
Додаток 2 

Список наукових заходів за 2022 р. 

(семінарів, конференцій, симпозіумів) 

Факультет природничо-географічної освіти та екології 

I. Список проведених наукових заходів 

№ 

n/n 
Назва Дата  

Тип заходу 

(семінар, 

конференція, 

симпозіум, тощо) 

Статус 

(всеукраїнська, 

міжнародна, інша) 

Зареєстрова

на в МОН 

(так/ні) 

Місце проведення 

(місто, назва 

закладу) 

Примітка  

1. 

«Актуальні питання захисту 

довкілля» за ФПГОЕ НПУ 

імені М.П. Драгоманова 

 

28 жовтня 

2022  

Науково-

практична он-лайн  

конференція 

університетська - м. Київ, НПУ ім. 

М.П. Драгоманова 

https://fp

goe.npu.e

du.ua/ogo

loshenny

a-fpgoe-

goryzonta

l) 

2. 

«Еколого-економічні та 

соціальні наслідки воєнних 

дій» (через платформу 

Google-Meet) 

31 березня 

2022 р 

Вебінар кафедральна - м. Київ, НПУ ім. 

М.П. Драгоманова 

meet.goo

gle.com/d

gm-rjyv-

ygz 

3. 

«Особливості освітнього 

процесу та наукової роботи 

в університетах Франції на 

прикладі University of 

Rennes»  

16 вересня 

2022 р. 

Науковий семінар кафедральна - Онлайн,  м. Київ, 

НПУ ім. М.П. 

Драгоманова 

meet.goo

gle.com 

 

ІІ Взято участь у наукових заходах (відмінних від п.І.) 

№ 

n/n 
Назва Дата  

Тип заходу 

(семінар, 

конференція, 

симпозіум, 

тощо) 

Статус 

(всеукраїнська, 

міжнародна, інша) 

Зареєстрована 

в МОН 

(так/ні) 

Місце проведення 

(місто, назва 

закладу) 

Примітка  

1 

«Освіта та наука» 19 травня 2022 Науково-

практична 

конференція 

Міжнародна - м. Київ, НПУ ім. 

М.П. Драгоманова 

- 

https://fpgoe.npu.edu.ua/ogoloshennya-fpgoe-goryzontal
https://fpgoe.npu.edu.ua/ogoloshennya-fpgoe-goryzontal
https://fpgoe.npu.edu.ua/ogoloshennya-fpgoe-goryzontal
https://fpgoe.npu.edu.ua/ogoloshennya-fpgoe-goryzontal
https://fpgoe.npu.edu.ua/ogoloshennya-fpgoe-goryzontal
https://fpgoe.npu.edu.ua/ogoloshennya-fpgoe-goryzontal
https://fpgoe.npu.edu.ua/ogoloshennya-fpgoe-goryzontal


2. 

Єдність навчання і 

наукових досліджень – 

головний принцип 

університету»  

19 травня 2022 Науково-

практична 

конференція 

Університетська - НПУ ім. М.П. 

Драгоманова. м. 

Київ 

- 

3. 

Актуальні питання захисту 

довкілля 

28 жовтня 

2022 

Науково-

практична 

конференція 

Університетська - НПУ ім. М.П. 

Драгоманова. м. 

Київ 

- 

4. 

Традиції та новації у сфері 

педагогіки та психології: 

матеріали  

4–5 лютого 

2022 

Науково-

практична 

конференція 

Міжнародна - Таврійський 

національний 

університет імені 

В. І. Вернадського 

- 

5. 

 Розвиток науки в умовах 

воєнного стану  

20 травня 2022 XІ  Міжнародна 

інтернет — 

конференція 

Міжнародна - м. Київ - 

6. 

Природнича наука й освіта: 

сучасний стан і 

перспективи розвитку 

22 - 23 вересня 

2022 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

Міжнародна - Харків: ХНПУ 

імені Г.С. 

Сковороди, 

онлайн  

- 

7. 

Енергоефективність: наука, 

технології, застосування:  

 

30 листопада 

2022 р. 

VІІ 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція. 

Всеукраїнська - Київ, НПУ імені 

М.П. Драгоманова 

- 

8. 

Навчання і викладання у 

цифровому форматі в 

контексті наукової 

доброчесності у 

багатомовному світі.  

2-3 грудня 

2022 року 

Міжнародна 

науково-

практична 

онлайн-

конференція. 

Університетська - Київ, НПУ імені 

М.П. Драгоманова 

- 

9 
Відновимо планету разом 22 квітня 2022 

р. 

Вебінар Міжнародний - м. Київ - 

10. 

Академічна доброчесність: 

як дотримуватися й чи 

варто порушувати 

26 травня 2022 Вебінар Університетська - НПУ 

Драгоманова, 

факультет 

природничо-

географічної 

освіти та екології 

-  



11. 

Бізнес в нових реаліях: 

війна, екотрансформація, 

євроінтеграція 

24 червня 

2022р.   

Вебінар Всеукраїнська - м. Київ - 

12. 

Sustainable Futures: 

environmental, technological, 

social and economic matters  

May 24-27 Conference International  - Kryvyi Rih  

13. 

Diversity and inclusionins 

cientific area.  

26-28, 2022 Scientific and 

Practical 

Conference 

International - in Warsaw, Poland.  

14. 

180-річчю Національного 

медичного університету 

імені О.О. Богомольця  

18 лютого 

2022 р 

Науково-

практичної 

конференція 

Міжнародна - Київ  

15. 

“Цифрові інструменти 

Google для вищої освіти”  

23 червня 2022 

року. 

Онлайн-семінар Університетська - НПУ 

Драгоманова, 

факультет 

природничо-

географічної 

освіти та екології 

 

16. 

«Природнича наука й 

освіта: сучасний стан і 

перспективи розвитку»,  

22-23 вересня 

2022 р. 

Науково-

практична 

конференція 

Міжнародна - ХНПУ імені Г. С. 

Сковороди, 2022. 

 

 

 

Завідувач кафедри екології                                                                                           Н.О. Волошина 

 
 

 

 

 

 



Додаток 2.1 

 

Список виставок 

за 2022 р. 

факультет природничо-географічної освіти та екології 

кафедра екології 

I. Список проведених виставок 

№ n/n Назва Дати  
Статус (всеукраїнська, 

міжнародна, інша) 

Місце проведення (місто, 

назва закладу) 
Примітка  

1 - - - - - 

II. Взято участь у виставках (відмінних від п.І.) 

1. - - - - - 

 

 

Завідувач кафедри                                                                                                                                             Волошина Н.О. 

 


