
Пропозиції до Переліку 

міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій  

здобувачів вищої освіти і молодих учених на 2018 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 

XІ 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) 26-96-89 

 

травень 

2018 року 

120 Білорусь – 

5, 

Молдова – 

3, 

Литва – 2, 

Лівія – 2, 

Лівія – 2, 

Польща – 4 

 

 

 

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. 

 

Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

здобувачів вищої 

освіти і молодих 

учених «Регіональні 

геоекологічні 

проблеми в умовах 

сталого розвитку» 

«Регіональні 

геоекологічні проблеми 

в умовах сталого 

розвитку»: 

– стратегії сталого 

розвитку регіону та 

локальних територій; 

– методологія та 

методика моніторингу 

довкілля; 

– екологічні проблеми 

збалансованого 

природокористування; 

– регіональні та 

локальні медико-

екологічні проблеми; 

– радіоекологічні 

проблеми забруднених 

територій; 

– екологічні проблеми 

збереження 

біорізноманіття; 

Рівненський 

державний 

гуманітарний 

університет, 

33028, м. Рівне, 

вул. С.Бандери, 12 

тел: (0362) 26-78-65; 

(0362) 26-96-89 

 

 

жовтень 

2018 року 

100 Білорусь –

20,  

Польща – 

6,  

Румунія – 

2,  

Литва –2, 

Молдова – 

1 

 

Міністерство освіти і науки України, 

Рівненська обласна державна 

адміністрація, 

Департамент екології та природних 

ресурсів Рівненської 

облдержадміністрації, 

Товариство радіобіологів та 

радіоекологів України, 

Міжнародна академія наук екології 

та безпеки життєдіяльності, 

Білоруський державний університет 

(Білорусь), 

Брестський державний університет 

імені О.С. Пушкіна (Білорусь), 

Державна вища школа ім. Папи 

Римського Іоанна Павла II в м.Бяла 

Подляска (Польща), 

Дослідницький центр з 

комплексного аналізу і 

територіального управління 

(Румунія), 

Інститут геології та географії Центру 



– екологічні проблеми 

басейнових (річкових, 

озерних) систем та 

морських акваторій; 

– екологічні проблеми 

земельних ресурсів та 

землекористування; 

– геоекологічний стан 

мінерально-сировинних 

ресурсів регіону 

(регіонів); 

– екологічний стан 

ландшафтних систем; 

– проблеми відходів та 

екологізація 

виробництва; 

– модернізація та 

інформатизація 

екологічної освіти. 

досліджень природи (Литва), 

Національний університет водного 

господарства та 

природокористування, 

Національний університет 

біоресурсів і природокористування 

України, 

Одеський державний екологічний 

університет, 

Поморська академія в Слупську, 

Східноєвропейський національний 

університет імені Лесі Українки, 

Українське географічне товариство, 

Громадська організація 

«Регіональний центр екологічної 

освіти та інформації» 

VIІІ міжнародна 

науково-практична 

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; 

Рівненський 

державний 

гуманітарний 

університет, 

33028, м. Рівне, 

вул. С.Бандери, 12 

тел: (0362) 26-78-65; 

(0362) 26-96-89 

 

 

5–6 

грудня 

2018 року 

110 Польща – 4 

Литва – 1 

Білорусь – 3 

Молдова - 1 

Німеччина -

1 

Лівія – 1 

 

Міністерство освіти і науки України, 

Управління освіти і науки 

Рівненської обласної державної 

адміністрації; 

Інститут історії України НАН 

України, 

Жешувський Університет 

(м. Жешув, Польща), 

Академія імені Яна Длугоша  

(м. Ченстохова, Польща), 

Громадська організація «Молодіжна 

організація науковців України» 

 



історичне 

краєзнавство; 

– джерелознавство, 

історіографія та 

спеціальні історичні 

дисципліни. 

 

 

 

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 

ІІ всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

здобувачів вищої 

освіти і молодих 

учених  «Прикладні 

аспекти 

інформаційного 

забезпечення та 

обґрунтування 

технічних і 

управлінських 

рішень» 

 

«Прикладні аспекти 

інформаційного 

забезпечення та 

обґрунтування 

технічних і 

управлінських рішень»: 

– актуальні проблеми 

спеціальної підготовки 

менеджерів 

інформаційної 

діяльності; 

– використання 

інформаційних систем  

у підготовці 

управлінців; 

– інформатизація 

освітніх процесів; 

актуальні розробка та 

Рівненський 

державний 

гуманітарний 

університет, 

33028, м. Рівне, 

вул. С. Бандери, 12 

тел: (0362) 26-78-65; 

(0362) 26-96-89 

 

 

16 травня 2018 року 

 

100 20 Міністерство освіти і науки 

України  

 



впровадження 

прикладного 

програмного 

забезпечення. 

 

Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

здобувачів вищої 

освіти і молодих 

учених «Безпека та 

охорона праці в 

освітньому просторі 

України» 

«Безпека та охорона 

праці в освітньому 

просторі України»: 

– стан викладання 

«Безпеки 

життєдіяльності» та 

«Охорони праці» в ВНЗ 

України;  

– навчання з охорони 

праці в ВНЗ України; 

– підготовка кадрів з 

цивільної безпеки. 

 

Рівненський 

державний 

гуманітарний 

університет, 

33028, м. Рівне, 

вул. С.Бандери, 12 

тел: (0362) 26-78-65; 

(0362) 26-96-89 

 

 

 

жовтень 2018 року 100 30 Міністерство освіти і науки 

України,  

Головне Управління ДСНС в 

Рівненській область; 

Територіальне управління 

державного нагляду з охорони 

праці в  Рівненській області 

 

 

 

 

 

 

Ректор               проф. Р. М. Постоловський 

 

 

 


