
 



     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, 

Телавський державний університет імені 

Якоба Гогебашвілі (Грузія),  Краківська 

політехніка ім. Тадеуша Костюшка (Польща), 

Університет імені Деміреля Сулеймана 

(Туреччина) 

3 Міжнародна  онлайн -конференція 

Крах східноєвропейського соціалізму 

та проблеми посткомуністичного 

вибору 

Кафедра всесвітньої 

історії та міжнародних 

відносин, 

тел.(04631)7-19-78 

nizhyn-ist-fak@ukr.net 

Квітень 

2023 року 

50 Міністерство освіти і науки України, ДНУ 

«Інститут модернізації змісту освіти», 

Телавський державний університет імені 

Я.Гогебашвілі (Грузія), Краківській 

педагогічний університет (Польща)  

4 Міжнародна   

онлайн -конференція 

Публічна дипломатія в умовах 

сучасних глобальних викликів і 

загроз 

Кафедра всесвітньої 

історії та міжнародних 

відносин, 

тел.(04631)7-19-78, 

nizhyn-ist-fak@ukr.net  

Травень  

2023 року 

50 Міністерство освіти і науки України,  

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»,  

Київська школа дипломатичних мистецтв, 

Національний університет імені  

М. Драгоманова, Краківській педагогічний 

університет (Польща) 

5 VІІ Міжнародна науково-практична 

конференція молодих науковців  

Науковий вимір соціально-

педагогічних проблем сьогодення 

 

Кафедра соціальної 

педагогіки і соціальної 

роботи,  

тел. (04631)71969, 

soc.ped.ndu@ukr.net 

 

Травень 

2023 року 

100 Міністерство освіти і науки України, ДНУ 

«Інститут модернізації змісту освіти», 

Національний університет «Чернігівський 

колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 

Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника 

Сумський державний педагогічний 

університет імені А. С. Макаренка,  

Телавський державний університет імені 

Я. Гогебашвілі (Грузія), 

PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK 

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


STOSOWANYCH W CHEŁMIE (POLSKA), 

AKADEMIA ZAMOJSKA (POLSKA) 

 
 

Всеукраїнські конференції 

№ з\п Назва заходу 

Відповідальний за проведення 

заходу 

(телефон, E-mail) 

Термін 

проведення 

Кількість 

учасників 

Міністерства, відомства або установи, 

які є співорганізаторами заходу 

1 Всеукраїнська конференція 

Літературна творчість представників 

Ніжинської вищої школи: 

гуманітарний дискурс 

Кафедра літератури, методики 

її навчання, історії культури 

та журналістики, 

проф. Бондаренко Ю. І., 

(068) 813 72 13 

yuriy_bondaren@ukr.net  

03 лютого  

2023 року 

50 

 

Міністерство освіти і науки України, 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

2 Всеукраїнська науково-практична 

конференція 

Соціально-економічні особливості та 

проблеми сучасного розвитку 

Чернігівської області 

ННІ природничо-

математичних, медико-

біологічних наук та 

інформаційних технологій, 

тел. (04631)71983; 

проф. Барановський М.О., 

096-836-0673,  

Brnm@ukr.net  

09-10 лютого 

2023 року 

40-45 Міністерство освіти й науки України, 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти»,  Інститут географії НАН 

України, НУ «Чернігівська 

політехніка», Херсонський державний 

університет, Український 

гідрометеорологічний інститут ДСНС і 

НАН України, Мезинський 

національний природний парк, 

Ніжинська міська рада 

3 VІІ Мистецько-педагогічні читання 

пам’яті професора О.Я.Ростовського 

  Мистецька освіта України: 

гуманістичні моделі розвитку в 

умовах глобальних викликів  

Факультет педагогіки, 

психології, соціальної роботи 

та мистецтв 

кафедра музичної педагогіки 

та хореографії, 

тел. (04631)71984, 

art.culture@ndu.edu.ua 

Березень 

2023 року 

100 Міністерство освіти і науки України, 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

mailto:yuriy_bondaren@ukr.net
mailto:Brnm@ukr.net
mailto:art.culture@ndu.edu.ua


4 Науково-методичний онлайн-семінар  

Сучасні підходи до викладання 

історії  в ЗЗСО 

Кафедра всесвітньої історії та 

міжнародних відносин, 

тел.(04631)7-19-78, 

nizhyn-ist-fak@ukr.net  

Березень   

2023 року 

50 Міський методичний кабінет 

5 Всеукраїнська онлайн конференція 

аспірантів та молодих науковців  

Молодь і сучасні тренди наукової 

думки 

Рада аспірантів і молодих 

учених, Івахно Н. О.,  

(093)209-96-87,  

ivakhno1996@ukr.net  

 

1-2 березня 

2023 року 

60 Міністерство освіти і науки України, 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти», Рада молодих вчених при 

Чернігівській обласній державній 

адміністрації 

6 Всеукраїнський круглий стіл  

Оборона Чернігівщини (2022 р.) 

 

Кафедра історії України, 

тел. (04631)7-19-78; 

проф. Лепявко С.А.,  

(066)648-47-34; 

доц. Кириленко С.О., 

(067)367-16-48 

05 квітня 

2023 року 

15 Міністерство освіти і науки України, 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти», Інститут історії України НАН 

України 

 

7 XX Всеукраїнський юніорський 

конкурс музично-виконавської 

майстерності імені академіка 

Олега Тимошенка 

 

Факультет педагогіки, 

психології, соціальної роботи 

та мистецтв,  

кафедра вокально-хорової 

майстерності, кафедра 

інструментально-виконавської 

підготовки, 

тел. (04631)71984 

 

квітень  

2023 року 

100 Міністерство культури України,  

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти», Міністерство культури  та 

інформаційної політики України, 

Національна Всеукраїнська музична 

спілка, Національна музична академія 

України ім. П.І. Чайковського, 

Українське радіо, Управління культури і 

туризму Ніжинської міської ради 

8 Студентські 

науково-практичні конференції 

 в рамках XX  Всеукраїнського 

юніорського конкурсу музично-

виконавської майстерності імені 

академіка Олега Тимошенка  

Проблеми інструментально-

виконавської підготовки 

Проблеми диригентсько-хорової та 

вокальної підготовки 

Факультет педагогіки, 

психології, соціальної роботи 

та мистецтв,  

кафедра вокально-хорової 

майстерності, кафедра 

інструментально-виконавської 

підготовки, 

тел. (04631)71984 

 

квітень  

2023 року 

100 Міністерство освіти і науки України, 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти», Міністерство культури  та 

інформаційної політики України, 

Національна Всеукраїнська музична 

спілка, Національна музична академія 

України ім. П.І. Чайковського, 

Українське радіо, Управління культури і 

туризму Ніжинської міської ради 

mailto:nizhyn-ist-fak@ukr.net
mailto:ivakhno1996@ukr.net


9 VІІІ Всеукраїнська конференція 

молодих науковців 

Сучасні проблеми природничих наук 

 

ННІ природничо-

математичних, медико-

біологічних наук та 

інформаційних технологій, 

доц. Сенченко Г. Г., 

(04631)71979, 

senchenkogg@ukr.net    

 

19-20 квітня 

2023 року 

60 Міністерство освіти і науки України, 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти», Екологічна інспекція по м. 

Ніжину і Ніжинському району,  

Міністерство охорони навколишнього 

середовища України, Державне 

управління екології та природних 

ресурсів в Чернігівській обл. 

10 VІІІ Всеукраїнська учнівська 

наукова школа 

Сучасні проблеми природничих наук 

 

ННІ природничо-

математичних, медико-

біологічних наук та 

інформаційних технологій, 

доц. Сенченко Г. Г., 

(04631)71979, 

senchenkogg@ukr.net    

19 квітня 

2023 року 

20-30 - 

11 Всеукраїнський науково-практичний 

семінар 

Мистецька освіта України  в 

сучасних вимірах 

 

Факультет педагогіки, 

психології, соціальної роботи 

та мистецтв 

кафедра музичної педагогіки 

та хореографії, 

тел. (04631)71984, 

art.culture@ndu.edu.ua 

 квітень 

2023 року 

70 Міністерство освіти і науки України,  

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

12 Всеукраїнська конференція молодих 

науковців  

Історія повсякденності крізь віки 

Кафедра історії України, 

тел. (04631)7-19-78; 

доц. Страшко Є.М. 

068-107-81-11; 

доц. Кириленко С.О., 

(067)367-16-48 

16 травня 

2023 р. 

20 Міністерство освіти і науки України, 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

13 Всеукраїнська 

студентська наукова конференція 

Арватівські читання – 2023 

 

Кафедра української мови, 

методики її навчання та 

перекладу,  

тел. (04631)71977,  

kafmovu@ndu.edu.ua   

23 травня 

2023 року 

130 Міністерство освіти і науки України,  

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

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


14 ІІІ Всеукраїнські науково-практичні 

читання з міжнародною участю 

пам’яті проф. І. І. Гордієнка 

ННІ природничо-

математичних, медико-

біологічних наук та 

інформаційних технологій, 

кафедра біології,  

(04631)71983 

 

 

 

 

11-12 травня 

2023 року 

35 Міністерство освіти і науки України, ДНУ 

«Інститут модернізації змісту освіти», 

Вроцлавський університет природничих 

наук, 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 

15 Всеукраїнська науково-практична 

онлайн -конференція 

Археологічні дослідження 

Лівобережжя: сучасний стан та 

перспективи 

Кафедра всесвітньої історії та 

міжнародних відносин, 

тел.(04631)7-19-78, 

nizhyn-ist-fak@ukr.net  

Червень   

2023 року 

30 Міністерство освіти і науки України, 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти», Інститут археології НАН 

України,  Ніжинський краєзнавчий 

музей імені І.Г. Спаського, Ніжинське 

археологічне товариство 

16 Всеукраїнська науково-практична 

конференція з міжнародною участю, 

присвячена 

95-річчю навчально-дослідної 

агробіостанції  

Ніжинського державного 

університету  

імені Миколи Гоголя 

ННІ природничо-

математичних, медико-

біологічних наук та 

інформаційних технологій, 

кафедра біології,  

(04631)71983 

 

27-28 

вересня 

2023 року 

30-35 Міністерство освіти і науки України, 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти», Вроцлавський університет 

природничих наук,  Рада ботанічних 

садів та дендропарків України, 

Національний ботанічний сад ім. 

М.М.Гришка НАН України,  

Державний дендрологічний парк 

«Тростянець» НАН України 

17 Всеукраїнська науково-практична 

інтернет-конференція  

Професійна підготовка фахівців  

в умовах сучасних викликів 

суспільства 

Кафедра педагогіки, 

початкової освіти, психології 

та менеджменту,  

(04631)71969, 

nizhyn.kaf.ped@gmail.com, 

жовтень 

2023 року 

 

60 Міністерство освіти і науки України,  

Державна наукова установа «Інститут 

модернізації змісту освіти»,  

Інститут педагогіки НАПН України, 

Кам’янець-Подільський національний 

mailto:nizhyn-ist-fak@ukr.net
mailto:nizhyn.kaf.ped@gmail.com


 проф. Турчин Т.М., 

0676617975 

університет імені Івана Огієнка, 

Мелітопольський державний 

педагогічний університет імені Богдана 

Хмельницького, Полтавський 

національний педагогічний університет 

імені В.Г. Короленка 

18 VI Всеукраїнський науково-практичний 

семінар  

Виміри особистісних трансформацій 

 

Кафедра педагогіки, 

початкової освіти, психології 

та менеджменту,  

(04631)71969, 

nizhyn.kaf.ped@gmail.com, 

доц. Щотка О. П.,  

(096)688-76-31 

жовтень 

2023 року 

 

50 Міністерство освіти і науки України,  

Державна наукова установа «Інститут 

модернізації змісту освіти»,  

Чернівецький національний університет 

імені Юрія Федьковича,  

Інститут соціальної та політичної 

психології, лабораторія соціальної 

психології особистості НАПН України 

19 Всеукраїнська наукова конференція 

Всеукраїнські Грищенківські 

читання - 2023 

 

Кафедра української мови, 

методики її навчання та 

перекладу, 

тел. (04631)71977,  

kafmovu@ndu.edu.ua  

6 жовтня 

2023 року 

150 Міністерство освіти і науки України, 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти»,  Інститут української мови 

НАН України 

 

20 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  

 

25 жовтня 

2023 року 

80 Міністерство освіти і науки України, 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

 

21 Всеукраїнська студентська 

науково-практична конференція 

Мистецька освіта очима молодого 

науковця 

Факультет педагогіки, 

психології, соціальної роботи 

та мистецтв 

кафедра музичної педагогіки 

та хореографії, 

тел. (04631)71984, 

art.culture@ndu.edu.ua 

листопад 

2023 року 

50 Міністерство освіти і науки України, 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 
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