
 ЗАТВЕРДЖУЮ 

В.о. ректора університету 

_______________________Бойко О.Д. 

“__11___”__грудня______2015 р. 

План проведення   

міжнародних, всеукраїнських та вузівських наукових конференцій  

 та науково - практичних семінарів з проблем вищої освіти, молодих вчених та студентів  

у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя на 2016 рік 
Міжнародні 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 

Кіль-

кість 

учасни

-ків  

Назва 

зарубіжних 

країн та 

кількість 

учасників 

від кожної із  

них 

Міністерства, відомства 

або установи, які є 

співорганізаторами 

конференції, семінару від 

України та зарубіжних 

країн 

1 2 3 4 5 6 7 

Міжнародний 

науково-

практичний 

семінар 

Проектна діяльність як інструмент 

дослідження, навчання та інновацій 

1. Міжнародні, національні та 

регіональні проекти: менеджмент, 

учасники, результати. 

2. Освітні, наукові, видавничі та 

соціальні проекти: особливості 

діяльності та вимоги до виконавців. 

3. Міжнародні організації, що 

підтримують проектну діяльність в 

Україні. 

4. Комерціалізація результатів 

проектної діяльності. 

5. Іншомовне спілкування: стан 

готовності учасників, досвід та 

перспективи навчання. 

Ніжинський державний 

університет  

імені Миколи Гоголя,   

16602 Чернігівська область, 

 м. Ніжин,  

вул. Кропив’янського, 2; 

кафедра прикладної 

лінгвістики, Центр 

порівняльних 

педагогічних досліджень, 

(04631)71982; 

svetlana.tezikova@gmail.c

om  

 

15-16 

березня  

2016 року 

50 Польща – 5 

США – 3 

Велика 

Британія – 2 

Німеччина – 

2  

Білорусь – 5 

 

Міжнародний фонд 

освітньої політики, 

Британська Рада в 

Україні, Гьоте Інститут, 

Університет штату Айова, 

Гомельський державний 

університет, Інститут 

педагогіки НАПН 

України, Інститут 

педагогічної освіти та 

освіти дорослих НАПН 

України, Інститут 

професійної освіти НАПН 

України, Уманський 

державний педагогічний 

університет 

mailto:svetlana.tezikova@gmail.com
mailto:svetlana.tezikova@gmail.com


ІІ заочна 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

Актуальні питання біологічної 

освіти 

1. Актуальні питання біологічної 

науки. 

2. Експериментальна ботаніка. 

3. Екологічні проблеми і ситуації. 

4. Раціональне природокористування. 

5. Методичне забезпечення освітнього 

процесу у школі та вузі. 

Ніжинський державний 

університет  

імені Миколи Гоголя,   

16602 Чернігівська область, 

 м. Ніжин,  

вул. Кропив’янського, 2; 

природничо-географічний 

факультет, 

(04631)71983; 

dek.nature@gmail.com 

 

25 березня 

2016 року 

50 Росія – 5 

Білорусь – 5 

Польща – 5 

Грузія – 3 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і 

науки України, 

Чернігівський 

національний 

педагогічний університет  

імені Т.Г.Шевченка, 

Барановичський 

державний університет,  

Телавський державний 

університет імені 

Я.Гогебашвілі, 

Жезказганський 

університет імені 

О.А.Байконурова 

IІІ міжнародна 

заочна 

науково-

практична 

конференція 

молодих 

науковців 

Фундаментальні і прикладні 

дослідження в сучасній хімії 

Ніжинський державний 

університет  

імені Миколи Гоголя,   

16602 Чернігівська область, 

 м. Ніжин,  

вул. Кропив’янського, 2; 

природничо-географічний 

факультет, 

 кафедра хімії,  

(04631)71983; 

SukhoveevVV@bigmir.net   

12-13 квітня  

2016 року 

85 Росія -10 

Білорусь - 20 

Польща-5 

Грузія - 5 

Національна академія 

наук України, Інститут 

біоорганічної хімії і 

нафтохімії НАН України,  

Міністерство освіти і 

науки України, 

Чернівецький 

національний університет 

імені Ю. Федьковича, 

Тернопільський 

національний 

педагогічний університет 

імені Володимира 

Гнатюка, Гомельський 

державний університет 

імені Франциска Скорини, 

Брянська  державна 

інженерно-технологічна 

академія, Телавський 

державний університет 

імені Я.Гогебашвілі, 

mailto:dek.nature@gmail.com
mailto:SukhoveevVV@bigmir.net


Краківський технічний 

університет ім.  

Тадеуша Костюшко 

VI 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

Психологічні проблеми майбутнього 

в контексті різних соціокультурних 

вимірів 

1. Теоретико-методологічні 

проблеми  вивчення майбутнього в 

соціально-психологічному, 

політичному та культурологічному 

аспектах. 

2. Психологічні особливості 

формування людиною образу 

майбутнього в контексті життєвого 

шляху. 

3. Психологічні проблеми  

переживання особистістю майбутнього. 

4. Можливості психологічної 

допомоги в осмисленні особистістю 

життєвої перспективи. 

Ніжинський державний 

університет  

імені Миколи Гоголя,   

16602 Чернігівська область, 

 м. Ніжин,  

вул. Кропив’янського, 2; 

кафедра загальної та 

практичної психології, 

(04631)71969; 

conference.ndu@yandex.ua  

 

12-13 квітня 

2016 року 

40 Росія – 5 

Угорщина – 

2 

Грузія – 2 

Білорусь – 2  

Інститут психології імені 

Г.С. Костюка НАПН 

України, ФГНУ 

«Психологический 

институт РАО»,  

Телавський державний 

університет імені  

Я. Гогебашвілі, 

Центрально–

Європейський 

університет, м. Будапешт 

 

 

Міжнародна 

наукова 

конференція 

Крах Радянської імперії:  

анатомія катастрофи 

Ніжинський державний 

університет  

імені Миколи Гоголя,   

16602 Чернігівська область, 

 м. Ніжин,  

вул. Кропив’янського, 2; 

історико-юридичний 

факультет, 

(04631)71978; 

nizhyn-ist-fak@ukr.net 

21-22 квітня 

2016 року 

50 Росія – 3 

Білорусь – 3 

Польща – 3 

Грузія – 3 

 

Міністерство освіти і 

науки України, 

Український інститут 

національної пам'яті, 

Брянський державний 

університет імені акад. 

І.Г.Петровського, 

Брянська державна 

сільськогосподарська 

академія, Барановичський 

державний університет, 

Московський психолого-

соціальний інститут, 

mailto:conference.ndu@yandex.ua
mailto:nizhyn-ist-fak@ukr.net


Телавський державний 

університет імені 

Я.Гогебашвілі 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

Інновації партнерської взаємодії у 

системі інститутів соціальної сфери 

1. Теоретико-методологічні засади 

взаємодії інститутів соціальної 

сфери. 

2. Соціальне партнерство ВНЗ та 

соціальних служб, закладів і установ. 

3. Вітчизняний та зарубіжний досвід 

надання послуг  вразливим 

категоріям населення. 

4.Підготовка фахівців соціальної 

сфери. 

Ніжинський державний 

університет 

 імені Миколи Гоголя 

16602 Чернігівська обл., 

м. Ніжин, 

вул. Кропив’янського, 2;  

кафедра соціальної 

педагогіки і соціальної 

роботи 

тел. (04631)71969, 

soc.ped.ndu@rambler.ru 

5-6 травня 

2016 року 

70  

 

 

 

 

 

 

 

 

Білорусь – 2,  

Польща  – 5, 

Грузія – 2, 

США – 2, 

Німеччина –

1 

Державна вища 

професійна школа у 

м. Хелм (Польща), 

Телавський державний 

університет імені 

Я.Гогебашвілі,  

Барановичський 

державний університет, 

Інститут проблем 

виховання НАПН 

України, 

МБО «Партнерство 

«Кожній дитині» 

ХІІ  

Міжнародна 

наукова 

конференція 

Знаки питання в історії України:  

від історії державності до державної 

незалежності України 

(До 150-річчя від дня народження 

М.С.Грушевського і 25-річчя 

проголошення незалежності 

України) 

Ніжинський державний 

університет  

імені Миколи Гоголя,   

16602 Чернігівська область, 

 м. Ніжин,  

вул. Кропив’янського, 2; 

історико-юридичний 

факультет, 

(04631)71978; 

nizhyn-ist-fak@ukr.net 

28-29 

вересня  

2016 року 

70 Росія – 5 

Білорусь – 5 

Польща – 5 

Грузія – 5 

Міністерство освіти і 

науки України, 

Український інститут 

національної пам'яті, 

Брянський державний 

університет імені акад. 

І.Г.Петровського, 

Брянська державна 

сільськогосподарська 

академія, Барановичський 

державний університет, 

Московський психолого-

соціальний інститут, 

Телавський державний 

університет імені 

Я.Гогебашвілі 

mailto:soc.ped.ndu@rambler.ru
mailto:nizhyn-ist-fak@ukr.net


VІI 

Міжнародна 

студентська 

інтернет-

конференція 

Повсякденне життя радянського 

суспільства в добу війни та 

післявоєнні роки 1939-1950-ті рр. 

 

  

Ніжинський державний 

університет  

імені Миколи Гоголя,   

16602 Чернігівська область, 

 м. Ніжин,  

вул. Кропив’янського, 2; 

історико-юридичний 

факультет, 

(04631)71978; 

nizhyn-ist-fak@ukr.net 

2-3 червня  

2016 року 

25 Росія – 5 

Білорусь – 5 

Грузія – 3 

Брянський державний 

університет імені акад. 

І.Г.Петровського, 

Барановичський 

державний університет, 

Телавський державний 

університет імені 

Я.Гогебашвілі 

V Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

Інновації в освіті: сучасні підходи до 

професійного розвитку вчителів 

іноземних мов 

1. Філологічна, психолого-педагогічна 

та методична підготовка вчителя 

іноземної мови у сучасних умовах. 

2. Інформаційно-комунікаційне 

навчальне середовище: стан та 

перспективи розвитку. 

3. Студентоцентроване навчання:  

модернізація навчального процесу 

на факультетах іноземних мов. 

4. Неперервний професійних розвиток 

вчителя іноземних мов: вітчизняний 

та зарубіжний досвід. 

Ніжинський державний 

університет  

імені Миколи Гоголя,   

16602 Чернігівська область, 

 м. Ніжин,  

вул. Кропив’янського, 2; 

кафедри германської 

філології, англійської 

мови та методики 

викладання, німецької 

мови, 

 (04631)71982; 

svetlana.tezikova@gmail.c

om  

 

21-22 червня 

2016 року 

80 Польща – 5, 

США – 3, 

Велика 

Британія – 2, 

Німеччина – 

2,  

Білорусь – 5 

 

Британська Рада в 

Україні, Гьоте Інститут, 

Університет штату Айова, 

Гомельський державний 

університет, Інститут 

педагогіки НАПН 

України, Інститут 

педагогічної освіти та 

освіти дорослих НАПН 

України, Уманський 

державний педагогічний 

університет 

ІV 

Міжнародна 

наукова 

конференція 

Координаційні сполуки:  

синтез і властивості  

 

Ніжинський державний 

університет 

 імені Миколи Гоголя 

16602 Чернігівська обл., 

м. Ніжин, 

вул. Кропив’янського, 2; 

природничо-географічний 

факультет, 

тел. (04631)71983;  

 20-21 

вересня 

 2016 року 

70 Білорусь – 

10, 

Росія – 8, 

 Грузія – 3, 

Польща – 7   

Національна академія 

наук України, Інститут 

біоорганічної хімії і 

нафтохімії НАН України,  

Міністерство освіти і 

науки України, 

Чернівецький 

національний університет 

імені Ю. Федьковича, 

mailto:nizhyn-ist-fak@ukr.net
mailto:svetlana.tezikova@gmail.com
mailto:svetlana.tezikova@gmail.com


SukhoveevVV@bigmir.net 

 

Тернопільський 

національний 

педагогічний університет 

імені Володимира 

Гнатюка, Гомельський 

державний університет 

імені Франциска Скорини, 

Брянська  державна 

інженерно-технологічна 

академія, Телавський 

державний університет 

імені Я.Гогебашвілі 

Міжнародна 

наукова 

конференція 

IV Спаські читання Ніжинський державний 

університет  

імені Миколи Гоголя,   

16602 Чернігівська область, 

 м. Ніжин,  

вул. Кропив’янського, 2; 

історико-юридичний 

факультет, 

(04631)71978; 

nizhyn-ist-fak@ukr.net 

22-23 

вересня 

 2016 року 

50 Росія –5 

Білорусь – 5 

Польща – 5 

Грузія – 5 

 

Міністерство освіти і 

науки України, 

Ніжинський краєзнавчий 

музей ім. Спаського І.Г.; 

Центр пам’яткознавства 

Національної академії 

наук України і 

Українського товариства 

пам’яток історії та 

культури; 

Національний історико-

культурний заповідник 

«Гетьманська столиця»; 

Національний 

архітектурно-історичний 

заповідник «Чернігів 

стародавній»; 

Ніжинська міська рада 

ХІІІ 

Міжнародна 

наукова 

конференція 

Микола Гоголь і сучасний світ: 

проблеми бачення 

Ніжинський державний 

університет  

імені Миколи Гоголя,   

16602 Чернігівська область, 

Жовтень 

2016 року 

   

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


 м. Ніжин,  

вул. Кропив’янського, 2; 

Гоголезнавчий центр,  

(04631)22457, 

gogoliana@mail.ru  

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція, 

присв’ячена 

Дню 

початкової 

освіти 

Початкова освіта: 

 історія, проблеми, перспективи 

 

Ніжинський державний 

університет  

імені Миколи Гоголя,   

16602 Чернігівська область, 

 м. Ніжин,  

вул. Кропив’янського, 2; 

кафедра педагогіки, 

(04631)71969; 
nizhyn.kaf_ped@mail.ru  

20-21 

жовтня 2016 

року 

   

Cхвалено Вченою радою університету (протокол № _4_  від «_10_» _грудня_ 2015 р.) 

 

Проректор з наукової роботи  

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

mailto:gogoliana@mail.ru
mailto:nizhyn.kaf_ped@mail.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 
Всього 

В т.ч. 

іногород-

ніх 

 

 
Кіноклуб медіа-просвіти з прав 

людини Docudays UA  

«Розуміємо права людини» 

Ніжинський державний 

університет 

імені Миколи Гоголя, 

16602 Чернігівська область, 

м. Ніжин, 

вул. Кропив’янського, 2; 
кафедра права та методики 

викладання 
історико-правознавчих 

дисциплін, 

(04631)71978; 

laridudka@mail.ru 

Лютий, 

квітень, 

червень, 

листопад 

2016 року 

60  Громадська організація 

«МАРТ» (м. Чернігів) 

 

ІІ Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція  

Спадщина С.Русової  

в контексті сучасності  

Ніжинський державний 

університет  

імені Миколи Гоголя,   

16602 Чернігівська область, 

 м. Ніжин,  

вул. Кропив’янського, 2; 

кафедра педагогіки, 

(04631)71969; 
nizhyn.kaf_ped@mail.ru 

Березень 

2016 року 

100 60 Міністерство освіти і 

науки України, 

Інститут педагогіки 

НАПН України, 

Чернігівське обласне 

управління освіти 

Всеукраїнська 

наукова 

конференція, 

присвячена 200- 

«Дійсний поет» (І.Франко). До 

200- річчя від дня народження 

О.Афанасьєва-Чужбинського» 

1. Життєвий шлях О.Афанасьєва-

Ніжинський державний 

університет 

 імені Миколи Гоголя 

16602 Чернігівська обл., 

17-18 

березня 

2016 року 

15 9 Міністерство освіти і 

науки України, 

Інститут літератури ім. 

Т. Г. Шевченка НАН 

mailto:laridudka@mail.ru
mailto:nizhyn.kaf_ped@mail.ru


річчю від дня 

народження 

О.Афанасьєва-

Чужбинського 

Чужбинського: спроба нової 

реконструкції. 

2. О.Афанасьєв-Чужбинський і 

традиції ніжинської 

літературної школи початку 

ХІХ ст. 

3. Т.Г.Шевченко в житті і 

творчості О.Афанасьєва-

Чужбинського. 

4. Романтичний потенціал поезії 

письменника. 

5. Проза О.Афанасьєва-

Чужбинського в українському 

та російському художньому 

контекстах. 

6. Внесок О.Афанасьєва-

Чужбинського в розвиток 

літературної критики. 

7. Наукова цінність 

етнографічного доробку 

О.Афанасьєва-Чужбинського. 

8. Творча спадщина 

О.Афанасьєва-Чужбинського 

як об’єкт лінгвістичних 

досліджень. 

9. Вивчення творчості 

О.Афанасьєва-Чужбинського 

вшколі. 

м. Ніжин, 

вул. Кропив’янського, 2; 

філологічний факультет, 

кафедра української 

літератури, 

тел. (04631)71977,  

 ukr.lit217@mail.ru 

України 

ХV 

Всеукраїнський 

юніорський 

конкурс 

ХV Всеукраїнський юніорський 

конкурс вокальної, диригенської 

та інструментальної 

майстерності 

Ніжинський державний 

університет 

 імені Миколи Гоголя 

16602 Чернігівська обл., 

м. Ніжин, 

вул. Кропив’янського, 2; 

факультет культури і 

8-11 квітня  

2016 року 

100 80 Міністерство освіти і 

науки України,  

Міністерство культури 

України, Національна 

Всеукраїнська музична 

спілка, Асоціація 

працівників музичної 

mailto:ukr.lit217@mail.ru


мистецтв, кафедри 

вокально-хорової 

майстерності та 

інструментально-

виконавської підготовки, 

молодіжний хор «Світич» 

тел. (04631)71984, 

art_culture@inbox.ru 

освіти та виховання, 

Національна музична 

академія України 

 ім. П.І.Чайковського 

 

Всеукраїнська 

науково- 

практична 

конференція в 

рамках  

ХV 
Всеукраїнського 
юніорського 

конкурсу 

Освітньо-мистецький простір 

України: історія та сучасність 

Ніжинський державний 

університет  

імені Миколи Гоголя 

16602 Чернігівська обл., 

м. Ніжин, 

вул. Кропив’янського, 2; 

факультет культури і 

мистецтв,  

тел. (04631)71984, 

art_culture@inbox.ru 

8-11квітня  

2016 року 

50 30 Міністерство освіти і 

науки України,  

Міністерство культури 

України, Національна 

Всеукраїнська музична 

спілка, Асоціація 

працівників музичної 

освіти та виховання, 

Національна музична 

академія України 

 ім. П.І.Чайковського 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

Проблеми та перспективи 

мистецької освіти ХХІ століття 

1. Методологічні та теоретичні 

основи музичної педагогіки 

вищої школи. 

2. Теорія та практика 

хореографічної освіти. 

3. Актуальні проблеми мистецької 

освіти школярів. 

  

Ніжинський державний 

університет 

 імені Миколи Гоголя 

16602 Чернігівська обл., 

м. Ніжин, 

вул. Кропив’янського, 2; 

факультет культури і 

мистецтв,  

тел. (04631)71984, 

art_culture@inbox.ru 

15 квітня 

2016 року 

50 20 Міністерство освіти і 

науки України 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

Сучасні екологічні проблеми 

Українського Полісся  

і суміжних територій  

(до 30-річчя аварії на ЧАЕС) 

1. Екологічний стан рослинного і 

Ніжинський державний 

університет  

імені Миколи Гоголя,   

16602 Чернігівська область, 

 м. Ніжин,  

20-22 квітня 

2016 року 

30 5 Міністерство освіти і 

науки України, ІБОНХ 

НАН України, 

Гомельський державний 

університет імені 

mailto:art_culture@inbox.ru
mailto:art_culture@inbox.ru
mailto:art_culture@inbox.ru


тваринного світу Полісся у 

постчорнобильський період.                      

2. Суспільно-гегорафічні та еколого-

економічні наслідки аварії на ЧАЕС.        

3. Екологічний стан ландшафтів 

Полісся постчорнобильського 

періоду.                                                                          

4. Хімія і хімічна екологія. 

вул. Кропив’янського, 2; 

природничо-географічний 

факультет, 

(04631)71983; 

SenchenkoGG@ukr.net  

Франциска Скорини, 

Брянський державний 

університет імені 

академіка 

І.Г.Петровського 

І 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. Кропив’янського, 2; 

природничо-географічний 

факультет, 

тел. (04631)71983, 

dek.nature@gmail.com 

23-24 квітня 

2016 року 

40-50 20-30 Екологічна інспекція по 

м. Ніжину і Ніжинському 

району,  

Міністерство охорони 

навколишнього 

середовища України, 

Державне управління 

екології та природних 

ресурсів в  

Чернігівській обл. 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

молодих вчених 

та студентів 

Студентський науковий вимір 

соціальних та соціально-

педагогічних проблем 

сьогодення 

1. Науково-теоретичні аспекти 

соціальної педагогіки і 

соціальної роботи. 

2. Соціальна та соціально-

педагогічна робота з вразливими 

категоріями населення. 

 

Ніжинський державний 

університет 

 імені Миколи Гоголя 

16602 Чернігівська обл., 

м. Ніжин, 

вул. Кропив’янського, 2;  

кафедра соціальної 

педагогіки і соціальної 

роботи 

тел. (04631)71969, 

soc.ped.ndu@rambler.ru 

27 квітня 

2016 року 

100 30 - 

Всеукраїнська Ідентичності та політичні Ніжинський державний 28-29 квітня  20 10 Міністерство освіти і 

mailto:SenchenkoGG@ukr.net
mailto:dek.nature@gmail.com
mailto:soc.ped.ndu@rambler.ru


науково-

практична 

конференція 

інститути: виклики для України університет  

імені Миколи Гоголя,   

16602 Чернігівська область, 

 м. Ніжин,  

вул. Кропив’янського, 2; 

історико-юридичний 

факультет, 

(04631)71978; 

nizhyn-ist-fak@ukr.net 

2016 року науки України,  

Інститут політичних і 

етнонаціональних 

досліджень 

ім. І.Ф. Кураса 

ХІ 

Всеукраїнська 

 наукова 

конференція 

молодих вчених 

та студентів 

 

Сучасні проблеми 

фізико-математичних наук та 

методика їх викладання 

1. Прикладна математика, 

інформатика, програмування, 

освітні вимірювання. 

2. Фізика, астрономія та методика 

їх викладання. 

3. Елементарна та вища 

математика і методика 

викладання математичних 

дисциплін. 

4. Економічна теорія, актуальні 

проблеми економіки України. 

Ніжинський державний 

університет 

 імені Миколи Гоголя 

16602 Чернігівська обл., 

м. Ніжин, 

вул. Кропив’янського, 2; 

фізико-математичний 

факультет,  

тел. (04631)71979, 

yu.kovalchuk@i.ua   

Квітень 

 2016 року 

120 40 Міністерство освіти і 

науки України, 

Національний 

педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова,  

Дніпропетровський 

національний університет 

імені О. Гончара, 

Запорізький 

національний 

університет,  

Кіровоградський 

державний педагогічний 

університет імені 

Володимира Винниченка, 

Східноєвропейський 

національний університет 

імені Лесі Українки 

Студентська 

науково-

практична 

конференція 

кафедри 

Творча інтерпретація знань у 

процесі виконавської підготовки 
1. Інструментальне виконавство; 

2. Ансамблеве музикування;  

3. Історико-теоретичні проблеми 

художньої культури 

Сіверщини;  

Ніжинський державний 

університет  

імені Миколи Гоголя 

16602 Чернігівська обл., 

м. Ніжин, 

вул. Кропив’янського, 2; 

факультет культури і 

18 травня  

2016 року 

50 30 Міністерство освіти і 

науки України 

 

mailto:nizhyn-ist-fak@ukr.net
mailto:yu.kovalchuk@i.ua


4. Проблеми режисерської 

підготовки.  

мистецтв, кафедра 

інструментально-

виконавської підготовки,  

тел. (04631)71984, 

art_culture@inbox.ru 

IV 

регіональний 

польовий 

семінар 

 Історична реконструкція – 

стародавній Ніжин 

Ніжинський державний 

університет  

імені Миколи Гоголя,   

16602 Чернігівська область, 

 м. Ніжин,  

вул. Кропив’янського, 2; 

історико-юридичний 

факультет, 

(04631)71978; 

nizhyn-ist-fak@ukr.net 

26 травня 

2016 року 

20  Ніжинська міська рада, 

Управління культури і 

туризму Ніжинської 

міської ради,  

Ніжинський краєзнавчий 

музей ім. Спаського І.Г., 

Центр пам'яткознавства 

НАН України і УТОПІК 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

Чернігівські методичні читання 

з фізики – 2016 

1. Методика навчанні фізики в 

середній школі. 

2. Методика навчанні фізики у 

вищій школі. 

Ніжинський державний 

університет  

імені Миколи Гоголя,  

16602, Чернігівська обл., 

 м. Ніжин,  

вул. Кропив’янського, 2; 

фізико-математичний 

факультет,  

кафедра фізики; 

т. (04631)7-19-79, 

mov310@mail.ru 

Червень 

2016 року 

150 40 Міністерство освіти і 

науки України, 

Чернігівський 

національний 

педагогічний університет 

імені Т.Г.Шевченка 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

VІІ Гротівські читання. 

Особистість у другій половині 

життя: проблеми та перспективи 

дослідження 

Ніжинський державний 

університет  

імені Миколи Гоголя 

16602 Чернігівська обл., 

м. Ніжин, 

вул. Кропив’янського, 2; 

кафедра психології; 

т. (04631)7-19-69, 

Червень  

2016 року 

50 20 Міністерство освіти і 

науки України, 

Інститут соціальної та 

політичної психології 

НАПН України, 

Лабораторія психології 

особистості 

mailto:art_culture@inbox.ru
mailto:nizhyn-ist-fak@ukr.net
mailto:mov310@mail.ru


kafpsiholndu@mail.ru 

Регіональна 

конференція - 

круглий стіл 

25 річниця від проголошення 

Акту про незалежність України 

Ніжинський державний 

університет  

імені Миколи Гоголя,   

16602 Чернігівська область, 

 м. Ніжин,  

вул. Кропив’янського, 2; 

історико-юридичний 

факультет, 

(04631)71978; 

nizhyn-ist-fak@ukr.net  

6-7 вересня 

2016 року 

30  Ніжинська міська рада 

Всеукраїнська 

науково- 

практична 

конференція 

 

Ніжин у роки окупації  

(1941-1943 рр.)  

(до 75-річчя початку німецько-

радянської війни)  

 

 

Ніжинський державний 

університет  

імені Миколи Гоголя,   

16602 Чернігівська область, 

 м. Ніжин,  

вул. Кропив’янського, 2; 

історико-юридичний 

факультет, 

(04631)71978; 

nizhyn-ist-fak@ukr.net 

8-9 вересня  

2016 року 

30  Ніжинська міська рада, 

Сіверський інститут 

регіональних досліджень, 

Український інститут 

національної пам’яті 

 

Всеукраїнська 

науково- 

практична 

конференція 

П’яті Бугайківські читання 

1. Науковий внесок Т.Ф. та Ф.Ф. 

Бугайків у розвиток методичної 

галузі. 

2. Художня література в 

освітньому просторі. 

3. Українська мова як наукова і 

навчальна дисципліна. 

Ніжинський державний 

університет 

 імені Миколи Гоголя 

16602 Чернігівська обл., 

м. Ніжин, 

вул. Кропив’янського, 2; 

кафедра методики 

викладання української 

мови та літератури, 

тел. (04631)71977,  

yuriy_bondaren@ukr.net 

29-30 

вересня 

2016 року 

25 15  

Всеукраїнська 

науково-
Сучасне дошкілля: актуальні 

проблеми, досвід, перспективи 

Ніжинський державний 

університет  

6 жовтня 

2016 року 

70 40 Міністерство освіти і 

науки України 

mailto:kafpsiholndu@mail.ru
mailto:nizhyn-ist-fak@ukr.net
mailto:nizhyn-ist-fak@ukr.net


практична 

конференція  

студентів та 

молодих вчених 

розвитку 

1. Історичні виміри становлення 

дошкільної освіти в Україні. 

2. Освіта і соціокультурний 

простір дитинства. 

3. Психологічний супровід 

становлення особистості 

дитини в різних соціальних 

інституціях. 

4. Педагогічні технології в 

дошкільній освіті. 

5. Взаємодія дошкільного закладу 

з родиною: сучасні підходи. 

6. Сучасне довкілля в 

європейському освітньому 

просторі. 

імені Миколи Гоголя,   

16602 Чернігівська область, 

 м. Ніжин,  

вул. Кропив’янського, 2; 

кафедра дошкільної освіти,  

(04631)71969, 

ndykdo@mail.ru  

Семінар 

 

 

Права людини в Україні і світі Ніжинський державний 

університет  

імені Миколи Гоголя,   

16602 Чернігівська область, 

 м. Ніжин,  

вул. Кропив’янського, 2; 
кафедра права та методики 

викладання  
історико-правознавчих 

дисциплін, 

(04631)71978; 

oksanadud@ukr.net    

Грудень 

2016 року 

 

 

30 

 

 

 

 ХІІ Міжнародний мандрівний 

фестиваль документального кіно 

про права людини Docudays UA 

 «Пропаганда» 

Ніжинський державний 

університет 

імені Миколи Гоголя, 

16602 Чернігівська область, 

м. Ніжин, 

вул. Кропив’янського, 2; 
кафедра права та методики 

Грудень 

2016 року 

 

 

60 

 

 Громадська організація 

«МАРТ» (м. Чернігів) 
 

mailto:ndykdo@mail.ru
mailto:oksanadud@ukr.net


викладання 
історико-правознавчих 

дисциплін, 

(04631)71978; 

laridudka@mail.ru 
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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 2015 рік 

Ніжинський державний 

університет  

імені Миколи Гоголя 

16602 Чернігівська обл., 

м. Ніжин, 

вул. Кропив’янського, 2; 

Березень  

2016 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. Кропив’янського, 2; 

Травень  

2016 року 

350 - 

ІІІ вузівська 

конференція 
Археологія Ніжина та його 

околиць 

Ніжинський державний 

університет  

імені Миколи Гоголя,   

16602 Чернігівська область, 

 м. Ніжин,  

вул. Кропив’янського, 2; 

історико-юридичний 

факультет, 

(04631)71978; 

nizhyn-ist-fak@ukr.net 

6-7 жовтня 

2016 року 

20  
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