
Перелік 

міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій  

здобувачів вищої освіти і молодих учених на 2017 рік 

Рівненський державний гуманітарний університет 

 
Міжнародні конференції  

               Форма 1 

 
Назва конференції Тема конференції. Основні 

питання, що пропонуються 

для обговорення 

 

Вищий навчальний заклад 

(установа), відповідальний 

за проведення заходу 

(адреса, телефон) 

 

Термін 

проведення  

(число, 

місяць, рік) 

 

Кількість 

учасників 

від 

України 

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 

X Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

здобувачів вищої 

освіти і молодих 

учених «Наука, 

освіта, суспільство 

очима молодих» 

 

«Наука, освіта, 

суспільство очима 

молодих»: 

– історія вітчизняної на 

зарубіжної педагогіки; 

– проблеми дошкільної 

та корекційної освіти; 

– сучасні технології 

(методи, засоби, 

методики) навчання у 

школі та ВНЗ; 

– соціально-

психологічні проблеми 

трансформаційних 

процесів у суспільстві; 

– сучасні дослідження 

в галузі фізики, хімії, 

астрономії, географії, 

екології, біології; 

– сучасні дослідження  

Рівненський 

державний 

гуманітарний 

університет, 

33028, м. Рівне, 

вул. С.Бандери, 12 

тел: (0362) 26-78-65; 

(0362) 22-60-69 

 

17 травня 

2017 року 

120 Білорусь – 

4 

Литва – 2 

Лівія – 2 

Молдова – 

3 

Польща – 4 

США – 2 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України, 

Білоруський державний 

педагогічний університет імені 

Максима Танка (м. Мінськ, 

Білорусь), 

Бєльський державний університет  

імені Алеко Руссо (м. Бєльці, 

Молдова) 

 



історії України та 

всесвітньої історії; 

– роль молоді у 

політичних процесах в 

Україні та світі; 

– сучасний стан 

володіння мовами у 

населення України; 

– розвиток мистецтва 

та культури українців 

та інших народів. 

 

VIІ Міжнародна 

наукова 

конференція 

молодих учених і 

здобувачів вищої 

освіти «Актуальні 

проблеми 

вітчизняної та 

всесвітньої історії» 

 

«Актуальні проблеми 

вітчизняної та 

всесвітньої історії»:  

– проблеми суспільно-

політичного, 

соціально-

економічного та 

культурного розвитку 

України; 

– духовна культура 

України: європейський 

контекст; 

– всесвітня історія в 

сучасних 

дослідженнях; 

– історичне 

краєзнавство; 

– джерелознавство, 

історіографія та 

спеціальні історичні 

дисципліни. 

Рівненський 

державний 

гуманітарний 

університет, 

33028, м. Рівне, 

вул. С.Бандери, 12 

тел: (0362) 26-78-65; 

(0362) 26-96-89 

 

 

6–7 

грудня 

2017 року 

90 Білорусь – 

3  

Литва – 1 

Молдова – 

1 

Польща – 4 

Чехія – 1 

 

 

Міністерство освіти і науки України, 

Управління освіти і науки 

Рівненської обласної державної 

адміністрації; 

Інститут історії України НАН 

України, 

Жешувський Університет 

(м. Жешув, Польща), 

Громадська організація «Молодіжна 

організація науковців України» 

 

 



 

Всеукраїнські конференції              Форма 2 

 
Назва конференції Тема конференції  

Основні питання, що 

пропонуються для 

обговорення 

Вищий навчальний 

заклад (установа), 

відповідальний за 

проведення заходу 

(адреса, телефон) 

 

Термін проведення  

(число,  

місяць, рік) 

Кількість учасників 

 

Міністерства, відомства або установи, 

які є співорганізаторами конференції 

Всього у т.ч. іного- 

родніх 

1 2 3 4 5 6 7 

ІІІ Всеукраїнська 

заочна конференція 

«Актуальні проблеми 

сучасної іноземної 

філології»  

«Актуальні проблеми 

сучасної іноземної 

філології»: 

– фонетична, лексична 

та граматична системи 

мови і методи їх 

досліджень; 

– іншомовна 

міжкультурна 

компетенція в аспекті 

сучасних досліджень; 

– актуальні проблеми 

літературознавства; 

– новітні методики 

навчання іноземних 

мов. 

 

Рівненський 

державний 

гуманітарний 

університет, 

33028, м. Рівне, 

вул. С.Бандери, 12 

тел: (0362) 26-78-65; 

(0362) 26-96-89 

 

 

 

12 квітня 2017 року 100 40 Міністерство освіти і науки 

України,  

Луцький національний 

технічний університет  

Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

здобувачів вищої 

освіти і молодих 

учених  «Прикладні 

аспекти 

інформаційного 

забезпечення та 

«Прикладні аспекти 

інформаційного 

забезпечення та 

обґрунтування 

технічних і 

управлінських рішень»: 

– актуальні проблеми 

спеціальної підготовки 

менеджерів 

Рівненський 

державний 

гуманітарний 

університет, 

33028, м. Рівне, 

вул. С.Бандери, 12 

тел: (0362) 26-78-65; 

(0362) 26-96-89 

 

16 травня 2017 року 100 20 Міністерство освіти і науки 

України  

 



обґрунтування 

технічних і 

управлінських 

рішень» 

інформаційної 

діяльності; 

– використання 

інформаційних систем  

у підготовці 

управлінців; 

– інформатизація 

освітніх процесів; 

актуальні розробка та 

впровадження 

прикладного 

програмного 

забезпечення. 

 

 

 

 

 

Ректор               проф. Р. М. Постоловський 

 

 

 


