
План заходів з нагоди проведення Днів науки в 2022 році  

у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя 

№ 

п/ 

п 

Назва заходу 
Дата 

проведення 

Відповідальні за 

проведення заходу 

1 Звітна конференція викладачів 

за 2021 р. 

2-6.05.2022 Зав. відділу 

міжнародних 

зв’язків Черевко І.В. 

2 Гостьова лекція  

«Проблеми збереження 

біологічного різноманіття в 

сучасних умовах»,  

Данилик І.М., д.б.н., директор 

Інституту екології Карпат  

НАН України 

04.05.2022 Зав. каф. біології, 

д.б.н., проф. 

Кучменко О.Б., 

к.б.н., доц.  

Лисенко Г.М. 

3 Конференція молодих 

науковців 

16.05.2022 

 

Пров. фахівець 

відділу 

міжнародних 

зв’язків  

Іваницька О.І. 

4 Бесіда за круглим 

столом за концептуальною 

ідеєю: 

«Щоб учений своїми працями 

міг впливати на колективну 

роботу, необхідно особисте 

спілкування, необхідний обмін 

думками, необхідна дискусія; 

всього цього не може замінити 

ні надрукована робота, ані 

листування» (П. Капіца) 

16.05.2022 

15.00 

К.філол.н., доц. 

Блажко М.І., 

к.філол.н., доц. 

Ролік А.В., 

к.філол.н., доц. 

Щербак О.М. 

5 Не(важкий) вибір: перекладач 

чи вчитель? 

Захід спрямований на розкриття 

потенціалу вибіркових 

дисциплін: філологія та 

методика.  Учасники отримають 

відповіді на  важливі питання та 

зрозумію специфіку кожного 

фаху 

16.05.2022 

15.00 

К.пед.н., доц. 

Шугалій Н.Є., 

к.пед.н., доц. 

Давиденко О.В. 

Учасники – 

студенти 2 курсу 

(ф-т іноземних мов 

та інші), які 

вивчають іноземну 

мову через блок 



вибіркових 

дисциплін 

6 Англійська, французька, 

польська чи німецька? 

Обрати, неможна пропускати! 

Захід спрямований на розкриття 

власного потенціалу студентів 

до вивчення іноземних мов. 

Студентам пропонується 

широкий спектр інтерактивних 

та цікавих завдань, які 

допоможуть їм зробити вибір   

іноземної мови для розвитку у 

майбутній професії 

17.05.2022 

15.00 

К.пед.н., доц. 

Чувакова Т.Г 

Коваль Т.В. 

Копенкіна Л.А. 

к.пед.н. 

 Штепура А.П. 

к.пед.н., доц. 

Петрукович С.В. 

Учасники – 

студенти 1 курсу 

університету, які 

мають обирати 

дисципліни з 2 

курсу 

7 Майбутній фахівець та 

проєктна діяльність 

Захід спрямований на розкриття 

потенціалу участі майбутнього 

фахівця у проектної діяльності. 

Учасники отримають практичні 

поради та корисні «life hacks» 

щодо участі у грантових 

програмах 

18.05.2022 

15.00 

К.пед.н., доц. 

Плотніков Є.А., 

к.пед.н., доц. 

Халимон І.Й. 

Учасники – всі 

бажаючі 

8 Науково-методичний 

семінар  

студентів груп 

НА 1, НА 2, НА 4, ФА 4, 

викладачів кафедри та 

директора мовної школи 

StartDeutschSchule 

Маркуса Пойзера: 

Вчимося дискутувати 

німецькою: мої подорожі 

взимку/влітку 

18.05.2022 

15.00 

К.пед.н., доц. 

Петрукович С.В., 

Пасічник Л.Л. 

9 Всеукраїнська студентська 

науково-практична інтернет-

конференція  

«Арватівські читання – 2022» 

20.05.2022 

 

Кафедра 

української мови, 

методики її 

навчання та 

перекладу, 



Д.філол.н., проф. 

Бойко Н. І.,  

к.філол.н., доц. 

Петрик О.М. 

10 Інноваційна лекція на тему: 

«Концептуальні засади 

профілактики відхилень у 

поведінці дітей». 

Вид лекції: лекція утрьох 

Основний лектор – доцент 

Пихтіна Н.П., викладач 

дисципліни «Профілактика 

негативних проявів у поведінці 

дітей»; 

Лектор-практик – директор 

закладу дошкільної освіти  

(ясла-садок) № 17 «Перлинка» 

комбінованого типу Ніжинської 

міської ради Зозуля Алла 

Віталіївна; 

Лектор-науковець – доктор 

педагогічних наук, професор 

Федорченко Тетяна Євгеніївна – 

завідувач лабораторії 

превентивного виховання 

Інституту проблем виховання 

НАПН України 

20.05.2022 

 

Кафедра дошкільної 

освіти,  доц. 

Пихтіна Н.П. 

11 VI Міжнародна науково-

практична конференція для 

молодих науковців  

«Науковий вимір соціально-

педагогічних проблем 

сьогодення»  

25.05.2022 Кафедра соціальної 

педагогіки і 

соціальної роботи  

12 Круглий стіл  

«Актуальні питання 

біомедичної науки» 

25.05.2022 Зав. каф. біології, 

д.б.н., проф. 

Кучменко О.Б. 

13 Міжнародний круглий стіл 

«Молодь і освіта в умовах 

викликів ХХІ століття» 

26.05.2022 Кафедра соціальної 

педагогіки і 

соціальної роботи 

(співорганізатор – 

Прикарпатський 

національний 

університет ім.  



В. Стефаника) 
 


