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)
3

Міжнародна
науково-практична конференція
«Вставай, елліне!»:
до 200-річчя початку грецької
національно-визвольної революції

4

VІ Міжнародна науково-практична
конференція
молодих вчених та студентів
Європейська інтеграція: історичний
досвід та політичні перспективи

5

V Міжнародна науково-практична
конференція молодих науковців
Науковий вимір соціальнопедагогічних проблем сьогодення

6

Історико-юридичний
факультет,
(04631)71978,
nizhyn-ist-fak@ukr.net

квітень
2021 року

50

Міністерство освіти і науки України,
Телавський державний університет імені
Я.Гогебашвілі, Білоруський державний
університет імені Максима Танка,
Варшавський університет

30

Міністерство освіти і науки України,
Телавський державний університет імені
Я.Гогебашвілі (Грузія), Білоруський
державний університет імені Максима Танка
(Білорусь), Варшавський університет
(Польща)

Травень
2021 року

70

Міністерство освіти і науки України,
Національний університет «Чернігівський
колегіум» імені Т.Г.Шевченка, Державна вища
професійна школа в Хелмі (Польща),
Телавський державний університет імені
Я. Гогебашвілі (Грузія), Гомельський
державний університет імені Ф. Скорини
(Білорусь), Китай

14 травня
2021 року

15

Міністерство освіти і науки України,
Телавський державний університет імені
Я.Гогебашвілі (Грузія), Барановичський
державний університет (Білорусь),
Варшавський університет (Польща)

Історико-юридичний
13-14 травня
факультет, (04631)71978, 2021 року
nizhyn-ist-fak@ukr.net

Кафедра соціальної
педагогіки і соціальної
роботи,
(04631)71969,
soc.ped.ndu@rambler.ru

ХІІ наукова Інтернет-конференція
Кафедра історії України,
молодих вчених та студентів
(04631)7-19-78;
Луняк Є.М.
Повсякденність Другої світової війни
096-651-83-12,
1939 –1945 рр.
lunyak@ua.fm

7

Міжнародна літня школа молодих
вчених та студентів
Виклики для сучасної демократії:
українські та польські бачення

Історико-юридичний
факультет,
(04631)7-19-78;
nizhyn-ist-fak@ukr.net

Липеньсерпень
2021 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)

8

IІ Міжнародна інтернет-конференція
молодих вчених
Сучасна іншомовна освіта:
когнітивно-дискурсивні та
лінгво-дидактичні дослідження

Факультет іноземних мов,
Тезікова С.В.,
tezikova@ndu.edu.ua,
0966579869
Халимон І.Й.,

29 – 30
вересня
2021 року

80

Міністерство освіти і науки України,
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)

Жовтень
2021 року

80

Міністерство освіти і науки України,
Телавський державний університет імені
Я. Гогебашвілі (Грузія), Державна вища
професійна школа у м. Хелм (Польща),
Інститут педагогіки НАПН України,
Державна наукова установа «Інститут
модернізації змісту освіти», Управління
освіти Ніжинської міської ради Чернігівської
області, Державна науково-педагогічна
бібліотека імені В.О.Сухомлинського

irene.khalymon@gmail.com

0680260484

9

II Міжнародна науково-практична
інтернет-конференція
«Початкова освіта: історія,
проблеми, перспективи»

Кафедра педагогіки,
початкової освіти
та освітнього
менеджменту ,
(04631)71969,
nizhyn.kaf.ped@gmail.com
Турчин Т.М.
0676617975
Дубровська Л.О.
0977287273

Cхвалено Вченою радою університету (протокол № 4 від «_26_» листопада 2020 р.)
Проректор з наукової роботи
та міжнародних зв’язків

проф. Мельничук О. В.

Всеукраїнські конференції
Відповідальний за проведення
Термін
Кількість
заходу
проведення учасників
(телефон, E-mail)

Міністерства, відомства або установи,
які є співорганізаторами конференції,
семінару

№ з\п

Назва заходу

1

Всеукраїнська
конференція
Літературна творчість вихованців
Ніжинської вищої школи:
гуманітарний дискурс

Кафедра української
літератури, методики її
навчання та журналістики,
проф. Бондаренко Ю. І.,
(068) 813 72 13
yuriy_bondaren@ukr.net
bondarenko_yuriy63@ukr.net

29 січня
2021 року

80

Міністерство освіти і науки України

2

Всеукраїнська науково-практична
конференція
Українське Полісся: проблеми та
тренди сучасного розвитку

Факультет природничогеографічних і точних наук,
тел. (04631)71979,
Барановський М.О.,
Brnm@ukr.net

1-2 березня
2021 року

40-45

Міністерство освіти й науки України,
Інститут географії НАН України,
Херсонський державний університет,
Гомельський державний університет
імені Франциска Скорини,
Житомирський державний університет
імені Івана Франка, Поліський
національний університет, Український
гідрометеорологічний інститут,
Мезинський національний природний
парк, Ніжинська міська рада

3

V Мистецько-педагогічні читання
пам’яті професора О.Я.Ростовського
Мистецька освіта України:
проблеми, досвід та перспективи

Навчально-науковий інститут
культури і мистецтв імені
Олександра Ростовського,
тел. (04631)71984,
art.culture@ndu.edu.ua

12 березня
2021 року

100

Міністерство освіти і науки України

4

Всеукраїнська конференція
Дисидентський рух в Україні:
регіональний вимір
(до 100-річчя Лесі Коцюби)

Кафедра історії України,
(04631)7-19-78;
Луняк Є.М., 096-651-83-12,
lunyak@ua.fm

18 березня
2021 року

20

Міністерство освіти і науки України

5

Всеукраїнська
конференція
Історичні побрехеньки

Кафедра історії України,
(04631)7-19-78;
Лепявко С.А.,
066-648-47-34

1 квітня
2021 року

25

Міністерство освіти і науки України,
Інститут археографії та джерелознавства
імені М.С. Грушевського

6

ІІІ Всеукраїнська науковопрактична конференція
Сучасні виміри української
регіоналістики

Кафедра музичної педагогіки
та хореографії, тел.
(04631)71984,
art.culture@ndu.edu.ua,
Кавунник О.А., 0679256307

Квітень
2021 року

50

Міністерство освіти і науки України,
Інститут мистецтвознавства, фольклору
та етнології ім. М.Т.Рильського
НАН України

7

VІ Всеукраїнська конференція молодих
науковців
Сучасні проблеми природничих наук

Факультет природничогеографічних і точних наук
Сенченко Г.Г.,
(04631)71979,
senchenkogg@ukr.net тел.

14-15 квітня
2021 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.

8

VІ Всеукраїнська учнівська
наукова школа
Сучасні проблеми природничих наук

Факультет природничогеографічних і точних наук
Сенченко Г.Г.,
(04631)71979,
senchenkogg@ukr.net тел.

14-15 квітня
2021 року

20-30

-

9

VІ Всеукраїнська науково-практична
конференція
Ідентичні та політичні інститути

Кафедра політології, права та
філософії,
(04631)71978;
kaf-polit-prava@ukr.net

21 квітня
2021 року

25

Київський міжнародний університет

10

Всеукраїнська
студентська наукова конференція
«Арватівські читання – 2021»

Кафедра української мови та
методики її навчання,
тел. (04631)71977,
kafmovu@ndu.edu.ua

23 квітня
2021 року

90

Міністерство освіти і науки України

11

Всеукраїнський науково-практичний
семінар
Мистецька освіта в Україні
в сучасних вимірах

70

Міністерство освіти і науки України

Навчально-науковий інститут 23-24 квітня
культури і мистецтв імені
2021 року
Олександра Ростовського,
тел. (04631)71984,
art.culture@ndu.edu.ua

12

13

14

15

Всеукраїнська науковий семінар
ХІІ Гротівські читання.
Особистість у віртуальному
комунікаційному просторі

Кафедра психології;
т. (04631)7-19-69,
kafpsihol@ndu.edu.ua

Червень
2021 року

50

Міністерство освіти і науки України,
Інститут соціальної та політичної
психології НАПН України,
Лабораторія психології особистості,
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича

Травень
2021 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

Навчально-науковий інститут
культури і мистецтв імені
Олександра Ростовського,
кафедра інструментальновиконавської підготовки,
кафедра вокально-хорової
майстерності,
тел. (04631)71984,
art.culture@ndu.edu.ua

Травень
2021 року

50

Міністерство освіти і науки України

Студентська науково-практична
Навчально-науковий інститут
конференція
культури і мистецтв імені
Олександра Ростовського,
Творча інтерпретація знань у процесі
кафедра інструментальновиконавської підготовки
виконавської підготовки,
тел. (04631)71984,
art.culture@ndu.edu.ua

Травень
2021 року

15

-

XIX Всеукраїнський юніорський Навчально-науковий інститут
культури і мистецтв імені
конкурс музично-виконавської
Олександра Ростовського,
майстерності імені академіка
кафедри вокально-хорової
Олега Тимошенка
майстерності та
інструментально-виконавської
підготовки, молодіжний хор
«Світич»
тел. (04631)71984,
art.culture@ndu.edu.ua
Студентські
науково-практичні конференції
в рамках XIX Всеукраїнського
юніорського конкурсу музичновиконавської майстерності імені
академіка Олега Тимошенка
Проблеми інструментальновиконавської підготовки
Новітні технології диригентськохорової та вокальної підготовки

16

VІІ польовий археологічний семінар
«Історична реконструкція –
стародавній Ніжин»

Історико-юридичний
факультет,
(04631)7-19-78;
nizhyn-ist-fak@ukr.net

17-18
червня
2021 року

30

Міністерство освіти і науки України,
Інститут археології НАН України,
Ніжинський краєзнавчий музей імені
І.Г. Спаського

17

ІІІ Всеукраїнська науково-практична
Інтернет-конференція
«Модернізація професійної
підготовки менеджерів»

Кафедра педагогіки,
початкової освіти
та освітнього менеджменту,
(04631)71969,
nizhyn.kaf.ped@gmail.com
Новгородська Ю.Г.
0978007610

29 вересня
2021 року

50

Міністерство освіти і науки України,
Державна наукова установа «Інститут
модернізації змісту освіти»,
Інститут педагогіки НАПН України,
Державний заклад вищої освіти
«Університет менеджменту освіти»
НАПН України, Управління освіти
Ніжинської міської ради

18

Всеукраїнська науково-практична
конференція
«Ніжин археологічний»
(за результатами роботи цільової
програми археологічних досліджень
м. Ніжина)

Історико-юридичний
факультет,
(04631)7-19-78;
nizhyn-ist-fak@ukr.net

вересень
2021 року

30

Міністерство освіти і науки України,
Інститут археології НАНУ, Ніжинська
міська рада, Ніжинський краєзнавчий
музей імені І.Г. Спаського, Ніжинське
археологічне товариство

19

Всеукраїнська наукова конференція
Всеукраїнські Грищенківські
читання

Кафедра української мови та
методики її навчання,
тел. (04631)71977,
kafmovu@ndu.edu.ua

1 жовтня
2021 року

90

Міністерство освіти і науки України,
Інститут української мови НАН
України

20

Всеукраїнська наукова конференція
Знаки питання в історії України

Кафедра історії України,
(04631)7-19-78;
Луняк Є.М.
096-651-83-12, lunyak@ua.fm

21-22
жовтня
2021 року

30

Міністерство освіти і науки України,
Інститут археографії та джерелознавства
імені М.С. Грушевського

21

Всеукраїнська науково-практична
інтернет - конференція студентів,
магістрантів та молодих науковців
Сучасне дошкілля: актуальні
проблеми, досвід, перспективи
розвитку

Кафедра дошкільної освіти,
(04631)71969,
ndykdo@gmail.com

22 жовтня
2021 року

80

Міністерство освіти і науки України

22

Всеукраїнська науково-практична
Сучасне дошкілля: актуальні
проблеми, досвід, перспективи
розвитку

Кафедра дошкільної освіти,
(04631)71969,
ndykdo@gmail.com

22 жовтня
2021 року

60

Міністерство освіти і науки України,
Криворізький державний педагогічний
університет, Херсонський державний
університет, Глухівський національний
педагогічний університет імені Олександра
Довженка, Національний університет
«Чернігівський колегіум» імені
Т.Г.Шевченка, Київський університет імені
Бориса Грінченка

23

І Всеукраїнські науково-практичні
читання пам’яті
проф. І.І. Гордієнка

Факультет природничогеографічних і точних наук,
(04631)71983;
Кучменко О.Б.,
kuchmeb@yahoo.com

10-11
листопада
2021 року

35

Міністерство освіти і науки України,
Уманський національний університет
садівництва, Національний ботанічний сад
ім. М.М.Гришка НАН України,
Рада ботанічних садів та дендропарків
України, Державний дендрологічний парк
«Тростянець» НАН України,
Носівська селекційно-дослідна станція
Миронівського інституту пшениці ім.
В.М.Ремесла НААН України, Дослідна
станція «Маяк» Інституту овочівництва і
баштанництва НААН України
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Всеукраїнська студентська
науково-практична
конференція
Мистецька освіта очима молодого
науковця

Навчально-науковий інститут
культури і мистецтв імені
Олександра Ростовського,

20
листопада
2021 року

50

Міністерство освіти і науки України

Всеукраїнська наукова конференція
Сьомі Бугайківські читання

Кафедра української літератури,
методики її навчання та
журналістики,
проф. Бондаренко Ю. І.,

29 жовтня
2021 року

80

Міністерство освіти і науки України
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тел. (04631)71984,
art.culture@ndu.edu.ua

(068) 813 72 13,
yuriy_bondaren@ukr.net
bondarenko_yuriy63@ukr.net
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Проректор з наукової роботи
та міжнародних зв’язків

проф. Мельничук О.В.

Університетські конференції
Назва заходу

Тема конференції (семінару).
Основні питання, що
пропонуються для
обговорення

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
2020 рік

Ніжинський державний
університет
імені Миколи Гоголя
16602 Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Графська, 2;

Березень
2021 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
2021 року

350

-

Cхвалено Вченою радою університету (протокол № _4_ від «_26_» листопада 2020 р.)
Проректор з наукової роботи
та міжнародних зв’язків

проф. Мельничук О.В.

