
Перелік наукових конференцій 

з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2021 рік 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 
 

№ 

з/п 

Тема 

конференції 

Заклад вищої освіти (установа), 

відповідальний за проведення, адреса, 

телефон, е-mail 

Місто 

та термін 

проведення 

Кількі 

сть 

учасн 
иків 

Міністерства, відомства або установи, що є 

співорганізаторами заходу 

І. Міжнародні конференції 

1.1 XVІ Міжнародна наукова 

конференція 

«Краєзнавство і учитель 

– 2020» 

Харківський національний 

педагогічний університет 

імені Г.С. Сковороди, 

кафедра всесвітньої історії, 

м. Харків, вул. Алчевських, 29. 

Відповідальний – доц. Трубчанінов 

Микола Анатолійович, 

тел.: (057) 700 48 01 

м. Харків, 

23 березня 

80 Міністерство освіти і науки України 
Центр досліджень науково-технічного потенціалу та 

історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України 

Сумський державний педагогічний університет імені 

А.С. Макаренка 

Вроцлавський університет (інститут історії та 

педагогіки). 

1.2. Аргументи сучасної 

філології: «нестача» і 

«бажання» у тексті 

Харківський національний 

педагогічний університет 

імені Г.С. Сковороди, 

кафедра зарубіжної літератури та 

слов’янських мов, 

відповідальний – проф. Криворучко 

Світлана Костянтинівна, 

e-mail: kaf-world- 

literature@hnpu.edu.ua, 

тел.: 097-438-50-52; 050-719-01-58. 

м. Харків, 
 

вул. Валентинівська, 2 
 

(2-3 квітня 2021 р.) 

80 IE Хорхе Елієсер Гайтан Університет Сурколомбіана 
(Колумбія); 
Університет Марії Кюрі-Склодовської, Люблін, 
(Польща); 
Університет Отто фон Герике, Магдебург 
(Німеччина); 
Університет Коменського, Братислава (Словакія); 
Чанчуанський університет, Чанчунь, провінція Цзілінь 
(КНР, Китай) 

1.3. VІІІ Міжнародна заочна 

науково-практична 

конференція молодих 

науковців 

«Фундаментальні і 

прикладні дослідження в 

сучасній хімії та 

фармації» 

Ніжинський державний університет 

імені Миколи Гоголя 

16602 Чернігівська обл., 

м. Ніжин, вул. Графська, 2; 

кафедра хімії та фармації, 

(04631) 71983; 

Суховєєв В.В., 

0682378422 

SukhoveevVV@bigmir.net 

м. Ніжин, 

22-23 квітня 

100 Міністерство освіти і науки України 
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. 

Кухаря НАН України 

Чернівецький національний університет імені 

Ю.Федьковича 

Тернопільській національний педагогічний 

університет імені Володимира Гнатюка 

Національний університет Чернігівський колегіум» 

імені Т.Г. Шевченка 

Національний педагогічний університет імені М.П. 
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     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) 

1.4. ХІХ Мiжнародна 

конференцiя 

з актуальних проблем 

філологічних дослiджень 

(пам’яті доктора 

філологічних наук, 

професора А.Т. Гулака) 

Харківський національний 

педагогічний університет 

імені Г.С. Сковороди, 

кафедра української мови, 

тел.: (0572) 68-02-36; 

e-mail: kaf-ukr- 

language@hnpu.edu.ua; 

кафедра зарубіжної літератури і 

слов’янських мов, 

тел.: 097-438-50-52 (Криворучко С.К.), 

e-mail: kaf-world-literature@hnpu.edu.ua 

м. Харків, 

 

вул. Валентинівська, 2 

 

(20-21 травня 

2021 р.) 

100 Кафедра сучасних мов і культур Університету Пейс 

(Нью-Йорк, США); 

кафедра російської мови і літератури 

Ардаханського університету (Ардахан, 

Туреччина); 

Університет Миколаса Ромеріса (Вільнюс, Литва); 

кафедра славістики Університету ім. Ф. Палацького 

(Оломоуц, Чехія) 

1.5. ХХІІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція «Освіта і 

доля нації» 

Харківський національний 

педагогічний університет 

імені Г.С. Сковороди, 

кафедра філософії, 

відповідальний – проф. Култаєва Марія 

Дмитрівна, 

тел.: (0572) 68-16-78 

м. Харків, 

 

вул. Валентинівська, 

2 

 

(28-29 травня 2021 р.) 

100 Інститут вищої освіти 

НАПН України; 

Інститут філософії 

імені Г.С. Сковороди НАН України; 

Польське Товариство педагогіки філософічної імені 

Броніслава Ф. Трентовського (TPF) 

1.6. III Міжнародна науково- 

практична конференція 

«Природнича наука і 

освіта: 

Харківський національний 

педагогічний університет 

імені Г.С. Сковороди, 

природничий факультет, 

м. Харків, 
 

вул. Валентинівська, 

2 

120 Поморська академія у Слупську (Польща) 

Інститут зоології Комітету науки МОН Республіки 

Казахстан; 

Інститут ботаніки та ландшафтної екології 
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 сучасний стан і 

перспективи розвитку» , 

присвячена 100-річчю 

від дня народження 

д.м.н., проф. 
Я.Р. Синельникова 

e-mail: faculty-natyral@hnpu.edu.ua, 
тел.: (0572) 67-69-92 

 

(26-27 вересня 2021 р.) 
 Грайфсвальдського університету імені Е рнста Моріца 

Арндта (Грайфсвальд, Німеччина) 

1.7. Дошкільна освіта у 

сучасному освітньому 

просторі: актуальні 

проблеми, досвід, 

інновації 

Харківський національний 

педагогічний університет 

імені Г.С. Сковороди, 

факультет дошкільної освіти, 

відповідальний − проф. Тарарак 

Наталія Григорівна, 

тел.: (057) 68-48-83 

м. Харків, 

 

вул. Валентинівська, 2 

 
(квітень 2021 р.) 

150 Батумський державний університет імені Шота 

Руставелі 

(Батумі, Грузія); 

Вірменський державний педагогічний університет 

імені Х. Абовяна 

(Єреван, Вірменія); 

Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника 

(Івано-Франківськ, Україна); 

Східноєвропейський національний університет імені 

Лесі Українки 

(Луцьк, Україна); 

Телавський державний університет імені Якоба 

Гогебашвілі 

(Телаві, Грузія) 

1.8. Технології збереження 

здоров’я, реабілітація і 

фізична терапія 

Харківський національний 

педагогічний університет 

імені Г.С. Сковороди, 

факультет фізичного виховання і 

спорту, 

відповідальний – проф. Козіна 

Жаннета Леонідівна, 

тел.: 066-481-36-66; (0572) 68-06-13, 

e-mail: zhanneta.kozina@gmail.com 

м. Харків, 

 
вул. Алчевських, 29 

 
(25-26 листопада 

2021 р.) 

250 Інститут модернізації змісту освіти; 

Медичний центр Alef clinic, (Харків, Україна); 

Клініка Аймед (Ізраїль); 

Університет Миколая Коперніка (Торунь, Польща); 

Лабораторія PROVIDI; Медичний центр Університету 

в Утріхті (Нідерланди) 

ІІ. Всеукраїнські конференції 

2.1. VІІ Міжнародна науково- Харківський національний 
педагогічний університет 

м. Харків, 100 Інститут вищої освіти НАПН України; 
Інститут філософії імені Г.С. Сковорорди 
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 практична конференція 

«Зоряний час української 

культури. Під знаком 

Григорія Сковороди» 

імені Г.С. Сковороди, 

кафедра філософії, 

відповідальний – проф. Култаєва Марія 

Дмитрівна, 

тел.: (0572) 68-16-78 

вул. Валентинівська, 2 

 
(23-24 грудня 2021 р.) 

 НАН України; 

Благодійний фонд Олександра Фельдмана 

2.2. XVІ Міжнародна наукова 

конференція 

«Краєзнавство і учитель 

– 2020» 

 
Харківський національний 

педагогічний університет 

імені Г.С. Сковороди, 

кафедра всесвітньої історії, 

відповідальний – доц. Трубчанінов 

Микола Анатолійович, 

тел.: (057) 700-48-01 

 

 
 

м. Харків, 

 
вул. Алчевських, 29 

 
(23 березня 2021 р.) 

 

 

 

 

80 

Центр досліджень науково-технічного потенціалу та 

історії науки 

ім. Г.М. Доброва НАН України; 

Сумський державний педагогічний університет імені 

А.С. Макаренка; 

Вроцлавський університет (інститут історії та 

педагогіки) 

2.3. Всеукраїнська наукова 

конференція здобувачів 

вищої освіти та молодих 

учених «Історіосфера» 

Державний заклад 
«Південноукраїнський національний 

педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського», 

історико-філософське відділення, 

кафедра всесвітньої історії та 

методології науки, 

м. Одеса, Фонтанська дорога, 4 

Відповідальна особа: 

Добролюбська Ю. А., 

тел.: (067) 4841994 

e-mail: ist@pdpu.edu.ua 

jdobrol@ukr.net 

м. Одеса, 

2-3 квітня 

200 Міністерство освіти і науки України 

Державний архів Одеської області Управління 

культури, національностей, релігій та охорони 

об’єктів культурної спадщини Одеської обласної 

державної адміністрації 

Харківський національний педагогічний університет 

імені Г. С. Сковороди 

Миколаївський національний університет 

імені В. О. Сухомлинського 

Інститут археології НАН України 

mailto:ist@pdpu.edu.ua
mailto:jdobrol@ukr.net


2.4. Всеукраїнська 
студентська науково- 

практична конференція 

«Особистість у фокусі 

соціогуманітарних, 

педагогічних та 

психологічних наук» 

ДЗ «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка», 

навчально-науковий інститут 

педагогіки і психології 
кафедра соціальної педагогіки, 

92703, Луганська обл., 

м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1. 

Відповідальні особи: 

Караман О.Л., 

(050) 2000767, 

karaman.olena.lnu@gmail.com; 

Юрків Я.І. 

(050) 6829614, 

yurkiv.yara@gmail.com, 

kafedra.soc.ped@gmail.com 

м. Старобільськ, 
8–9 квітня 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 
Національне агентство із забезпечення якості вищої 

освіти 

Національний авіаційний університет 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка 

Київський Університет імені Бориса Грінченка 

Харківський національний педагогічний університет 

імені Г. С. Сковороди 

Хмельницький інститут соціальних технологій 

2.5. Всеукраїнська 

студентська науково- 

практична конференція 

«Соціальна робота у 

міждисциплінарному 

вимірі: історія, теорія і 

практика» 

ДЗ «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка» 

навчально-науковий інститут 

педагогіки і психології, 

кафедра соціальної педагогіки. 

92703, Луганська обл., 

м. Старобільськ, 

пл. Гоголя, 1. 

Відповідальні особи: 

Караман О.Л., 

(050) 2000767, 

karaman.olena.lnu@gmail.com; 

Юрків Я.І. 

(050) 6829614, 

yurkiv.yara@gmail.com, 

kafedra.soc.ped@gmail.com 

м. Старобільськ, 

8–9 квітня 

100 Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Національне агентство із забезпечення якості вищої 

освіти 

Національний авіаційний університет 

Львівський національний університет імені Івана 

Франка 

Київський Університет імені Бориса Грінченка 

Харківський національний педагогічний університет 

імені Г. С. Сковороди 

Хмельницький інститут соціальних технологій 

Університету «Україна» 

2.6. Інноваційні педагогічні 

технології в цифровій 

школі 

Харківський національний 

педагогічний університет 

імені Г.С. Сковороди, 

кафедра інформатики, 

відповідальний – проф. Олефіренко 

Надія Василівна, тел.: (0572) 68-38-20 

м. Харків, 

 

вул. Валентинівська, 2 

 
(13-14 травня 2021 р.) 

100 Львівський національний університет імені Івана 

Франка 

mailto:yurkiv.yara@gmail.com
mailto:kafedra.soc.ped@gmail.com
mailto:yurkiv.yara@gmail.com
mailto:kafedra.soc.ped@gmail.com
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAAahUKEwj51qqaz_vIAhWEDiwKHcTVAdc&url=http%3A%2F%2Fkubg.edu.ua%2F&usg=AFQjCNFj8tmdDKu8ZgBS0-B3OcLC6--ZZQ&sig2=X5BEaVU0qxD0Z-rLwC6oEw&bvm=bv.106923889%2Cd.bGg


2.7. Педагогіка здоров’я Харківський національний 
педагогічний університет 

імені Г.С. Сковороди, 

кафедра здоров’я людини, 

реабілітології і спеціальної психології, 

кафедра спеціальної педагогіки, 

тел.: (0572) 68-42-34, 

e-mail: zd_reab_spps@hnpu.edu.ua 

м. Харків, 

 

вул. Валентинівська, 2 

 
 

(7-8 жовтня 2021 р.) 

200 Інститут модернізації змісту освіти; 
Рівненський державний гуманітарний університет; 

Миколаївський національний університет імені 

В.О. Сухомлинського; 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» 

 

ІІІ. Інтернет-конференції 

3.1. Географія та туризм Харківський національний 

педагогічний університет 

імені Г.С. Сковороди, 

кафедра географії і методики 

м. Харків, 

 
вул. Алчевських, 29 

70 Інститут модернізації змісту освіти; 

Обласний комунальний заклад «Харківський 

організаційно-методичний центр туризму» 

 

  викладання географії, 

відповідальний − доц. Муромцева 
(лютий 2021 р.) 

  

  Юлія Ігорівна,    

  тел.: 067-919-05-72,    

  е-mail: jmuromtseva@ukr.net    

3.2. Соціалізація дітей з 

особливими освітніми 

потребами засобами 

позашкільної освіти 

Харківський національний 

педагогічний університет 

імені Г.С. Сковороди, 

кафедра здоров’я людини, 

реабілітології і спеціальної психології, 

кафедра спеціальної педагогіки, 

тел.: (0572) 68-42-34, 

е-mail: 

zd_reab_spps@hnpu.edu.ua 

м. Харків, 

 

вул. Валентинівська, 2 

 

(16 грудня 2021 р.) 
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