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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА 

Розпорядження 

від «28» жовтня 2022 року 

«Про формування плану проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки, які будуть проводитись на базі 

Українського державного університету 

імені Михайла Драгоманова у 2023 році» 

З метою залучення провідних науковців України та світу до участі у 

конференціях, що проводяться на базі Українського державного університету імені 

Михайла Драгоманова, популяризації наукових заходів університету та покращення 

рівня їх організації просимо: 

1) надати перелік міжнародних, всеукраїнських конференцій для формування 

Плану проведення наукових конференцій на базі Українського державного 

університету імені Михайла Драгоманова у 2023 році. 

Форми для заповнення подані у Додатку 1. Електронний варіант необхідно 

надіслати за адресою science@npu.edu.ua не пізніше 18 листопада 2022 року. 

Затвердження плану проведення конференцій буде здійснено на листопадовому 

засіданні Вченої ради Українського державного університету імені Михайла 

Драгоманова. Перелік конференцій, які будуть включені до вказаного плану, також 

буде використано планово-економічним центром при формуванні плану закупівель 

на 2023 рік. 

З повагою, проректор з 

наукової роботи  

№1 

Г.М. Торбін 
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Додаток 1 

Міжнародні конференції 

Форма 1 

№ 
з/п 

Тема 
конференції 

Заклад вищої 

освіти 

(установа), 

відповідальний 

за проведення, 

адреса, телефон, 

e-mail 

Місто та 

термін 

проведення 

Кількість 

учасників 

Міністерства, відомства або 

установи, що співорганізаторами 

заходу 

1 2 3 4 5 6  

Всеукраїнські конференції 
Форма 2 

№ 

з/п 

Тема 

конференції 
Заклад вищої 

освіти 

(установа), 

відповідальний 

за проведення, 

адреса, телефон, 

e-mail 

Місто та 

термін 

проведення 

Кількість 

учасників 

Міністерства, відомства або 

установи, що співорганізаторами 

заходу 

1 2 3 4 5 6  

Інтернет - конференції 

Форма З 

№ 

з/п 

Тема 

конференції 
Заклад вищої 

освіти 

(установа), 

відповідальний 

за проведення, 

адреса, телефон, 

е- mail 

Місто та термін 

проведення 

Кількість 

учасників 

Міністерства, відомства або 

установи, що співорганізаторами 

заходу 

1 2 3 4 5 6 

1. Актуальні 

питання 

захисту 

довкілля 
 

НПУ імені 

М.П.Драгоманова, 

оргкомітет 

конференції, 

вул. Пирогова, 9  

т. (044) 234-94-36 

 

 

НПУ імені 

М.П.Драгоманова, 

кафедра екології, 

25 жовтня 2023 р. 

20 - 



 

 

Обґрунтування 

доцільності проведення наукового заходу 

Назва заходу (рівень, форма проведення)   

науково-практична інтернет-конференція "Актуальні питання захисту 

довкілля" 

 

Тема заходу 

"Актуальні питання захисту довкілля" 

Дата проведення   ________25 жовтня 2023 р.________________________ 

Місце проведення _____НПУ імені М.П.Драгоманова_________________ 

Кількість учасників _________20___________________________________ 

 

Відомості: 

Мета проведення заходу - дослідити екологічні проблеми сьогодення, 

питання, пов’язані зі збереженням біорізноманіття та навколишнього 

природного середовища.  

 

Основні питання, що пропонуються для обговорення: 

– ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ: ВИКЛИКИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ 

– ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ 

– МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ АТМОСФЕРИ, 

ГІДРОСФЕРИ ТА ЛІТОСФЕРИ 

 

Наявність у даному закладі кваліфікованих наукових кадрів відповідного 

профілю: 

Організатори конференції:  

– Волошина Н.О. – д. б. н., проф.., завідувач кафедри екології, 

ФПГОЕ, Національного педагогічного університету імені 

М.П.Драгоманова;  

– Лазебна О.М. – к. п. н., доц.. кафедри екології ФПГОЕ, 

Національного педагогічного університету імені 

М.П.Драгоманова; 

– Лавріненко В.М. – к. б. н., ст.. викл. кафедри екології ФПГОЕ, 

Національного педагогічного університету імені 

М.П.Драгоманова;  

– Шевченко В.Г. – к. б. н., доц.. кафедри екології ФПГОЕ, 

Національного педагогічного університету імені 

М.П.Драгоманова;  

– Компанець Е.В. – к. с/г наук, доц.. кафедри екології ФПГОЕ, 

Форма 4 



 

Національного педагогічного університету імені 

М.П.Драгоманова 

 

 

 

 

 


