
Додаток до листа 

Міністерства освіти і науки України 

від 20.10.2020 №  221/10-2175 

 

ПРОПОЗИЦІЇ 

до плану проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій  

здобувачів вищої освіти і молодих учених на 2021 рік  

на базі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 
 

Міжнародні  конференції  
 

№ 

з/п 

Назва 

конференції 

Заклад вищої освіти, 

відповідальний за 

проведення 

конференції (адреса, 

телефон), сайт, e-mail 

Місто та       

термін 

проведення 

Кількі

сть 

учасн

иків 

Міністерства, відомства або установи, які е співорганізаторами заходу 

1 2 3 4 5 6 

1 Міжнародна 

науково-

теоретична 

конференція 

студентів і 

аспірантів 

«Україна і світ: 

гуманітарно-

технічна еліта 

та соціальний 

прогрес» 

 

НТУ ХПІ,  

Факультет СГТ, 

вул. Кирпичова, 2, 

61002, м. Харків, 

Тел.: (057) 707-63-

96, 707-63-98. 

Е-mail: 

ip_dekanat@ukr.ne

t 

Сайт:  

https://web.kpi.kha

rkov.ua/sgt/uk/kont

akt/ 

м. Харків, 

14-15 квітня 

2021 р. 

250 Міністерство освіти і науки України; 

Національна академія педагогічних наук України; 

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; 

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання 

НАПН України; 

Інститут проблем виховання НАПН України; 

Державний вищий навчальний заклад; 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України; 

Центр сучасних педагогічних, психологічних та управлінських технологій 

НТУ «ХПІ»; Варненський вільний університет ім. Черноризца 

Храбра (Болгарія); Петрошанський університет (Румунія); Науково-

просвітницький центр формування духовної культури у суспільстві; 

Університет соціальної психології та гуманітарних наук (Польща).  



2 Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

студентів, 

аспірантів та 

молодих вчених 

«Психолого-

педагогічні 

аспекти 

формування 

управлінського 

потенціалу  

сучасної 

молоді: теорія 

та практика» 

 

НТУ ХПІ, 

кафедра 

педагогіки і 

психології 

управління 

соціальними 

системами ім. 

акад. І. А. Зязюна 

61002, м. Харків, 

вул. Кирпичова, 2. 

тел. 700-40-25, 

707-62-78, 

Факс 707-63-71 

romanovskiy_a_kh

pi@ukr.net  

 м. Харків, 

12 жовтня 

2021 р.  

250 Міністерство освіти і науки України; 

 Харківський фонд психологічних досліджень; 

Товариство психологів України ; 

Варненський вільний університет ім.. Черноризца Храбра (Болгарія); 

Петрошанський університет (Румунія); 

Університет соціальної психології та гуманітарних наук (Польша) 

3 ХV Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

магістрантів та 

аспірантів: 

«Теоретичні та 

практичні 

дослідження 

молодих 

вчених» 

 

 

  

    

   

НТУ ХПІ, 

Рада молодих 

вчених,  

61002 , м. Харків,  

вул. Кирпичова, 2 

тел. (057) 707-60-

44 

E-mail: 

bohdan.styslo@khp

i.edu.ua 

м. Харків, 

16-19 

листопада 

2021 р. 

450 Міністерство освіти і науки України; 

Інститут модернізації змісту освіти;  

Університет Стратклайда (Велика Британія); Ризький технічний 

університет (Латвія) ; 

Талліннський технічний університет (Естонія) 

 

mailto:romanovskiy_a_khpi@ukr.net
mailto:romanovskiy_a_khpi@ukr.net


4 

ХІІ Міжнародна 
Internet-
конференція 
студентів та 
молодих вчених  

«Стратегії 
інноваційного 
розвитку 
економіки 
України: 
проблеми, 
перспективи, 
ефективність. 

ФОРВАРД-

2021» 

НТУ «ХПІ»,  
ННІ ЕММБ, 
61002, м. Харків,  
 вул. Кирпичова, 2 
 тел. 707-68-56 
hpikonf.orgkomitet
@gmail.com 
http://hpi.kh.ua  

м. Харків, 
25 грудня 

2021 р. 

110 Міністерство освіти і науки України ;                               
Мішкольцський університет (Угорщина); 
Університет Отто-фон-Герике, (Німечинна); 
університет м. Куопіо (Фінлянлія); 
Петрошанський університет (Румунія); 
Высшая школа управления охраной труда, (Польша) 

 

 

 

 

    Проректор з наукової роботи       А.П.Марченко 

 
  

mailto:hpikonf.orgkomitet@gmail.com
mailto:hpikonf.orgkomitet@gmail.com
http://hpi.kh.ua/


Форма 2 

Всеукраїнські конференції 

 

№ 

з/п 

Назва 

конференції 

Заклад вищої освіти, 

відповідальний за 

проведення 

конференції (адреса, 

телефон), e-meil 

Місто та 

термін 

проведення 

Кільк

ість 

учасн

иків 

Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції 

1 2 3 4 5 6 

1 Всеукраїнська 

науково-   

практична 

конференція 

«Актуальні 

проблеми 

фізики та їх 

інформаційне 

забезпечення» 

НТУ «ХПІ»  

кафедра фізики, 

61002, м. Харків, 

тел.:(057)70-76-347, 

Е-mail: 

andreievaon@gmail.

com  

Сайт: 

http://web.kpi.khark

ov.ua/tef/uk/konfere

ntsiya-2020-ua/ 

м. Харків, 

12-16 квітня 

2021 р. 

100 Міністерство освіти і науки України; 

 Департамент освіти і науки Харківскої області держадміністрація 

2 VI 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

молодих вчених 

«Молодіжний 

соціологічний 

форум» 

НТУ «ХПІ», 

кафедра соціології 

та політології, 

61002,м.Харків 

вул.Кирпичова, 2, 

корп. У1, ауд. 807 

тел. (057)707-68-36, 

е-mail: 

socipol2015@gmail. 

м. Харків,  

 травень 

2021 

100 Міністерство освіти і науки України;  

Північно-східний науковий центр АН України 

 

3  

XLI 

Всеукраїнська 

науково-

технічна 

конференція 

“Семківські 

 

НТУ «ХПІ», 

кафедра 

«Інтегровані 

технології 

машинобудування»  

ім. М.Ф. Семка, 

 

м. Харків,  

1 жовтня  

2021 р. 

 

50 

 

Міністерство освіти і науки України; 

Запорізький національний технічний університет; 

Сумський державний університет; 

Українська інженерно-педагогічна академія;  

Полтавський національний технічний університет 



молодіжні 

читання” 

61002, м. Харків, 

 вул. Кирпичова, 2, 

тел. 706-41-43, 

e-адреса: 

grabchenko@kpi.kh

arkov.ua 
4 Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

студентів та 

молодих 

науковців 

«Проблеми 

розвитку 

гуманітарних 

наук в 

контексті 

глобальних 

трансформацій 

сучасного 

комунікаційно-

го простору» 

НТУ «ХПІ», 

 кафедра ділової 

іноземної мови та 

перекладу, 

м. 61002, Харків,  

 вул. Кирпичова, 2, 

тел. 707-60-62 

tihonravov@kpi.kha

rkov.ua 

м. Харків, 

29 жовтня 

2021 р 

70 Міністерство освіти і науки України;  

провідні ВНЗ України 

 

       

 

 

Проректор з наукової роботи            А.П.Марченко 


