
 



   (04631)71983; 

SukhoveevVV@bigmir.net   

  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) 

ІV Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

молодих 

вчених та 

студентів 

Європейська інтеграція: історичний 

досвід та політичні перспективи 

Ніжинський державний 

університет  

імені Миколи Гоголя,   

16602 Чернігівська область, 

 м. Ніжин, вул. Графська, 2; 

історико-юридичний 

факультет, (04631)71978, 

nizhyn-ist-fak@ukr.net 

14-15 травня 

2020 року 

50 Міністерство освіти і науки України, 

Телавський державний університет 

імені Я.Гогебашвілі (Грузія), 

Білоруський державний університет 

імені Максима Танка (Білорусь), 

Варшавський університет (Польща) 

ІV 

Міжнародна 

студентська 

науково-

практична 

конференція   

Студентський науковий вимір 

соціально-педагогічних проблем 

сьогодення 

 

Ніжинський державний 

університет  

імені Миколи Гоголя,   

16602 Чернігівська область, 

 м. Ніжин, вул. Графська, 2; 

кафедра соціальної 

Травень 

2020 року 

70 Міністерство освіти і науки України, 

Національний університет 

«Чернігівський колегіум» імені 

Т.Г.Шевченка, Глухівський 

національний педагогічний 

університет імені Олександра 

mailto:SukhoveevVV@bigmir.net
mailto:nizhyn-ist-fak@ukr.net


педагогіки і соціальної 

роботи,  

(04631)71969, 

soc.ped.ndu@rambler.ru   

 

Довженка, Державна вища 

професійна школа в Хелмі (Польща), 

Телавський державний університет 

імені Я. Гогебашвілі (Грузія), 

Гомельський державний університет 

імені Ф. Скорини (Білорусь), Китай 

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  

15 травня  

2020  року 

20 Міністерство освіти і науки України, 

Телавський державний університет 

імені Я.Гогебашвілі (Грузія), 

Барановичський державний 

університет (Білорусь), Варшавський 

університет (Польща) 

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  

Серпень 

2020 року 

30 Інститут політології університету 

педагогічного в Кракові, 

Варшавський університет (Польща), 

Білоруський державний 

педагогічний університет імені 

Максима Танка (Білорусь), 

Телавський державний університет 

імені Я.Гогебашвілі (Грузія) 

I Міжнародна 

інтернет-

конференції 

молодих 

вчених 

Сучасна іншомовна освіта: 

когнітивно-дискурсивні та 

лінгво-дидактичні дослідження 

1. Актуальні проблеми розвитку 

іноземної філології. 

2. Актуальні проблеми 

перекладознавства. 

3. Актуальні проблеми методики 

навчання ІМ. 

4. Методологія та організація 

наукових досліджень. 

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 

irene.khalymon@gmail.com 

 

24-25 

вересня  

2020 року 

 

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), 

Жешувський університет (Польща) 

mailto:soc.ped.ndu@rambler.ru
mailto:nizhyn-ist-fak@ukr.net
mailto:Luda_nizhyn@ukr.net
mailto:nizhyn-ist-fak@ukr.net
mailto:inyaz@ndu.edu.ua
mailto:tezikova@ndu.edu.ua
mailto:irene.khalymon@gmail.com


5. Підготовка фахівців з іншомовною 

освітою. 

 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

Ніжинська вища школа у 

вітчизняному та міжнародному 

освітянському, науковому і 

культурно-мистецькому вимірах 

(1820-2020 рр.) 

Ніжинський державний 

університет 

 імені Миколи Гоголя 

16602 Чернігівська обл., 

м. Ніжин, вул. Графська, 2; 

кафедра слов’янської 

філології, 

компаративістики та 

перекладу,  (04631)7-19-77,  

svit.lit@ndu.edu.ua 

Жовтень 

2020 року 

100 Міністерство освіти і науки України, 

Варшавський університет (Польща), 

Гомельський державний університет 

 ім. Ф. Скорини (Білорусь), 

Телавський державний університет 

імені Я.Гогебашвілі (Грузія) 
 

ІІІ 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

Партнерська взаємодія у системі 

інститутів соціальної сфери  

1. Теоретико-методологічні засади 

соціального партнерства. 

2. Партнерство державних закладів, 

установ, громадських організацій у 

наданні соціальної підтримки вразливим 

категоріям населення. 

3. Професійна підготовка фахівців 

соціальної сфери до партнерської 

взаємодії. 

4. Технології взаємодії соціальних 

інститутів у сфері надання соціальних 

послуг: вітчизняний та зарубіжний 

досвід. 

5. Виховний контекст партнерської 

взаємодії в системі інститутів соціальної 

сфери. 

6. ЗВО як суб’єкт соціальної взаємодії 

у територіальній громаді. 

Ніжинський державний 

університет  

імені Миколи Гоголя,   

16602 Чернігівська область, 

 м. Ніжин, вул. Графська, 2; 

кафедра соціальної 

педагогіки і соціальної 

роботи,  

(04631)71969, 

soc.ped.ndu@rambler.ru   

 

Жовтень 

2020 року 

70  

 

Телавський державний університет 

імені Я. Гогебашвілі (Грузія), 

Барановицький державний 

університет (Білорусь), 

Державна вища професійна школа 

у м. Хелм (Польща),  Інститут 

проблем виховання НАПН 

України, Сумський державний 

педагогічний університет  

ім. А.С. Макаренка 

 

 

Cхвалено Вченою радою університету (протокол № 6  від «28» листопада 2019 р.) 

Проректор з наукової роботи  

та міжнародних зв’язків                                                                                          проф. Мельничук О.В. 

mailto:soc.ped.ndu@rambler.ru


Всеукраїнські конференції 

Назва заходу 

Тема конференції (семінару). 

Основні питання, що 

пропонуються для обговорення 

Вищий навчальний заклад 

(установа), відповідальний 

за проведення заходу 

(адреса, телефон, E-mail) 

Термін 

проведення 

Кількість 

учасників 

Міністерства, відомства 

або установи, які є 

співорганізаторами 

конференції, семінару 

ІV Мистецько-

педагогічні 

читання пам’яті 

професора 

О.Я.Ростовського 

Мистецька освіта України: 

європейський вектор розвитку 

1.Теоретико-методологічі засади 

мистецької освіти. 

2.Професійна підготовка 

майбутніх вчителів мистецьких 

дисциплін.  

3. Інноваційні технології в системі 

мистецького навчання і виховання.  

4. Сучасне мистецтвознавство в 

культурно-мистецькому просторі. 

Ніжинський державний 

університет 

 імені Миколи Гоголя 

16602 Чернігівська обл., 

м. Ніжин,  вул. Графська, 2; 

навчально-науковий 

інститут культури і 

мистецтв імені Олександра 

Ростовського, 

тел. (04631)71984, 

art.culture@ndu.edu.ua 

13 березня  

2020 року 

100 Міністерство освіти і 

науки України 

Всеукраїнська 

конференція 
Історичні побрехеньки 

1. «І сміх і гріх». Побутові історії. 

2. «Дай серцю волю. 

3. Гендерні історії. 

4. «Іхав козак за Дунай». 

Ніжинський державний 

університет 

 імені Миколи Гоголя 

16602 Чернігівська обл., 

м. Ніжин, вул. Графська, 2; 

кафедра історії України, 

(04631)7-19-78; 

Luda_nizhyn@ukr.net 

1 квітня  

2020 року 

25 Інститут української 

археографії і 

джерелознавства НАН 

України, 

Сіверський інститут 

регіональних досліджень 

 ІІ Всеукраїнська 

науково- 

практична 

конференція 

Сучасні виміри української 

регіоналістики 

5. Українська регіонал істика. 

6. Музична регіонал істика. 

7. Музичне краєзнавство. 

8. Видатні постаті рідного краю. 

Ніжинський державний 

університет  

імені Миколи Гоголя 

16602 Чернігівська обл., 

м. Ніжин, вул. Графська, 2; 

кафедра музичної 

педагогіки та хореографії, 

тел. (04631)71984, 

8 квітня 

2020 року 

50 Міністерство освіти і 

науки України,  

Інститут 

мистецтвознавства, 

фольклору та етнології 

ім. М.Т.Рильського  

НАН України 

 

mailto:art.culture@ndu.edu.ua
mailto:Luda_nizhyn@ukr.net


art.culture@ndu.edu.ua, 

Кавунник О.А., 0679256307, 

кафедра історії України,  

Luda_nizhyn@ukr.net 

V Всеукраїнська 

конференція 

молодих 

науковців 

 

Сучасні проблеми природничих 

наук 

1. Флора і рослинність, 

експериментальна ботаніка. 

2. Зоологія, медико-біологічні 

дослідження. 

3. Екологічні проблеми приро-

докористування і охорона 

навколишнього середовища. 

4. Суспільно-географічні 

дослідження. 

5. Фізико-географічні 

дослідження. 

6. Хімія. 

Ніжинський державний 

університет 

 імені Миколи Гоголя 

16602 Чернігівська обл., 

м. Ніжин, вул. Графська, 2; 

природничо-географічний 

факультет, 

тел. (04631)71983, 

dek.nature@gmail.com 

15-16 квітня 

2020 року 

40-50 Екологічна інспекція по 

м. Ніжину і Ніжинському 

району,  

Міністерство охорони 

навколишнього 

середовища України, 

Державне управління 

екології та природних 

ресурсів в  

Чернігівській обл. 

V Всеукраїнська 

учнівська  

наукова школа 

Сучасні проблеми природничих 

наук 

1. Флора і рослинність, 

експериментальна ботаніка. 

2. Зоологія, медико-біологічні 

дослідження. 

3. Екологічні проблеми 

природокористуван-ня і 

охорона навколишнього 

середовища. 

4. Суспільно-географічні та 

фізико-географічні 

дослідження. 

5. Хімія. 

Ніжинський державний 

університет 

 імені Миколи Гоголя 

16602 Чернігівська обл., 

м. Ніжин, вул. Графська, 2; 

природничо-географічний 

факультет, 

тел. (04631)71983, 

dek.nature@gmail.com 

16 квітня 

2020 року 

20-30 - 

V Всеукраїнська 

науково-
Ідентичні та політичні інститути 
1. Становлення політичних 

Ніжинський державний 

університет  

23 квітня 

2020 року 

25 Київський міжнародний 

університет 

mailto:art.culture@ndu.edu.ua
mailto:Luda_nizhyn@ukr.net
mailto:dek.nature@gmail.com
mailto:dek.nature@gmail.com


практична 

конференція  

 

інститутів України у період 

трансформаційних змін 

2. Формування політичних еліт у 

дзеркалі політики 

ідентичності 

 

імені Миколи Гоголя,   

16602 Чернігівська область, 

 м. Ніжин, вул. Графська, 2; 

кафедра політології, права 

та філософії, 

(04631)71978; 
kaf-polit-prava@ukr.net, 

stemeon@gmail.com 

 

 

Всеукраїнська 

студентська 

науково-

практична  

конференція 

Арватівські читання - 2020 Ніжинський державний 

університет 

 імені Миколи Гоголя 

16602 Чернігівська обл., 

м. Ніжин, вул. Графська, 2; 

кафедра української мови та 

методики її навчання, 

тел. (04631)71977,  

kafmovu@ndu.edu.ua  

24 квітня 

 2020 року 

60 Міністерство освіти і 

науки України, 

Інститут української мови 

НАН України, 

Національний 

педагогічний університет 

імені М.П.Драгоманова 

Всеукраїнський 

науково-

практичний 

семінар 

Мистецька освіта в Україні у 

сучасних вимірах 

1.Теорія і методика художньої 

освіти. 

2.Проблеми і перспективи 

розвитку хореографічної освіти в 

Україні. 

3.Фахова підготовка  

майбутнього вчителя мистецтва 

4.Актуальні проблеми сучасного 

мистецтвознавства 

Ніжинський державний 

університет 

 імені Миколи Гоголя 

16602 Чернігівська обл., 

м. Ніжин,  вул. Графська, 2; 

навчально-науковий 

інститут культури і 

мистецтв імені Олександра 

Ростовського, 

тел. (04631)71984, 

art.culture@ndu.edu.ua 

24-25 квітня  

2020 року 

70 Міністерство освіти і 

науки України 

Всеукраїнська 

науковий 

семінар 

ХІ Гротівські читання.  

Психологічні ресурси особистості 

в мовах суспільних 

трансформацій 

Ніжинський державний 

університет  

імені Миколи Гоголя 

16602 Чернігівська обл., 

м. Ніжин, вул. Графська, 2; 

кафедра психології; 

Червень 

2020 року 

50 Інститут соціальної та 

політичної психології 

НАПН України, 

Лабораторія психології 

особистості, 

Чернівецький 

mailto:kaf-polit-prava@ukr.net
https://e.mail.ru/compose?To=kafmovu@ndu.edu.ua
mailto:art.culture@ndu.edu.ua


т. (04631)7-19-69, 

kafpsihol@ndu.edu.ua 

національний університет 

імені Юрія Федьковича 

XIX  

Всеукраїнський 

юніорський 

конкурс музично-

виконавської 

майстерності 

імені академіка 

Олега Тимошенка 

XIX  Всеукраїнський 

юніорський конкурс 

музично-виконавської 

майстерності імені академіка 

Олега Тимошенка 
1. Показові концерти. 

2. Майстер-класи, презентації. 

3. Конкурсні змагання 

 Диригентів 

 Виконавців-вокалістів 

 Ансамблеве виконавство 

 Виконавців на 

оркестрових 

інструментах 

 Виконавців-піаністів 

 

Ніжинський державний 

університет 

 імені Миколи Гоголя 

16602 Чернігівська обл., 

м. Ніжин, вул. Графська, 2; 

навчально-науковий 

інститут культури і 

мистецтв імені Олександра 

Ростовського, кафедри 

вокально-хорової 

майстерності та 

інструментально-

виконавської підготовки, 

молодіжний хор «Світич» 

тел. (04631)71984, 

art.culture@ndu.edu.ua 

Травень  

2020 року 

100 Міністерство культури 

України, Національна 

Всеукраїнська музична 

спілка, Національна 

музична академія України 

ім. П.І.Чайковського, 

Українське радіо, 

Управління культури і 

туризму Ніжинської 

міської ради  

Студентські 

науково-

практичні 

конференції 

 в рамках XIX  
Всеукраїнського 

юніорського 

конкурсу 

музично-

виконавської 

майстерності 

імені академіка 

Олега 

Тимошенка  

   

Проблеми інструментально-

виконавської підготовки 

1. Проблеми фортепіанної 

підготовки; 

2. Проблеми навчання гри на 

оркестрових інструментах; 

3. Проблеми хорового та 

оркестрового диригування 

Новітні технології диригентсько-

хорової та вокальної підготовки 

4. Формування фахових 

компетентностей у процесі 

диригентсько-хорової 

підготовки 

5. Основи вокальної теорії та 

методики: тенденції розвитку 

Ніжинський державний 

університет 

 імені Миколи Гоголя 

16602 Чернігівська обл., 

м. Ніжин, вул. Графська, 2; 

навчально-науковий 

інститут культури і 

мистецтв імені Олександра 

Ростовського, кафедра 

інструментально-

виконавської підготовки, 

кафедра вокально-хорової 

майстерності, 

тел. (04631)71984, 

art.culture@ndu.edu.ua 

Травень   

2020 року 

50 Міністерство освіти і 

науки України 

 

mailto:art.culture@ndu.edu.ua
mailto:art.culture@ndu.edu.ua


Студентська 

науково-

практична 

конференція 

Творча інтерпретація знань у 

процесі виконавської підготовки 
1. Інструментальне виконавство. 

2. Ансамблеве музикування.  

3. Історико-теоретичні проблеми 

художньої культури 

Сіверщини. 

4. Проблеми режисерської 

підготовки.  

5. Основи наукових досліджень 

 

Ніжинський державний 

університет 

 імені Миколи Гоголя 

16602 Чернігівська обл., 

м. Ніжин, вул. Графська, 2; 

навчально-науковий 

інститут культури і 

мистецтв імені Олександра 

Ростовського, кафедра 

інструментально-

виконавської підготовки, 

тел. (04631)71984, 

art.culture@ndu.edu.ua 

Травень   

2020 року 

15 - 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

VІІ польовий археологічний 

семінар  

«Історична реконструкція – 

стародавній Ніжин» 

 

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 

18-19 червня 

2020 року 

30 Інститут археології НАН 

України, Ніжинський 

краєзнавчий музей імені 

І.Г. Спаського 

Всеукраїнська 

наукова 

конференція 

Всеукраїнські Грищенківські 

читання 

1. Науковий доробок академіка 

А.П.Грищенка. 

2. Проблеми історичної 

граматики української мови. 

3. Семантичні аспекти 

функціонування лексики та 

фразеології української мови. 

4. Проблемні питання сучасної 

морфології. 

5. Актуальні питання сучасного 

Ніжинський державний 

університет 

 імені Миколи Гоголя 

16602 Чернігівська обл., 

м. Ніжин, вул. Графська, 2; 

кафедра української мови та 

методики її навчання, 

тел. (04631)71977,  

kafmovu@ndu.edu.ua  

2 жовтня 

2020 року 

90 Міністерство освіти і 

науки України, 

 Інститут української 

мови НАН України, 

Національний 

педагогічний університет 

імені М.П.Драгоманова 

mailto:art.culture@ndu.edu.ua
mailto:nizhyn-ist-fak@ukr.net
https://e.mail.ru/compose?To=kafmovu@ndu.edu.ua


синтаксису. 

6. Лінгвістична інтерпретація 

тексту. 

7. Сучасний освітній простір: 

проблеми та перспективи 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

інтернет - 

конференція 

студентів, 

магістрантів та 

молодих 

науковців 

Сучасне дошкілля: актуальні 

проблеми, досвід, перспективи 

розвитку 

1. Освіта і соціокультурний 

простір дитинства. 

2. Психологічний супровід 

становлення особистості 

дитини в різних соціальних 

інституціях. 

3. Педагогічні технології в 

дошкільній освіті. 

4. Взаємодія дошкільного закладу 

з родиною: сучасні підходи. 

5. Сучасне довкілля в 

європейському освітньому 

просторі. 

6. Наступність в реалізації 

дошкільної і початкової ланок 

освіти. 

Ніжинський державний 

університет  

імені Миколи Гоголя,   

16602 Чернігівська область, 

 м. Ніжин, вул. Графська, 2; 

кафедра дошкільної освіти,  

(04631)71969, 

ndykdo@gmail.com  

8 жовтня 

2020 року 

50 Міністерство освіти і 

науки України 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

Сучасне дошкілля: актуальні 

проблеми, досвід, перспективи 

розвитку 

1. Освіта і соціокультурний 

простір дитинства. 

2. Психологічний супровід 

становлення особистості 

дитини в різних соціальних 

інституціях. 

3. Педагогічні технології в 

Ніжинський державний 

університет  

імені Миколи Гоголя,   

16602 Чернігівська область, 

 м. Ніжин, вул. Графська, 2; 

кафедра дошкільної освіти,  

(04631)71969, 

ndykdo@gmail.com 

8-9 жовтня 

2020 року 

60 Міністерство освіти і 

науки України, 

Криворізький державний 

педагогічний університет, 

Херсонський державний 

університет, Глухівський 

національний 

педагогічний університет 

імені Олександра 

Довженка, 

mailto:ndykdo@gmail.com
mailto:ndykdo@gmail.com


дошкільній освіті. 

4. Взаємодія дошкільного закладу 

з родиною: сучасні підходи. 

5. Сучасне довкілля в 

європейському освітньому 

просторі. 

6. Наступність в реалізації 

дошкільної і початкової ланок 

освіти. 

Національний 

університет 

«Чернігівський колегіум» 

імені Т.Г.Шевченка, 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка 
 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

інтернет-

конференція 

Модернізація професійної 

підготовки менеджерів 

Ніжинський державний 

університет  

імені Миколи Гоголя,   

16602 Чернігівська область, 

 м. Ніжин, вул. Графська, 2; 

кафедра педагогіки, 

початкової освіти та 

менеджменту  

(04631)71969, 

nizhyn.kaf.ped@gmail.com  

21-22 жовтня 

2020 року 

50 Міністерство освіти і 

науки України, 

   Державна наукова 

установа «Інститут 

модернізації змісту 

освіти»,    Інститут 

педагогіки НАПН 

України,    Інститут 

педагогічної освіти і 

освіти дорослих НАПН 

України 

Всеукраїнська 

студентська 

науково-

практична 

конференція 

 

Мистецька освіта очима 

молодого науковця 

1. Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної художньої 

освіти. 

2. Новітні педагогічні технології 

на уроках мистецтва. 

3. Традиції та новаторство 

сучасної мистецької освіти. 

Ніжинський державний 

університет 

 імені Миколи Гоголя 

16602 Чернігівська обл., 

м. Ніжин, вул. Графська, 2; 

навчально-науковий 

інститут культури і 

мистецтв імені Олександра 

Ростовського,  

тел. (04631)71984, 

art.culture@ndu.edu.ua 

20 листопада 

2020 року 

50 Міністерство освіти і 

науки України 

Всеукраїнська 

науково- 

практична 

VІІ  Бугайківські читання 

 

Ніжинський державний 

університет 

 імені Миколи Гоголя 

12-13 

листопада 

2020 року 

50 Міністерство освіти і 

науки України 

mailto:nizhyn.kaf.ped@gmail.com
mailto:art.culture@ndu.edu.ua


конференція 

 

16602 Чернігівська обл., 

м. Ніжин, вул. Графська, 2; 

кафедра української 

літератури,  методики її 

навчання та журналістики, 

тел. (04631)71977,  

yuriy_bondaren@ukr.net  

ХVІ 

Всеукраїнська 

 наукова 

конференція 

молодих вчених 

та студентів 

 

Перспективи розвитку точних 

наук, економіки  

та методики їх викладання 

1. Математика 

2. Фізика 

3. Комп’ютерні науки 

4. Освітні вимірювання 

5. Економіка 

Ніжинський державний 

університет 

 імені Миколи Гоголя 

16602 Чернігівська обл., 

м. Ніжин, вул. Графська, 2; 

навчально-науковий 

інститут точних наук і 

економіки,  

тел. (04631)71979, 

yu.kovalchuk@i.ua   

Грудень 

 2020 року 

100 Міністерство освіти і 

науки України,  

Запорізький 

національний 

університет, 

Центральноукраїнський 

державний педагогічний 

університет імені 

Володимира Винниченка, 

Східноєвропейський 

національний 

університет імені Лесі 

Українки, Державний 

вищий навчальний заклад 

«Донбаський 

державний педагогічний 

університет», Київський 

університет імені Бориса 

Грінченка, 

Національний 

університет «Києво-

Могилянська академія» 

 

Cхвалено Вченою радою університету (протокол № 6  від «28» листопада 2019 р.) 

 

Проректор з наукової роботи  

та міжнародних зв’язків                                                                                   проф. Мельничук О.В. 
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Вузівські конференції 

Назва заходу 

Тема конференції (семінару).  

Основні питання, що 

пропонуються для 

обговорення 

Вищий навчальний заклад 

(установа),  

відповідальний за проведення 

заходу 

(адреса, телефон, E-mail) 

Термін 

проведення 

Кількість 

учасників 

Міністерства, 

відомства або 

установи, які є 

співорганізаторами 

конференції, семінару 

Звітна конференція Звітна конференція 

викладачів університету за 

2019 рік 

Ніжинський державний 

університет  

імені Миколи Гоголя 

16602 Чернігівська обл., 

м. Ніжин, вул. Графська, 2; 

Березень  

2020 року 

300 - 

Конференція 

молодих вчених 
Конференція молодих 

вчених Ніжинського 

державного університету 

імені Миколи Гоголя 

Ніжинський державний 

університет  

імені Миколи Гоголя 

16602 Чернігівська обл., 

м. Ніжин, вул. Графська, 2; 

Травень  

2020 року 

350 - 

 

Cхвалено Вченою радою університету (протокол № 6  від «28» листопада 2019 р.) 

 

 

Проректор з наукової роботи  

та міжнародних зв’язків                                                                                   проф. Мельничук О.В. 


