіти і науки України 
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практична конференція молодих 

учених та  

студентів з міжнародною участю 

«Проблеми формування 

здорового способу життя у 

молоді» 

харчових технологій, 

65039, м. Одеса, вул. Канатна, 

112, 

к.т.н., доцент, Кананихіна О.М.,  

к.т.н., доцент, Турпурова Т.М. 

тел.: 098-815-53-31,  

e-mail: 

konferenciya-molod@ukr.net 

1-3 жовтня 

481.  Всеукраїнський науково-

практичний семінар 

«Сучасні засоби автоматизації: 

застосування в навчальному 

процесі й виробництві» 

Харківський національний 

університет будівництва та 

архітектури, 

61002, Україна, м. Харків, 

вул. Сумська, 40,  

тел.: (057) 700 02 40, 

         (057) 700 06 51 

e-mail: 

gonch@kstuca.kharkov.ua 

nis_kstuca@ukr.net 

м. Харків 

06 жовтня 

105 Інститут модернізації змісту освіти  

ТОВ „Альтера”, м. Харків 

НТУ «ХПІ», м. Харків 

ПФ «Золотий переріз», м. Харків 

ДП «Фесто» (Україна-Німеччина), 

м. Київ 

  

482.  Всеукраїнська Інтернет-

конференція  

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених «Молодь, наука, 

бізнес» 

Миколаївський національний 

аграрний університет 

54020, м. Миколаїв, 

вул. Георгія Гонгадзе, 9, 

тел.: +380(512)34-10-82, 

+380(512)58-03-25 

е-mail: bobrovskaN@mnau.edu.ua 

м. Миколаїв 

07-08 жовтня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Івано-Франківський національний 

технічний університет нафти і газу  

Херсонський національний 

технічний університет  

Університет імені Альфреда Нобеля  

Дніпровський державний аграрно-

економічний університет  

Національний університет 

«Львівська політехніка» 

Львівський національний аграрний 

університет 

483.  Всеукраїнська Івано-Франківський національний м. Івано- 100 Міністерство освіти і науки України 
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Інтернет-конференція 

молодих учених і студентів 

«Інформаційні технології в освіті, 

техніці та промисловості» 

технічний університет нафти і 

газу, 

м. Івано-Франківськ, вул. 

Карпатська, 15, корпус 1, 

Лютак Ігор Зіновійович,  

тел.: +380 (342) 72-71-85 

e-mail: fit@nung.edu.ua 

Франківськ 

8 жовтня 

484.  Всеукраїнська науково-

практична Інтернет - конференція 

студентів, магістрантів та 

молодих науковців «Сучасне 

дошкілля: актуальні проблеми, 

досвід, перспективи розвитку»  

Ніжинський державний 

університет імені Миколи Гоголя,   

16602 Чернігівська область, 

м. Ніжин, вул. Графська, 2; 

кафедра дошкільної освіти,  

тел.: (04631)71969, 

e-mail: ndykdo@gmail.com  

м. Ніжин 

8 жовтня 

70 Міністерство освіти і науки України 

485.  

Всеукраїнська студентська 

науково-технічна конференція 

«Реформування освіти в Україні: 

релігія та перспективи» 

Національний університет 

«Львівська політехніка», 

вулиця Степана Бандери, 12, 

Львів, Львівська область, 

79000Дольнікова Л.В., 

тел.: 0973910684, 

e-mail: psu.dept@lpnu.ua 

м. Львів 

8-9 жовтня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Національний університет 

«Львівська політехніка». 

486.  Сучасні технології підвищення 

ефективності навчання 

української мови в освітніх 

закладах різних рівнів  

  

Тернопільський національний 

педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка, 

46027, м. Тернопіль, вул. 

Максима Кривоноса, 2, кафедра 

української мови та методики її 

навчання, 

Пігур М.В, 

тел.: (0352) 43 58 65, 

e-mail: metodmov@tnpu.edu.ua 

м. Тернопіль 

8-9 жовтня 

150 Міністерство освіти та науки 

України 

Інститут модернізації змісту освіти 
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487.  ІІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція молодих 

вчених «Гідротехнічне 

будівництво: минуле, сьогодення, 

майбутнє» 

Херсонський державний аграрний 

університет, 

факультет водного господарства, 

будівництва та землеустрою, 

кафедра гідротехнічного 

будівництва, водної інженерії та 

водних технологій,  

м. Херсон, 73006, вул. 

Стрітенська, 23,  

Шапоринська Наталя 

Миколаївна, 

тел.: 066-197-08-16, 

е-mail: gts_gis_211@ukr.net- 

м. Херсон 

09-10 жовтня 

60 Міністерство освіти та науки 

України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Державне агентство водних ресурсів 

Інститут водних проблем та 

меліорації НААН 

Басейнове управління водних 

ресурсів нижнього Дніпра 

Національний університет водного 

господарства та 

природокористування 

Дніпровський державний аграрно-

економічний університет 

488.  Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених 

«Осінні юридичні читання. 

Сучасні проблеми законодавства, 

практики його застосування та 

юридичної науки» 

Донецький національний 

університет імені Василя Стуса,  

м. Вінниця, Грушевського, 2,  

Гоцуляк Юрій Вікторович,  

тел.: +380967161051, 

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

м. Вінниця 

15 жовтня 

100 Міністерство освіти і науки України 

489.  Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-конференція 

«Управління та адміністрування: 

конкурентні виклики сучасності» 

Харківський національний 

університет будівництва та 

архітектури, 

61002, Україна, м. Харків, 

вул. Сумська, 40,  

тел.: (057) 700 02 40, 

         (057) 700 06 51, 

e-mail: gonch@kstuca.kharkov.ua 

nis_kstuca@ukr.net 

м. Харків 

15 жовтня 

60 Інститут модернізації змісту освіти 

Інститут проблем ринку та 

економіко-екологічних досліджень 

НАН України 

Львівський державний університет 

внутрішніх справ 

Одеська національна академія 

харчових технологій 

490.  Всеукраїнська студентська Луганський національний м. Старобільсь 100 Міністерство освіти і науки України 
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науково-практична конференція 

«Забезпечення якості вищої 

освіти: європейські й національні 

стандарти та індикатори» 

університет імені Тараса 

Шевченка, 

Навчально-науковий інститут 

педагогіки та психології, 

кафедра соціальної педагогіки, 

92703, Луганська обл., 

м. Старобільськ, 

пл. Гоголя, 1, 

Директор інституту 

Караман О.Л., 

тел.: +380502000767, 

e-mail: 

karaman.olena.lnu@gmail.com; 

доцент кафедри соціальної 

педагогіки 

Юрків Я.І., 

тел.: +380506829614, 

e-mail: yurkiv.yara@gmail.com 

kafedra.soc.ped@gmail.com 

  

к 

15–16 жовтня 

Інститут модернізації змісту освіти 

Національне агентство із 

забезпечення якості вищої освіти 

Національна академія педагогічних 

наук України 

Національний університет «Києво-

Могилянська академія» 

Львівський національний 

університет імені Івана Франка 

Український католицький 

університет 

Мелітопольський державний 

педагогічний університет імені 

Богдана Хмельницького 

Кременчуцький національний 

університет імені Михайла 

Остроградського 

Національний авіаційний 

університет 

Національний університет оборони 

України імені Івана Черняховського 

Київський Університет імені Бориса 

Грінченка 

491.  Комп’ютерне моделювання та 

інформаційні технології 

Національний лісотехнічний 

університет України, 

м. Львів, вул. Ген. Чупринки 103,   

тел.: (032) 258-42-95 

e-mail: it@nltu.edu.ua 

м. Львів 

15-17 жовтня 

100 Міністерство освіти і науки України 

492.  VI Всеукраїнська науково-

практична конференція молодих 

вчених та студентів  

«Фізика і хімія твердого  тіла. 

Луцький національний технічний 

університет, 

м. Луцьк, вул. Львівська, 75 

доцент Коваль Ю.В., 

м. Луцьк 

16-17 жовтня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Східноєвропейський національний 

університет імені Лесі Українки 

Фізико-механічний інститут ім. 
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Стан, досягнення і перспективи» тел.: +38 (0332) 74-61-09, 

e-mail: fnfizmat@lntu.edu.ua 

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 

493.  Всеукраїнська конференція 

студентів, аспірантів  

філософських факультетів  

«ХХІІІ  наукові читання пам’яті 

Георгія Флоровського» 

Одеський національний 

університет імені І.І. Мечникова, 

65082, м. Одеса, 

вул. Новосельського, 64, 

доц. Райхерт К.В., 

тел.: 066-162-15-21 

e-mail: supervirate@ukr.net 

м. Одеса 

17-18 жовтня 

60 Міністерство освіти та науки 

України 

494.  Науково-технічна конференція 

молодих вчених «Актуальні 

проблеми інформаційних 

технологій» 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, 

факультет інформаційних 

технологій, 

04116, м. Київ, вул. Богдана 

Гаврилишина, 24, 

Кравченко Ю.В., 

тел.: 481-45-82, 

e-mail: kr34@ukr.net 

м. Київ 

20-21 жовтня 

60 Міністерство освіти та науки 

України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

ЗВО України 

Інститути НАН України 

495.  Всеукраїнський науково- Харківський національний м. Харків 60 Міністерство науки і освіти України 

mailto:fnfizmat@lntu.edu.ua
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практичний семінар «Методи 

підвищення ресурсу міських 

інженерних інфраструктур» 

університет будівництва та 

архітектури, 

61002, Україна, м. Харків, 

вул. Сумська, 40,  

тел.: (057) 700 02 40, 

         (057) 700 06 51, 

e-mail: 

gonch@kstuca.kharkov.ua 

nis_kstuca@ukr.net 

20-21 жовтня Національна академія наук України 

Міністерство  регіонального  

розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України 

Державне агентство водних ресурсів 

України 

Академія будівництва України 

Харківська обласна державна 

адміністрація 

Харківська  міська  рада 

Інститут проблем машинобудування 

ім. А.М. Підгорного 

Державний науково-дослідний 

інститут будівельних  конструкцій 

Харківське обласне територіальне 

відділення академії  будівництва 

України 

496.  Сучасне інформаційне 

суспільство: традиції та інновації 

 

Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет, 

м. Ізмаїл, вул. Рєпіна 12,  

тел.: +380 (4841) 5-13-88, 

e-mail: nauka_idgu@ukr.net 

м. Ізмаїл 

22 жовтня 

 

75 Міністерство науки і освіти України 

Інститут математики НАН України 

Одеський національний університет 

імені І.І. Мечникова 

Хмельницький національний 

університет 

Дунайський інститут Національного 

університету «Одеська морська 

академія» 

Наукове товариство молодих учених, 

аспірантів, студентів ІДГУ 

497.  Використання інноваційних 

технологій в освітньому 

просторі» 

Коледж» ВНЗ Укроопспілки 

«Полтавський університет 

економіки і торгівлі», 

Одеська обл., м. Білгород-

м. Білгород-

Дністровський 

22 жовтня 

100 ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 
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Дністровський, вул. Сонячна, 4, 

Кімуржий М.І.,  

тел.: (04849) 6-40 08, 

e-mail: bdepk2017@ukr.net 

498.  Всеукраїнська Інтернет-

конференція «Розвиток 

особистості молодшого школяра: 

сучасні реалії та перспективи» 

Прикарпатський національний 

університет імені Василя 

Стефаника,  

м Івано-Франківськ, 

Вул. Бандери, 1, 

тел.: 067-3717696, 

e-mail: kilichenko@gmail.com 

  

м. Івано-

Франківськ 

22- 23 жовтня 

60 ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Бердянський державний 

педагогічний університет, м. 

Бердянськ 

Вінницький державний педагогічний 

університет ім. М. Коцюбинського, 

м. Вінниця 

Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана 

Огієнка м. Кам’янець-Подільський 

Київський національний 

педагогічний університет імені 

М.П.Драгоманова, м. Київ 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка, м. Київ 

Полтавський національний 

педагогічний університет імені В.Г. 

Короленка, м. Полтава 

Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини, м. 

Умань 

Центральноукраїнський державний 

педагогічний університет імені 

Володимира Винниченка, 

м. Кропивницький, 

499.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

Харківський національний 

університет будівництва та 

м. Харків 

27-30 жовтня 

80 Інститут архітектури, урбаністики та 

регіоналістики Національної спілки 
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«Діяльність національних спілок 

архітекторів з підтримки та 

розвитку архітектурно-

містобудівної освіти» 

архітектури, 

61002, Україна, м. Харків, 

вул. Сумська, 40,  

тел.: (057) 700 02 40, 

        (057) 700 06 51 

e-mail: gonch@kstuca.kharkov.ua 

nis_kstuca@ukr.net 

архітекторів України 

Інститут проблем сучасного 

мистецтва НСХУ (м. Київ) 

Міжнародний інститут урбаністики і 

регіонального розвитку (м. Харків) 

Лодзька та Гданська Політехніки 

(Польща) 

500.  ІІ Всеукраїнська студентська 

науково-практична конференція 

«Досвід впровадження у 

навчальний процес сучасних 

комп’ютерних технологій» 

Центральноукраїнський 

національний технічний 

університет 

25006, м. Кропивницький, 

пр. Університетський, 8, 

e-mail:  

rector@kntu.kr.ua,  

kozickalilia@gmail.com 

м. Кропивниць

кий 

28 жовтня 

60 Полтавський національний 

технічний університет імені Юрія 

Кондратюка 

501.  Всеукраїнська науково-

практична конференція для 

студентів та аспірантів 

«Сучасний стан правової науки 

України, перспективи її розвитку 

в умовах сьогодення» 

Державний університет 

інфраструктури та технологій,  

м. Київ, пр. Героїв Сталінграда, 2, 

Новосельська Ірина Василівна,  

тел.:  (067) 799 – 99 – 43, 

e-mail: duit_pravo@i.ua  

м. Київ 

28 жовтня 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

 

502.  VIІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-конференція 

молодих учених та студентів 

«Сучасні проблеми і перспективи 

економічної динаміки» 

Уманський державний 

педагогічний університет імені 

Павла Тичини, 

м. Умань, вул. Садова, 2, 

Чвертко Людмила Андріївна, 

тел.: +380976188989, 

е-mail: luda_um@ukr.net. 

м. Умань 

2930 жовтня 

110 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Центральноукраїнський 

національний технічний університет 

Миколаївський національний 

аграрнийуніверситет 

 

503.  Всеукраїнська науково- Національний технічний м. Харків 70 Міністерство освіти і науки України 

https://www.mnau.edu.ua/
https://www.mnau.edu.ua/
https://www.mnau.edu.ua/
https://www.mnau.edu.ua/
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практична конференція студентів 

та молодих науковців «Проблеми 

розвитку гуманітарних наук в 

контексті глобальних 

трансформацій сучасного 

комунікаційного простору» 

університет «ХПІ», 

кафедра ділової іноземної мови та 

перекладу, 

61002, м. Харків,  

 вул. Кирпичова, 2, 

тел.: 707-60-62, 

е-mail: tihonravov@kpi.kharkov.ua  

30 жовтня Провідні ВНЗ України 

504.  Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-конференція 

«Теоретичні та практичні 

питання  узгодження інтересів 

розвитку територіальної 

системи» 

Харківський національний 

університет імені В.Н. Каразіна,   

61022, м. Харків, вулиця 

Мироносицька, 1, 

тел: (066) 635–11–13, 

е–mail: a.o.kramarenko@karazin.ua 

м. Харків 

30–31 жовтня 

понад 

60 

Міністерство освіти і науки України 

505.  Декоративно-прикладне 

мистецтв Буковини як джерело 

національної ідентичності 

України 

Вижницький коледж прикладного 

мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка,  

59200, Чернівецька обл., 

м. Вижниця, вул. Д.Загула,13, 

завідувач навчально-методичного 

кабінету  Круглюк О. І.,  

е-mail: coledj@cv.ukrtel.net, 

web-сайт new.vkpm.org.ua.   

м. Вижниця 

жовтень 

 

60 ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

 (Чернівецька філія) 

506.  Міжнародна науково-технічна 

конференція студентів, аспірантів 

та молодих вчених  

«Сто питань хімії»  

в режимі non-stop 

Український державний хіміко-

технологічний університет, 

ректор К.М. Сухий, 

м. Дніпро, 49005,  

пр. Гагаріна, 8, 

тел.: (056) 746-33-56, 

тел.: (056) 746-29-41, 

e-mail: udhtu@udhtu.edu.ua 

м. Дніпро 

жовтень 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Інститут фізичної хімії Польської 

академії наук, м. Варшава, Польща 

Баликєсірський університет, м. 

Баликєсір, Туреччина 

507.  Всеукраїнська науково- НУТУ «КПІ ім. Ігоря Сік м. Київ 100 Міністерство освіти і науки України 
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практична конференція: 

«Правове регулювання 

суспільних відносин в умовах 

сталого розвитку» 

орського», 

доцент С.І. Бевз, 

тел.: 204-85-51, 

е-mail: bevzsvetlana@ukr.net; 

доцент С.Ю. Петряєв, 

тел.: 204-91-59, 

е-mail: kipp_fsp_kpi@ukr.net; 

доцент Т.О. Чепульченко, 

тел.: 204-91-60, 

е-mail: kpp_fsp_kpi@ukr.net 

жовтень ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

 

508.  VI Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів, молодих вчених та 

НПП «Архітектурний рисунок в 

контексті професійної освіти» 

Національний університет 

«Полтавська політехніка імені 

Юрія Кондратюка», 

Навчально-науковий інститут 

архітектури та будівництва 

кафедра образотворчого 

мистецтва, 

36011, м. Полтава, 

Першотравневий проспект, 24, 

Зіненко Т.М., 

тел.: +38(093) 454 90 44, 

е-mail: zirt@ukr.net 

м. Полтава 

жовтень 

110 ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Київський національний університет 

будівництва і архітектури 

Національний університет 

«Львівська політехніка» Інститут 

архітектури 

Національний університет водного 

господарства та 

природокористування, м. Рівне 

Навчально-науковий інститут 

будівництва та архітектури 

Одеська державна академія 

будівництва та архітектури 

Придніпровська державна академія 

будівництва та архітектури 

Сумський національний аграрний 

університет 

Харківський національний 

університет будівництва та 

архітектури 

Харківський національний 
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університет міського господарства 

імені О.М. Бекетова 

509.  Науково-практична студентська 

конференція «Книжкова 

ілюстрація як творчий процес»  

Видавничо-поліграфічний 

інститут КПІ ім. Ігоря 

Сікорського,  

м. Київ, вул. Володимирська, 7, 

корп.25, 

Голова секретаріату,  

професор Жукова Н. А., 

тел.: (068) 071-62-40, 

e-mail: natnina1970@gmail.com 

м. Київ 

жовтень 

60 Міністерство освіти і науки України 

КПІ ім. Ігоря Сікорського 

510.  Науково-практичний семінар 

«Сучасне репродукування: 

інженірінг, моделювання, 

мульти- та кросмедійні 

технології» 

. 

Видавничо-поліграфічний 

інститут  

КПІ ім. Ігоря Сікорського,  

Голова секретаріату,  

професор Величко Олена 

Михайлівна,  

Київ, вул. Академіка Янгеля, 1/37 

тел.: (067) 231-95-05,  

e-mail: reprografy15@gmail.com, 

http://repro.kpi.ua 

  

м. Київ 

жовтень 

70 Міністерство освіти і науки України 

КПІ ім. Ігоря Сікорського 

511.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Молодіжні короленківські 

читання» 

Полтавський національний 

педагогічний університет імені 

В. Г. Короленка, кафедра світової 

літератури, Науково-методичний 

центр якості вивчення англійської 

мови та світової літератури, 

м. Полтава, 36000, 

вул. Остроградського 2, 

проф. Ніколенко О. М., 

м. Полтава 

03 листопада 

100 Міністерство освіти і науки України 

Управління культури виконавчого 

комітету Полтавської міської ради 

Полтавський літературно-

меморіальний музей В. Г. Короленка  
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тел.: +38(098)0025782, 

e-mail: tmixalov@ukr.net 

512.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених «Сталий 

розвиток країни в рамках 

Європейської інтеграції» 

Державний університет 

«Житомирська політехніка» 

10005, м. Житомир, 

вул. Чуднівська, б. 103. 

тел.: (097) 539-69-83, 

e-mail: 

gef@ztu.edu.ua, 

anna.kireyceva@gmail.com 

м. Житомир 

05 листопада 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Науково-методичний центр 

Управління освіти Житомирської 

міської ради 

Державна екологічна інспекція у 

Житомирській області 

Всеукраїнська екологічна ліга 

Національний університет 

«Львівська Політехніка» 

Кременчуцький національний 

університет м. М. Остроградського 

Рівненський державний 

гуманітарний університет 

513.  Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених «Метрологічні 

аспекти прийняття рішень в 

умовах роботи на техногенно 

небезпечних об’єктах» 

присвячена 90-річчю з дня 

заснування ХНАДУ 

Харківський національний 

автомобільно-дорожній 

університет, вул. Владислава 

Зубенко, 3А, м. Харків,61111, 

тел.: (057) 738-77-88, 

e-mail: mbgd@ukr.net 

м. Харків 

05-06 

листопада 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Національний науковий центр 

«Інститут метрології» 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний 

інститут» 

514.  Освіта XXI століття: реалії та 

перспективи розвитку 

Тернопільський обласний 

комунальний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти, 

вул. В. Громницького, 1,  м. 

м. Тернопіль 

06 листопада 

60 Міністерство освіти і науки України 

Науково-дослідний інститут 

українознавства 

Міністерство освіти і науки України 

Тернопільська обласна державна 



188 
 

Тернопіль, 46027, 

тел.: 43-57-83, 

e-mail: admin@ippo.edu.te.ua 

адміністрація 

Тернопільська обласна рада 

Тернопільський обласний 

комунальний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Державний архів Тернопільської 

області 

Тернопільська обласна організація 

Національної спілки краєзнавців 

України 

515.  VІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція молодих 

учених «Перспективи розвитку 

сучасної психології» 

Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний 

університет імені Григорія 

Сковород», 

Київська обл., м. Переяслав, 

вул. Сухомлинського, 30, 

Герасіна С.В., 

тел.: (063) 359 04 51, 

e-mail: sv.herasina@gmail.com 

м. Переяслав 

10-11 

листопада 

60 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Психолого-медико-педагогічна 

консультація ДВНЗ  

«Переяслав-Хмельницький ДПУ 

імені Григорія Сковороди» 

Інститут педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН 

України 

Сумський державний педагогічний 

університет імені А.С. Макаренка 

Український державний медико-

соціальний центр ветеранів війни 

516.  Всеукраїнська науково-технічна 

конференція молодих вчених 

«Автоматика та електротехніка» 

Національний університет 

кораблебудування ім. адм. 

Макарова,  

м. Миколаїв, пр. Центральний, 3, 

Черно О.О., 

тел.: 0682673428, 

е-mail: 

oleksandr.cherno@nuos.edu.ua 

м. Миколаїв 

10-11 

листопада 

75 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Національний університет 

кораблебудування ім. адм. Макарова 

Одеська національна морська 

академія 

Одеський національний морський 
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університет 

517.  Українською мовою: 

«Визначні досягнення у науці та 

техніці» 

(для студентів 1-2 курсів 

немовних факультетів) 

  

Англ. мовою: 

«Significant Achievements in 

Science and Technology» 

Національний технічний 

університет України «Київський 

політехнічний інститут імені 

Ігоря сік орського», 

факультет лінгвістики,  

кафедра англійської мови 

технічного спрямування №1, 

м. Київ 03056, пр. Перемоги, 37, 

корпус 7, 

Несин Ю. М. 

Тел.: (044)204 81 99, 

e-mail: 

fl.kamts.1@gmail.com, 

stud.autumnconf@gmail.com  

м. Київ 

11 листопада 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

  

518.  Наукова конференція «Фінансова 

політика у системі соціально-

економічного розвитку України» 

Київський національний 

торговельно-економічний 

університет, 

кафедра фінансів, 

02156,  м. Київ, 

вул. Кіото, 19, 

Чугунов І.Я., 

тел.: 044 544 29 31, 

e-mail: kaffinknteu@gmail.com 

м. Київ 

11-12 

листопада 

100 Міністерство освіти і науки України 

Заклади вищої освіти України  

519.  ІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-конференція 

«Будівельні матеріали, 

конструкції та споруди третього 

тисячоліття» 

Херсонський державний аграрний 

університет, 

Факультет водного господарства, 

будівництва та землеустрою, 

кафедра будівництва,  

м. Херсон, 73006, вул. 

Стрітенська, 23,  

м. Херсон 

12 листопада 

60 Міністерство освіти та науки 

України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

ХФ «Академія будівництва України» 

ПрАТ «МЖК» Будівельна компанія 

ПП Евроклас (ТОВ «Тавріяпроект 
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Андрієвська Яніна Павлівна, 

тел.: 095-219-31-91, 

е-mail: kafedra_bu2@ukr.net 

інжинірингкомпані)  м. Херсон 

520.  Науково-практична Інтернет-

конференція здобувачів вищої 

освіти і молодих учених  

«Розвиток інноваційного 

фінансового управління 

суб’єктами економіки в умовах 

реалізації євроінтеграційної 

стратегії України» 

Хмельницький національний уніве

рситет, 

кафедра фінансів, банківської 

справи та страхування, 

29016, м. Хмельницький, 

вул. Інститутська, 11, 

тел.: (067) 787-01-77, 

e-mail: 

fbs.khnu@gmail.com, 

internet.fbs@gmail.com 

  

м. 

Хмельницький 

12 листопада 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Хмельницький національний  

університет 

Харківський національний університ

ет ім. В.Н. Каразіна 

Одеський національний політехнічни

й університет 

Університет банківської справи 

Національний університет кораблебу

дування ім. адмірала Макарова 

Київський національний торговельно

-економічний університет 

Мукачівський державний університе

т 

Національний університет 

«Львівська політехніка» 

521.  Всеукраїнський науково-

практичний семінар «Проблеми 

сучасної лінгводидактики у 

навчанні мов» 

Харківський національний 

університет будівництва та 

архітектури, 

61002, Україна, м. Харків, 

вул. Сумська, 40,  

тел.: (057) 700 02 40, 

тел.: (057) 700 06 51, 

e-mail: 

gonch@kstuca.kharkov.ua, 

nis_kstuca@ukr.net 

м. Харків 

12 листопада 

60 ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 
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522.  Всеукраїнська науково-технічна 

конференція студентів, аспірантів 

і молодих учених «Молодь: наука 

та інновації» 

 

НТУ «Дніпровська політехніка», 

49005, м. Дніпро, просп. Дмитра 

Яворницького, 19,  

голова Ради молодих вчених 

Деревягіна Наталія Іванівна, 

тел.: (095) 361-68-09, 

natali.derev@gmail.com 

м. Дніпро 

12-13 

листопада 

150 

 

Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Рада молодих вчених 

Дніпропетровської області 

Національний технічний університет 

«Дніпровська політехніка» 

Рада молодих вчених Національного 

технічного університету 

«Дніпровська політехніка»  

523.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів, аспірантів та молодих 

вчених «Об’єднані наукою: 

перспективи міждисциплінарних 

досліджень» 

Рада молодих вчених, 

 01033,  м. Київ, вул. Льва 

Толстого 14 а, 

Відповідальна особа: Голова 

РМВ, 

тел.: 239-34-36; 

м. Київ 

12-13 

листопада 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

ЗВО України 

Інститути НАН України 

524.  ХІХ Міжнародна студентська 

наукова конференція 

«Каразінські читання: Іноземна 

філологія. Пошук молодих» 

Харківський національний 

університет імені В.Н. Каразіна,  

61022, м. Харків, майдан 

Свободи,4, 

тел.: (057) 707–55–04, 

e–mail: 

svetlana.tarasova12@gmail.com 

м. Харків 

13 листопада 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

 

525.  Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-конференція 

«Перспективні напрямки 

інформаційних і комп’ютерних 

систем та мереж, комп’ютерно-

інтегровані технології у 

промисловості, телекомунікаціях, 

енергетиці та транспорті» 

Центральноукраїнський 

національний технічний 

університет, 

25006, м. Кропивницький, 

пр. Університетський, 8,  

е-mail:  

Kyslun@gmail.com, 

oksana.kolomiets28@gmail.com, 

м. 

Кропивницьки

й 

13-14 

листопада 

100 Міністерство освіти і науки України 

Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний 

інститут» 

Національний технічний університет 

«Дніпровська політехніка» 

Криворізький національний 

університет 
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kozickalilia@gmail.com Льотна академія національного 

авіаційного університету 

526.  Всеукраїнська наукова 

конференція «Актуальні питання 

фізіології, патології та організації 

медичного забезпечення дітей 

шкільного віку та підлітків. 

Прогнозування формування 

хронічної соматичної та 

психічної патології» 

Харківський національний 

університет імені В.Н. Каразіна, 

61022, м. Харків, майдан 

Свободи,6, 

тел.: +38 050 16 19 836, 

e–mail: 

mariia.matvieienko@karazin.ua 

м. Харків 

15-16 

листопада 

150 Міністерство освіти і науки України 

ГУ "ИОЗДП" 

527.  Всеукраїнська щорічна науково-

практична конференція до 

всесвітнього дня студентів 

«Університетська молодь для 

сталого майбуття України» 

Чорноморський національний 

університет ім. Петра Могили, 

54003, м. Миколаїв, вул. 68 

Десантників, 10, 

тел.: (0512) 76-55-99, 

факс: (0512) 50-00-69,  

е-mail:rector@ chmnu.edu.ua, 

http://chmnu.edu.ua 

м. Миколаїв 

16-21 

листопада 

250 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

НУК імені адмірала Макарова 

Миколаївський національний 

аграрний університет, 

НТУ «ХПІ», 

ОДЕУ м. Одеса 

528.  Соціальна активність 

студентської молоді в умовах 

сучасних суспільних 

трансформацій 

Чорноморський національний 

університет ім. Петра Могили, 

54003, м. Миколаїв, вул. 1-а 

Воєнна, 2а, 

кафедра соціальної роботи, 

управління і педагогіки, 

Акімова Тетяна Юріївна, 

тел.: (0512) 76-92-82, 

http://chmnu.edu.ua 

м. Миколаїв 

18 листопада 

 

60 Міністерство освіти і науки України 

Миколаївський інститут підвищення 

кваліфікації вчителів 

Херсонський національний 

університет 

Інститут соціальної роботи і 

управління національного 

педагогічного університету ім.. 

Драгоманова 

Запорізький національний 

університет 

529.  Всеукраїнська Інтернет- Полтавський національний м. Полтава 60 Міністерство освіти і науки України  
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конференція для студентів, 

аспірантів, молодих вчених 

«Освітні та наукові виміри 

географії та туризму» 

педагогічний університет імені 

В.Г.Короленка, 

кафедра географії та методики її 

навчання, 

м. Полтава, 36000, 

вул. Остроградського 2, 

доц. Шуканова А. А., 

тел.: (0532) 525908, 

е-mail: pnpu11@gmail.com  

18 листопада Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка 

Інститут педагогіки Національної 

академії педагогічних наук України 

Полтавський краєзнавчий музей 

імені Василя Кричевського 

Студентська рада ПНПУ імені 

В.Г. Короленка 

530.  VI Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-конференція 

молодих учених та студентів 

«Новітні інформаційно-

комунікаційні технології в освіті» 

Полтавський національний 

педагогічний університет імені 

В.Г. Короленка,  

фізико-математичний факультет, 

м. Полтава, 36000, 

вул. Остроградського, 2, 

доц. Москаленко Ю. Д., 

тел.:  (0532) 54-54-06 

е-mail: pnpu05@gmail.com 

м. Полтава 

18-19 

листопада 

100 Міністерство освіти і науки України 

Вінницький державний педагогічний 

університет імені Михайла 

Коцюбинського 

ВНЗ Укоопспілки 

Полтавський університет економіки і 

торгівлі 

Полтавська державна аграрна 

академія 

Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини 

531.  ХІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених «Сучасний стан 

та пріоритети модернізації 

фінансово-економічної системи 

України» 

Львівський торговельно-

економічний університет, 

м. Львів, вул. Туган- 

Барановського, 10, 

тел.:  (032) 295-85-52 

м. Львів 

19 листопада 

140 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Львівський торговельно-

економічний університет, кафедра 

фінансів, кредиту  

та страхування 

ДУ «Інститут регіональних 

досліджень імені М. І. Долішнього 

НАН України» 

Національна академія статистики, 

обліку та аудиту, кафедра фінансів, 
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банківської справи та страхування 

Львівський національний 

університет ім. Івана Франка, 

факультет управління фінансами та 

бізнесу, кафедра державних та 

місцевих фінансів 

Харківський державний університет 

харчування та торгівлі, кафедра 

фінансів, аналізу та страхування 

Прикарпатський національний 

університет 

ім. В. Стефаника, кафедра фінансів 

532.  XIV Всеукраїнська студентська 

наукова конференція «Актуальні 

проблеми економічного розвитку 

підприємств видавничо-

поліграфічної галузі» 

 

Видавничо-поліграфічний 

інститут КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, (кафедра МВПГ) 

м. Київ, вул. Володимирська, 7, 

корп.25 

Голова секретаріату,  

Шевченко І.Б. , 

тел.: +380(44) 279-07-12,  

         +380(50) 696-87-11, 

e-mail: 

ovpk_kpi@ukr.net, 

http://ovpk.vpi.kpi.ua/ 

м. Київ 

19  листопада 

60 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

НУТУ «Київський політехнічний 

інститут ім. Ігоря Сік орського» 

533.  Людина у світі духовної 

культури 

Національний університет 

водного господарства та 

природокористування, 

кафедра філософії 

33000, м. Рівне , вул. Соборна, 11, 

навч. корп. № 1, 

тел.: (0362) 63-32-22, 

e-mail: kaf-fil@nuwm.edu.ua 

м. Рівне 

19 листопада 

80 Міністерство освіти і науки України 

Рівненський інститут Київського 

університету права НАН України 

(кафедра гуманітарних дисциплін) 

Національний університет 

«Острозька академія» (кафедра 

культурології та філософії) 

Житомирський державний 
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університет імені Івана Франка 

(кафедра філософії) 

Тернопільський національний 

технічний університет імені Івана 

Пулюя (кафедра українознавства і 

філософії) 

Херсонська державна морська 

академія (кафедра гуманітарних 

дисциплін) 

534.  Всеукраїнська науково-

практична конференція для 

студентів, аспірантів, молодих 

науковців 

«Topical Issues on Humanities, 

Technical and Natural Sciences» 

Донецький національний 

університет імені Василя Стуса, 

факультет іноземних мов, 

м. Вінниця, вул. Академіка 

Янгеля, 4, к. 133, 

Калініченко Віра Ігорівна, 

тел.: +380952305284, 

e-mail: 

kalinichenko.v@donnu.edu.ua 

м. Вінниця 

19 листопада 

60 Міністерство освіти і науки України 

535.  Всеукраїнська науково-

практична  Інтернет-конференція 

«Проблеми розвитку ринку 

фінансових послуг» 

Харківський національний 

університет будівництва та 

архітектури, 

61002, Україна, м. Харків, 

вул. Сумська, 40,  

тел.: (057) 700 02 40, 

(057) 700 06 51, 

e-mail: 

gonch@kstuca.kharkov.ua, 

nis_kstuca@ukr.net 

м. Харків, 

19 листопада 

70 ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Національний банк України 

Харківський національний 

економічний університет імені С. 

Кузнеця 

Національний технічний університет 

«ХПІ» 

Національний технічний університет 

України «КПІ імені І.Сікорського» 

Харківський союз страховиків 

Харківська товарна біржа 

Спілка економістів України 
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536.  ІV Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти та 

молодих учених «Перспективи 

розвитку територій: теорія і 

практика» 

Харківський національний 

університет міського господарства  

імені О.М. Бекетова,  

61002, м. Харків, 

Маршала Бажанова, 17,  

Вершиніна Д.М., 

тел.: 099-664-25-09, 

е-mail: daryna1992v@gmail.com, 

www.kname.edu.ua 

м. Харків 

19-20 

листопада 

 

200 Міністерство освіти і науки України 

  

537.  ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція молодих 

учених, аспірантів та студентів 

«Основні напрями розвитку 

наукових досліджень молодих 

учених» 

  

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний 

університет імені Григорія 

Сковороди», 

Київська обл., м. Переяслав, 

вул. Сухомлинського, 30, 

Луцик О. О., 

тел.: (096) 703 12 71, 

тел.: (093) 986 11 43, 

е-mail: nt.phdpu.edu@gmail.com. 

м. Переяслав 

19-20 

листопада 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди» 

Наукове товариство студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих 

вчених університету 

538.  Науково-практична конференція 

студентів 

«Професійний розвиток  та 

становлення особистості 

сучасного фахівця в умовах 

освітнього простору» 

Хмельницький національний 

університет, 

кафедра психології та педагогіки, 

29016, м. Хмельницький, вул. 

Інститутська 11, 

тел.: (0382) 70-83-36, 

е-mail: kafеdrapip@ukr.nеt 

м. Хмельниць-

кий 

19-20 

листопада 

120 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Уманський державний педагогічний 

університет ім. Павла Тичини  

539.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти та 

молодих учених «Фінансово-

економічні механізми розвитку 

Національна металургійна 

академія України, 

кафедра фінансів, 

49005, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 4, 

тел.: (067) 283-60-65, 

м. Дніпро 

19-20 

листопада 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Одеський національний університет 

ім. І.І. Мечникова 
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підприємництва: теоретичний та 

практичний аспекти» 

е-mail: svetamush@gmail.com Українська інженерно-педагогічна 

академія 

Львівський національний аграрний 

університет 

540.  Всеукраїнська студентська 

науково-практична конференція 

«Мистецька освіта очима 

молодого науковця» 

  

Ніжинський державний 

Університет імені Миколи 

Гоголя, навчально-науковий 

інститут культури і мистецтв 

імені Олександра Ростовського,  

16602 Чернігівська обл., 

м. Ніжин, вул. Графська, 2, 

тел.: (04631)71984, 

е-mail: art.culture@ndu.edu.ua 

м. Ніжин 

20 листопада 

60 Міністерство освіти і науки України 

541.  ІІ всеукраїнська Інтернет-

конференція студентів, аспірантів 

та молодих вчених «Технічні 

науки в Україні: сучасні 

тенденції розвитку» 

Державний університет 

інфраструктури та технологій, 

м. Київ, вулиця Кирилівська, 9, 

Губаревич Олег Володимирович, 

тел.:  (050) 588-89-10 

е-mail: oleg.gbr@ukr.net  

м. Київ 

20 листопада 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

 

542.  Всеукраїнська конференція 

молодих учених і студентів 

«Аеро –2020. Повітряне і 

космічне право» 

Національний авіаційний 

університет,  

юридичний факультет, 

м. Київ, проспект Космонавта 

Комарова, 1, корпус № 1, 

тел.: 406-70-35, 406-79-16,  

e-mail: pravo@nau.edu, 

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

м. Київ 

20 листопада 

 

250 Національний центр аерокосмічної 

освіти молоді імені О. Макарова 

Громадська організація «Українське 

молодіжне аерокосмічне об’єднання 

«Сузір’я» 

 

543.  Інноваційні технології Національний авіаційний 

університет, 

03058, м. Київ, просп. Космонавта 

м. Київ 

листопад 

100 Міністерство освіти і науки України 

Національний авіаційний 

університет 
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Комарова, 1, 

тел.: (044) 406-73-41, 

e-mail: osvn_PhD@nau.edu.ua 

544.  Проблеми аеронавігації, 

електроніки та телекомунікацій 

Національний авіаційний 

університет, 

03058, м.Київ, просп. Космонавта 

Комарова, 1, 

тел.: (044) 406-72-44, 

e-mail: ans@nau.edu.ua 

м. Київ 

листопад 

70 Міністерство освіти і науки України 

Національний авіаційний 

університет 

Державне підприємство 

обслуговування повітряного руху 

України «Украерорух» 

545.  VIІІ Всеукраїнський фестиваль 

філософії 

Запорізький національний 

університет, 

факультет соціології та 

управління, 

69600, м. Запоріжжя, 

вул. Жуковського 66, 

Бірюкова Т.Ф.,  

Ель Гуєсаб Карім, 

тел.: (061) 289-41-04, 

е-mail: fsu@znu.edu.ua 

м. Запоріжжя 

20 листопада 

100 Міністерство освіти та науки 

України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Запорізький національний 

університет 

546.  Всеукраїнська наукова 

конференція здобувачів вищої 

освіти «Механізм 

функціонування громадянського 

суспільства (осінні читання)» 

Львівський державний 

університет внутрішніх справ, 

79007, м. Львів, вул. Городоцька, 

26, 

тел.: (032) 258-69-54,  

факс: (032) 233-11-19,  

e-mail: vdzr@lvduvs.edu.ua 

м. Львів 

20 листопада 

100 Міністерство освіти та науки 

України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

МВС України 

547.  «Правова допомога 

військовослужбовцям, учасникам 

бойових дій, добровольцям та 

членам їх сімей» 

Військова академія (м. Одеса) 

65009, м. Одеса, вул. Фонтанська 

дорога, 10, 

тел.: (0482) 63-76-60, дод. 1-15, 

м. Одеса 

20 листопада 

80-120 Рада адвокатів Одеської області (м. 

Одеса) 
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e-mail: vaodesa_konf@ukr.net 

548.  Науково-практична конференція 

магістрів «Актуальні проблеми 

ветеринарної медицини» 

 

 

Білоцерківський національний 

аграрний університет, 09100 

пл. Соборна, 8/1, Біла Церква, 

Київська обл. 

Відповідальні особи: Сахнюк 

В.В., Тирсіна Ю.М. 

redakciaviddil@ukr.net  

 

 

м. Біла Церква 

21 листопада 

300 Міністерство освіти і науки України 

Білоцерківський технолого-

економічний коледж 

Козелецький коледж ветеринарної 

медицини 

Компаніївський коледж ветеринарної 

медицини 

Золотоніський коледж ветеринарної 

медицини 

Олександрійський коледж 

Бобринецький коледж ім. В. Порика 

Тульчинський коледж ветеринарної 

медицини 

Маслівський аграрний коледж ім. 

П.Х. Гаркавого 

549.  «Традиції та інновації в сучасній 

педагогічній діяльності: 

європейський вимір» 

 

Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет, 

м. Ізмаїл, вул. Рєпіна 12,  

тел.: +380 (4841) 5-13-88 

e-mail: nauka_idgu@ukr.net 

м. Ізмаїл 

22 листопада 

 

60 Міністерство науки і освіти України 

Ізмаїльський інститут водного 

транспорту 

Відділ освіти Ізмаїльської 

райдержадміністрації 

Ізмаїльський міський   відділ у 

справах молоді та спорту 

Наукове товариство молодих учених, 

аспірантів, студентів ІДГУ 

550.  Науково-технічна конференція  

студентів та молодих науковців 

«Актуальні проблеми 

комп’ютерних наук - АПКН-

2020» 

Хмельницький національний унів

ерситет кафедра комп’ютерних 

наук та інформаційних 

технологій 

29016, м. Хмельницький, 

вул. Інститутська, 11, 

м. 

Хмельницький 

22 листопада 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» 
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тел.: (067) 731-47-07, 

        (050)376-42-12, 

e-mail: apkt.khnu@gmail.com 

Київський національний університет 

ім. Тараса Шевченка 

Національний університет харчових 

технологій 

Сумський державний університет 

Національний аерокосмічний 

університет 

ім. М.Є. Жуковського «Харківський 

авіаційний інститут»  

Приазовський державний технічний 

університет 

551.  VІІ 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 

тел.: +380(512)34-10-82, 

        +380(512) 34-30-57, 

е-mail: rector@mnau.edu.ua, 

ookravchenko@mnau.edu.ua 

м. Миколаїв 

23-25 

листопада 

100 Міністерство освіти і науки України 

Національна академія аграрних наук 

України 

Національна академія наук вищої 

освіти України 

Миколаївська обласна державна 

адміністрація  

Херсонський державний аграрний 

університет 

Одеський державний аграрний 

університет 

Вінницький національний аграрний 

університет 

552.  VІIІ Всеукраїнська науково-

практична конференція студентів, 

магістрів, аспірантів і молодих 

учених «Ліс, наука, молодь» 

Житомирський національний 

агроекологічний університет, 

м. Житомир, Старий бульвар,7, 

Сірук Юрій Вікторович, 

тел.: (093) 44-25-985, 

е-mail: Qarpofor@gmail.com 

м. Житомир 

24 листопада 

100 Міністерство освіти і науки України 

Житомирське обласне управління 

лісового і мисливського 

господарства 

Поліський філіал Український 

науково-дослідний інститут лісового 

господарства та агролісомеліорації 

імені Г. М. Висоцького 

mailto:apkt.khnu@gmail.com
mailto:rector@mnau.edu.ua
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553.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених «Проектування 

змісту і технологій художньо-

графічної підготовки та 

художньо-творчої діяльності 

здобувачів вищої освіти 

(студентів) і молодих учених» 

Вінницький державний 

педагогічний університет ім. 

М. Коцюбинського, 

факультет математики, фізики, 

комп’ютерних наук і технологій, 

вул. Острозького, 32, 

м. Вінниця, 21100, 

доц. Цвілик С.Д., 

тел.: (096)-594-10-21, 

e-mail: ktoebgd@gmail.com 

м. Вінниця 

24 листопада 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана 

Огієнка 

Хмельницький національний 

університет 

Національний університет 

«Чернігівський колегіум» імені 

Т.Г. Шевченка 

Полтавський національний 

педагогічний університет імені 

Володимира Короленка 

Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини 

554.  Всеукраїнська науково-

практична конференція студентів 

і молодих учених «Компюۥтерно-

інтегровані технології 

автоматизації технологічних 

процесів на транспорті та у 

виробництві» 

присвячена 90-річчю створення 

Харківського національного 

автомобільно-дорожнього 

університету 

Харківський національний 

автомобільно-дорожній 

університет, 

вул. Владислава Зубенко, 3А, м. 

Харків,61111, 

тел.: (050) 401 91 69, 

е-mail: ilge_igor@ukr.net 

м Харків 

25 листопада 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Харківський національний 

університет радіоелектроніки 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний 

інститут» 

ДП Науково-дослідний 

технологічний інститут 

приладобудування 

Вінницький національний технічний 

університет 

555.  Українською мовою: 

«Українська культура: вчора, 

сьогодні, завжди» 

Національний технічний 

університет України “Київський 

політехнічний інститут імені 

м. Київ 

25 листопада 

150 Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти 
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Англ. мовою: 

«Ukrainian culture: yesterday, 

today, at all times» 

Ігоря Сікорського”, 

факультет лінгвістики,  

кафедра української мови, 

літератури та культури, НТБ КПІ 

ім. Ігоря Сік орського, 

м. Київ, 03056, пр. Перемоги, 37, 

корпус 7, 

Онуфрієнко О.П., 

тел.: (044) 204-06-82, 

е-mail: kymlk@kpi.ua 

556.  VІІ Всеукраїнська студентська 

науково-практична конференція 

«Романо-германські мови в 

сучасному міжкультурному 

просторі» 

Луганський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, 

факультет іноземних мов, 

кафедра романо-германської 

філології, 

м. Полтава, вул. Коваля, 2, 

Биндас О.М., 

тел.: +38(066) 787-36-65, 

         +38(066) 974-97-28, 

е-mail: olenataran@ukr.ne 

м. Полтава 

25 листопада 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

Управління освіти і науки 

Луганської обласної державної 

адміністрації 

Луганське обласне відділення НОК 

України 

557.  Науково-практичний семінар 

«Сучасні моделі управління та 

адміністрування» 

Харківський національний 

університет будівництва та 

архітектури, 

61002, Україна, м. Харків, 

вул. Сумська, 40,  

тел.: (057) 700 02 40, 

        (057) 700 06 51, 

e-mail: 

gonch@kstuca.kharkov.ua 

nis_kstuca@ukr.net 

м. Харків 

25 листопада 

60  ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 
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558.  Комп’ютерна інженерія 

і кібербезпека: досягнення та 

інновації 

Центральноукраїнський 

національний технічний 

університет? 

25006, м. Кропивницький, 

пр. Університетський, 8, 

факс: (0522) 55-92-53, 

тел.: (0522) 39-04-49, 

e-mail:  

cntu-conference@ukr.net 

kozickalilia@gmail.com 

м. Кропивниць

кий 

25-27 

листопада 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

559.  ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих вчених «Інформаційно-

комп’ютерні технології: стан, 

досягнення та перспективи 

розвитку»  

Державний університет 

«Житомирська політехніка» 

10005, м. Житомир, 

вул. Чуднівська, 103, 

тел.:  (0412)-24-14-14, 

e-mail: ikt.ztu@ztu.edu.ua 

https://ztu.edu.ua/  

  

м. Житомир 

26-27 

листопада 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Національний технічний  університет 

України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря сік орського» 

Вінницький національний технічний 

університет 

Житомирський державний 

університет ім. Івана Франка 

Житомирський військовий інститут 

імені С.П. Корольова 

Тернопільський національний 

технічний університет імені Івана 

Пулюя 

Тернопільський національний 

економічний університет 

Харківський національний 

університет радіоелектроніки 

Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини 

Національний університет 
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біоресурсів та природокористування 

України 

560.  ІІ наукові читання зі всесвітньої 

історії молодих науковців 

Полтавський національний 

педагогічний університет імені 

В.Г.Короленка, 

кафедра всесвітньої історії та 

методики викладання історії, 

м. Полтава, 36000, 

вул. Остроградського 2,  

доц. Тронько Т.В., 

тел.: (099) 536-32-70, 

         (066) 480-66-15, 

e-mail: tet.tronko@gmail.com  

м. Полтава 

26 листопада 

60 Міністерство освіти і науки України 

Полтавський краєзнавчий музей 

імені Василя Кричевського 

Студентська рада ПНПУ імені 

В.Г. Короленка 

561.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Лінгвістика й лінгводидактика: 

здобутки і перспективи 

розвитку» 

Державний заклад 

«Південноукраїнський національ

ний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» 

м. Одеса, вул. Старопортофранків

ська, 34, к. 47, 

Євтушина Т.О., 

тел.: (068)-825-25-474, 

        (066)-862-93-58, 

e-mail: ukr.filologia@ukr.net 

м. Одеса 

26-27 

листопада 

110 Міністерство освіти і науки України 

Одеський національний університет і

мені І. І. Мечникова. 

562.  V Всеукраїнська науково-

практична конференція молодих 

учених «Мовна комунікація і 

сучасні технології у форматі 

різнорівневих систем» 

Горлівський інститут іноземних 

мов державного вищого 

навчального закладу 

«Донбаський державний 

педагогічний університет», 

вул. Садова, 78а, м. Бахмут, 

Донецька обл., 84511, 

Шулик Тетяна Валеріївна, 

м. Бахмут 

27 листопада 

100 Міністерство освіти і науки України 

Бердянський державний 

педагогічний університет 

Харківський національний 

педагогічний університет 

ім. Г. С. Сковороди 

Комунальний заклад «Харківська 

гуманітарно-педагогічна академія» 
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тел.: (050)1038782, 

е-mail: 

eng.philology.and.translation@gmai

l.com 

Національний педагогічний 

університет ім. М. П. Драгоманова 

563.  Всеукраїнська науково-

практична конференція  

«Медична наука у практику 

охорони здоров’я»  

Українська медична 

стоматологічна академія, 

36011, м. Полтава, вул.. 

Шевченка, 23, 

тел.: (0532) 525-722 

м. Полтава 

27 листопада 

220 Міністерство охорони здоров’я 

України Міністерство освіти і науки 

України 

Інститут модернізації змісту освіти 

564.  V Всеукраїнський науково-

практичний форум  «ТАК». 

Всеукраїнська науково-

практична  конференція 

студентів та молодих вчених 

(телекомунікації, автоматика, 

комп’ютерно - інтегровані 

технології, електроінженерія) 

Донецький національний 

технічний університет, 

85300, м. Покровськ, пл. 

Шибанкова, 2, 

Ступак Г.В., 

тел.: +380501720264, 

e-mail: kitaer_donntu.@ukr.net  

м. Покровськ 

листопад 

100 Міністерство освіти і науки України 

565.  Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Litteris et artibus: 

нові горизонти»  

Кременецька обласна 

гуманітарно-педагогічна академія 

ім. Тараса Шевченка, 

47003, Тернопільська обл.,  

м. Кременець, вул. Ліцейна, 1, 

голова Ради молодих науковців 

Дубровський Роман 

Олександрович,  

тел.: 0978358630, 

e-mail: dracroma2008@ukr.n) 

м. Кременець 

листопад 

70 

 

Міністерство науки і освіти України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Тернопільська обласна рада  

Управління освіти і науки 

Тернопільської обласної державної 

адміністрації  

566.  V Всеукраїнська науково-

практична конференція молодих 

вчених та студентів 

Національний технічний 

університет України «Київський 

політехнічний інститут імені 

м. Київ 

листопад 

60 Міністерство науки і освіти України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 
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«Інформаційні системи та 

технології управління» 

 (ІСТУ-2020) 

Ігоря Сік орського», 

03056, м. Київ,  проспект 

Перемоги, 37, 

Гавриленко Олена Валеріївна, 

тел.: +380 204 90 45, 

e-mail: apimd.asoiu@gmail.com 

 

567.  Науково-практична конференція: 

«Правове забезпечення цифрової 

трансформації суспільства» 

  

Національний технічний 

університет України «Київський 

політехнічний інститут імені 

Ігоря Сік орського», 

м. Київ, вул. Борщагівська 124, 

корп. 19, каб. 324, 

доцент С.Ю. Петряєв, 

тел.: (044) 204-91-59, 

e-mail: Kipp_fsp_kpi@ukr.net 

м. Київ 

листопад 

100 Комітет Верховної Ради України з 

питань цифрової трансформації 

Міністерство науки і освіти України 

Науково-дослідний інститут 

інформатики і права Національної 

академії правових наук Україн. 

Факультет соціології і права 

Національного технічного 

університету  України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» 

568.  VІІ Всеукраїнська науково-

практична конференціїя молодих 

учених і студентів «Науково-

практичні розробки молодих 

учених в хімічній, харчовій та 

парфумерно-косметичній галузях 

промисловості» 

Херсонський національний 

технічний університет, 

м. Херсон, Бериславське шосе, 24, 

Сарібекова Д.Г., 

тел.: (0552) 32-69-68,  

e-mail: vpovst@gmail.com, 

cайт університету http://www.kntu

.net.ua   

м. Херсон 

листопад 

100 Міністерство освіти і науки України 

Херсонський національний 

технічний університет 

569.  Науково-практична студентська 

конференція «Видатні українські 

ілюстратори» 

Видавничо-поліграфічний 

інститут КПІ ім. Ігоря 

Сікорського,  

м. Київ, вул. Володимирська, 7, 

корп.25, 

доцент Руденко О. В., 

м. Київ 

листопад 

60 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сік орського» 
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тел.: (067) 401-74-48, 

e-mail: geraldik@gmail.com 

570.  V Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-конференція 

молодих вчених, аспірантів і 

студентів «Стратегії міжнародної 

економічної діяльності 

підприємств в умовах 

глобалізації» 

Херсонський національний 

технічний університет, 

м. Херсон, Бериславське шосе, 24, 

Фомішина В. М., 

тел.: (0552) 326942, 

e-mail: kafedrammim@ukr.net  

м. Херсон 

27 листопада 

60 Міністерство освіти і науки України 

Херсонський національний 

технічний університет 

Національний університет 

біоресурсів і природокористування 

України 

Новокаховський політехнічний 

інститут; 

ДВНЗ «Херсонський державний 

аграрний університет» 

Національний університет 

«Запорізька політехніка» 

571.  Всеукраїнська науково-

практична конференція молодих 

учених та студентів  

«Юридична осінь 2020 року» 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого, 

відділ наукових досліджень, 

м. Харків, вул. Пушкінська, 77, 

тел.: 704-92-07, 

e-mail: vnd.konf@i.ua  

м. Харків 

27 листопада 

100 Міністерство освіти і науки 

України 

572.  Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-конференція 

«Актуальні проблеми 

слов’янської філології» 

Запорізький національний 

університет, 

філологічний факультет, 

69600, м. Запоріжжя, 

вул. Жуковського 66, 

Мацегора І.Л., 

тел.: (061) 289-12-16 

е-mail: filolognauka@yandex.ua; 

Павленко І.Я., 

тел.: (061) 289-41-05, 

м. Запоріжжя 

27-28 

листопада 

140 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Запорізька державна обласна 

адміністрація 

Одеський національний університет 

ім. І.І. Мечникова 

Криворізький державний 

педагогічний університет 

Дніпровський національний 
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е-mail: 

i.pawlenko2011@yandex.ua; 

Курилова Ю.Р., 

тел.: (061) 289-12-75; 

Бакаленко І.М., 

тел.: (061) 289-41-05 

університет ім. О. Гончара 

573.  Всеукраїнська студентська 

наукова конференція «Молоді 

фахівці–майбутнє науки» 

Харківський національний 

університет імені В.Н. Каразіна, 

61022, м. Харків, майдан 

Свободи,4, 

тел.: (057) 707–55–66, 

e–mail: metodengl@karazin.ua 

м. Харків 

29 листопада 

100 Міністерство освіти і науки України 

574.  II Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-конференції 

студентів, аспірантів та молодих 

вчених «Сучасні комп’ютерні 

системи та мережі в управлінні» 

Херсонський національний 

технічний університет, 

м. Херсон,  Бериславське шосе, 

24, к.3, ауд. 404,  

Райко Г. О., 

тел.: (0552)326994, 

е-mail: kntu@kntu.net.ua 

м. Херсон 

30 листопада 

100 Міністерство освіти і науки України 

Херсонський національний 

технічний університет 

Вінницький національний медичний 

університет ім. М. Пирогова 

Луцький національний технічний 

університет 

Вінницький національний технічний 

університет 

Кременчуцький національний 

університет ім. М. Остроградського 

Сумський державний університет 

Державний університет 

телекомунікації м. Київ 

575.  ІV Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Особистісні та ситуативні 

детермінанти» 

Донецький національний 

університет імені Василя Стуса, 

філологічний факультет, 

м. Вінниця, вул. Академіка 

Янгеля, 4, к. 205, 

м. Вінниця 

листопад 

100 Міністерство освіти і науки України 

НАПН України Інститут психології 

імені Г. С. Костюка, лабораторія 

вікової психофізіології 

МОЗ України Донецький 
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Бацилєва Ольга Валеріївна, 

тел.: +380995037449, 

е-mail: 

donnu.ps.conf2018@ ukr.net 

національний медичний університет, 

кафедра акушерства та гінекології 

576.  Всеукраїнська конференція 

«Глушковські читання» 

Національний технічний 

університет України «Київський 

політехнічний інститут імені 

Ігоря Сік орського», 

03056, м. Київ, проспект 

Перемоги, 37,  

Піхорович В.Д., старший 

викладач кафедри філософії, 

тел.: (097 572-74-96, 

е-mail: fanja.new@gmail.com; 

Богдан П., аспірант кафедри ТПУ, 

тел.: (066) 2774078, 

е-mail: pipilazz@gmail.com 

м. Київ 

листопад-

грудень 

70 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, 

факультет інформаційних технологій 

 

577.  Всеукраїнська науково-

практична конференція молодих 

вчених та учнівської молоді 

«Актуальні проблеми розвитку 

бізнес-технологій в сучасних 

умовах глобалізаційних 

процесів» 

Національний аерокосмічний 

університет ім. М.Є. Жуковського 

«ХАІ»,  

кафедра менеджменту,  

вул. Чкалова, 17, м. Харків, 

61070, 

к.т.н., доцент Бондарєва Т. І., 

тел.: 050-207-29-29,  

е-mail: bond_tat@ukr.net 

м. Харків 

03-04 грудня 

70 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 
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578.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти та 

молодих учених  «Дослідження, 

розробка і використання моделей 

економічної поведінки суб’єктів 

господарювання» 

Національна металургійна 

академія України (НМетАУ) 

пр. Гагаріна 4,  

м. Дніпро, Україна, 49005, 

тел.: (056)374-83-70 

е-mail: kaf.ei@metal.nmetau.edu.ua 

м. Дніпро 

04 грудня 

80 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Університет імені Альфреда Нобеля 

Дніпровський національний 

університет залізничного транспорту 

імені академіка В. Лазаряна 

Національний університет 

«Запорізька політехніка» 

579.  ІV Всеукраїнська наукова 

конференція молодих учених 

«Соціологічні дискурси» 

Дніпровський національний 

університет імені Олеся Гончара, 

49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, 

тел.: (056)374-98-65, 

e-mail: onti_dnu@i.ua, 

information_dep@dnu.dp.ua 

м. Дніпро 

04 грудня 

100 Міністерство освіти і науки України 

Дніпропетровське обласне 

відділення Соціологічної асоціації 

України Дніпровський державний 

технічний університет 

(м. Кам’янське) 

580.  Всеукраїнська науково-

практична конференція молодих 

учених «Проблеми соціально-

гуманітарних наук» 

Національний університет 

кораблебудування ім. адм. 

Макарова, 

гуманітарний факультет, 

м. Миколаїв, пр-т Героїв України 

9, к. 410, 

Трибулькевич К. Г., 

тел.: (063) 853-97-60,  

е-mail: tribulkevich@gmail.com  

м. Миколаїв 

11 грудня 

100 Міністерство освіти і науки України  

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Департамент освіти і науки 

Миколаївської ОДА 

Південний науковий центр НАН 

України 

Миколаївський національний 

університет імені В. О. 

Сухомлинського 

Мозирський державний педагогічний 

університет імені І. П. Шамякіна 
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581.  ІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-конференція 

молодих вчених «Фізична 

культура, спорт та здоров’я 

різних груп населення» 

Черкаський національний 

університет імені Богдана 

Хмельницького, 

ННІ фізичної культури, спорту і 

здоров’я, 

кафедра спортивних дисциплін, 

18000, м. Черкаси, вул. Остафія 

Дашкевича, 24,  

Каленіченко О. В., 

тел.: 0503832009, 

е-mail: sport_fizkult@ukr.net 

м. Черкаси 

15-16 грудня 

100 Міністерство освіти і науки України 

582.  VІ Всеукраїнська науково-

практична конференція студентів 

і молодих вчених  

«Сталий розвиток економіки на 

засадах ресурсоефективності» 

Запорізький національний 

університет, 

економічний факультет, 

69600, м. Запоріжжя, 

вул. Жуковського 66, 

Череп А.В., 

тел.: (061) 228-76-13, 

e-mail: cherep_a_v@mail.ru 

м. Запоріжжя 

грудень 

120 

 

Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Запорізький національний 

університет 

Запорізька обласна державна 

адміністрація 

Всеукраїнська спілка вчених-

економістів 

Академія наук вищої освіти України 

Академія економічних наук України 

Криворізький економічний інститут 

ДВНЗ Київський національний 

економічний університет ім. В. 

Гетьмана 

Дніпровський державний аграрно-

економічний університет 

Запорізький державний медичний 

університет 

Центр екологічної культури у 

Запоріжжі 
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Житомирський державний 

технологічний університет 

Полтавська державна аграрна 

академія 

Національний університет харчових 

технологій 

Дніпровський національний 

університет ім. О. Гончара 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет 

ім. Г. Сковороди» (м. Переяслав 

Хмельницький) 

Східноєвропейський університет 

економіки і менеджменту (м. 

Черкаси) 

Запорізький національний технічний 

університет 

Луганський національний 

університет ім. Т. Шевченка 

Таврійський державний 

агротехнологічний університет 

Управління з питань екологічної 

безпеки Запорізької міської ради 

Інженерний інститут Запорізького 

національного університету 

Запорізьке міське інвестиційне 

агентство. 

583.  ХVІ Всеукраїнська 

наукова конференція молодих 

вчених та студентів 

«Перспективи розвитку точних 

наук, економіки та методики їх 

Ніжинський державний 

університет імені Миколи Гоголя, 

навчально-науковий інститут 

точних наук і економіки,  

16602, Чернігівська обл., 

м. Ніжин 

грудень 

100 Міністерство освіти і науки України 

Запорізький національний 

університет Центральноукраїнський 

державний педагогічний університет 

імені Володимира Винниченка 



213 
 

викладання» 

  

м. Ніжин, вул. Графська, 2, 

тел.: (04631)71979, 

e-mail: yu.kovalchuk@i.ua   

Східноєвропейський національний 

університет імені Лесі Українки 

Державний вищий навчальний 

заклад «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка 

Національний університет «Києво-

Могилянська академія» 

584.  Ефективність інженерних рішень 

у приладобудуванні 

Національний технічний 

університет України «Київський 

політехнічний інститут імені 

Ігоря Сік орського», 

03056, м. Київ, проспект 

Перемоги, 37,  

Войтко Сергій Васильович, 

тел.: 044-204-91-03, 

e-mail: s.voytko@kpi.ua, 

http://ied.kpi.ua/uk/main/, 

https://pbf.kpi.ua/ua/tag/efektivnist-

inzhenernih-rishen-u-pri/ 

м. Київ 

8-9 грудня 

80 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сік орського» 

 

 

585.  Всеукраїнська наукова Інтернет-

конференція 

здобувачів вищої освіти 

«Реформування економіки 

України як фактор забезпечення 

сталого розвитку» 

Чернівецький торговельно-

економічний інститут КНТЕУ 

58002, м.Чернівці, площа 

Центральна, 7, 

Вдовічен А.А., 

тел.: (0372)51-11-58, 

                   52-21-22, 

e-mail: naukv@chtei-knteu.cv.ua 

м. Чернівці 

18 грудня 

60 Міністерство освіти і науки України 

Київський національний 

торговельно-економічний 

університет 

  

586.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

Національний технічний 

університет України «Київський 

м. Київ 

грудень 

60 Міністерство освіти і науки України 

Національний технічний університет 
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студентів, аспірантів та молодих 

вчених «Ефективність 

інженерних рішень в 

приладобудуванні» 

Секція «Автоматизація 

експериментальних досліджень» 

політехнічний інститут імені 

Ігоря Сік орського», 

03056, м. Київ, проспект 

Перемоги, 37, корп. 18, кім. 206. 

Добролюбова Марина Валеріївна, 

тел.: 097-596-89-74, 

e-mail: m.dobroliubova@ukr.net; 

Бурлака Діна Анатоліївна, 

тел.: 063 043 42 12, 

e-mail: burlaka.dina@gmail.com 

України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» 

(Приладобудівний факультет) 

587.  Науково-практична конференція: 

«Людська гідність і права 

людини як основа 

конституційного устрою 

держави» 

Національний технічний 

університет України «Київський 

політехнічний інститут імені 

Ігоря Сік орського», 

Борщагівська 124, корп. 19, 

каб.324, 

доцент Т.О. Чепульченко, 

тел.: 204-91-60, 

e-mail: kpp_fsp_kpi@ukr.net 

м. Київ 

грудень 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 
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