
Додаток 2 

Список наукових заходів за 2022 р. 

(семінарів, конференцій, симпозіумів) 

Природничий факультет 

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.  

Серія семінарів «Картографічна 

та топографічна складова 

навчальної програми з географії в 

ЗЗСО» для вчителів географії 

17 лютого – 24 

травня 2022 р.  

серія семінарів регіональний  м. Київ, НПУ імені 

М.П. Драгоманова 

В рамках 

договору про 

співпрацю з 

ДНВП 

«Картографія». 

Серія семінарів 

передбачала 

підвищення 

кваліфікації 

вчителів (1 

кредит) 30 год. 

2.  

«Еколого-економічні та соціальні 

наслідки воєнних дій» (через 

платформу Google-Meet) 

31 березня 2022 р вебінар факультетський - м. Київ, НПУ імені 

М.П. Драгоманова 

meet.google.com/

dgm-rjyv-ygz 

3.  

З біогеографією навколо світу 

 

27 квітня  2022 р.  VIІ Міжвузівський 

фестиваль 

студентської науки і 

творчості 

факультетський  м. Київ, НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 

кафедра біології 

 

4.  

Щорічна звітно-наукова 

конференція студентів та 

аспірантів «Освіта і наука-2022» 

 

10-16 травня 

2022 р. 

наукова конференція університетська - м. Київ, НПУ імені 

М.П. Драгоманова 

- 

5.  
Що ми знаємо про епідемії? 16 травня 2022 р. захід НТСА - круглий 

стіл до тижня науки  

університетський  м. Київ, НПУ імені 

М.П. Драгоманова 

 

6.  

Як зберегти своє здоров’я в 

умовах війни? 

17 травня 2022 р. захід НТСА — 

круглий стіл з 

елементами тренінгу  

університетський  м. Київ, НПУ імені 

М.П. Драгоманова 

 

7.  

Єдність навчання і наукових 

досліджень – головний принцип 

університету»  

17-24 травня 

2022 

науково-практична 

конференція 

університетська - м. Київ, НПУ імені 

М.П. Драгоманова 

- 

8.  

Україна-росія: дещо про борги 

природокористування  

18 травня 2022 р. «круглий стіл» факультетський  м. Київ, НПУ імені 

М.П. Драгоманова 

спільно з 

Інститутом 

географії НАН 

України, 

Головний спікер 



– доктор 

географічних 

наук, професор, 

заступник 

директора з 

наукової роботи 

Інституту 

географії НАН 

України 

Лісовський С.А. 

9.  

Академічна доброчесність: як 

дотримуватись й чи варто 

порушувати  

26 травня 2022 р. науково-методичний 

семінар-дебати 

факультетський  м. Київ, НПУ імені 

М.П. Драгоманова 

 

10.  

Сучасний стан фізичного 

розвитку дитячого населення 

України 

27 травня 2022 р. лекція університетська  м. Київ, НПУ імені 

М.П. Драгоманова 

лекція доктора 

медичних наук, 

керівника 

лабораторії 

безпеки 

життєдіяльності 

дитячого 

населення 

Інституту 

громадського 

здоров'я АМН 

України -

Платонової А. Г. 

11.  

Геологічна інтерпретація 

матеріалів дистанційного 

зондування Землі»  

26 травня 2022 р. семінар-практикум факультетський  м. Київ, НПУ імені 

М.П. Драгоманова 

спільно з 

Інститутом 

геологічних наук 

НАН України 

Головний спікер 

–доктор 

геологічних 

наук, професор, 

завідувач відділу 

літології 

Інституту 

геологічних наук 

НАН України 

Ковальчук М.С. 

12.  

Цікава наука  28.05.2022 р. 

21.09.2022 р. 

наукові пікніки НПУ 

імені М.П. 

Драгоманова  

університетський  м. Київ, НПУ імені 

М.П. Драгоманова 

 

13. 3

. 

«Особливості освітнього процесу 

та наукової роботи в 

16 вересня  

2022 р. 

науковий семінар факультетський - м. Київ, НПУ імені 

М.П. Драгоманова 

meet.google.com 



університетах Франції на 

прикладі University of Rennes»  

14.  

Лекція для викладачів і студентів 

Вроцлавського університету 

(Польща): “Interkulturelle Stilistik 

der Deutschen und ukrainischen 

Sprache aus der funktionalen Sicht” 

20 вересня  

2022 р. 

лекція міжнародна  Вроцлав (Польща) Лекція у онлайн-

форматі 

професора 

кафедри 

іноземних мов 

Іваненко С.М 

спільно з 

викладачами з 

Польщі, Чехії, 

Німеччини 

15.  

Міжнародна конференція II 

International Scientific and 

Practical Conferences 

«ГЕОГРАФІЧНА НАУКА ТА 

ОСВІТА: ПЕРСПЕКТИВИ Й 

ІННОВАЦІЇ»  

19-20 жовтня 

2022 р. 

конференція міжнародна  м. Переяслав 

Університет Григорія 

Сковороди 

Гринюк Т.А. 

член 

Організаційного 

Комітету  

16.  

Необхідність дотримання 

академічної доброчесності під 

час написання магістерської 

роботи: умови запобігання 

плагіату 

20 жовтня 2022 р. науково-методичний 

семінар 

факультетський  м. Київ, НПУ імені 

М.П. Драгоманова 

 

17.  

«Актуальні питання захисту 

довкілля» за ФПГОЕ НПУ імені 

М.П. Драгоманова 

 

28 жовтня 2022 р. науково-практична он-

лайн конференція 

університетська - м. Київ, НПУ імені 

М.П. Драгоманова 

https://fpgoe.npu.

edu.ua/ogoloshen

nya-fpgoe-

goryzontal) 

18.  

Семінар для обласних осередків 

МАН України (Секція німецької 

мови) 

2-4 листопада 

2022 р. 

семінар всеукраїнський  м. Київ  

19.  

Актуальні проблеми сучасної 

географічної науки та роль 

Інституту географії НАН України 

для її розвитку та нашої держави 

 

09 листопада 

2022 р. 

науково-методичний 

семінар 

факультетський  м. Київ, НПУ імені 

М.П. Драгоманова 

спільно з 

Інститутом 

географії НАН 

України, 

Головний спікер 

– доктор 

географічних 

наук, професор, 

заступник 

директора з 

наукової роботи 

Інституту 

географії НАН 

України 

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://library.sspu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/kruglii_stil_geo_2016.pdf
https://library.sspu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/kruglii_stil_geo_2016.pdf
https://library.sspu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/kruglii_stil_geo_2016.pdf
https://library.sspu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/kruglii_stil_geo_2016.pdf


Лісовський С.А. 

20.  

Лекція для студентів факультету 

славістики Вюрцбурзького 

університету на тему: «Jurij 

Andruchovyč - einer der 

berühmtesten ukrainischen 

Schriftsteller der Gegenwart». 

17 листопада 

2022 р. 

лекція міжнародна  м. Київ/Вюрцбург Онлан-формат  

(Іваненко С.М.) 

21.  

Методична онлайн студія-діалог з 

представниками КУ БМР "Центр 

професійного розвитку 

педагогічних працівників" 

«Учитель Нової української 

школи. Який він?» 

15 та 29 

листопада 2022 р. 

онлайн студія-діалог факультетський  м. Київ, НПУ імені 

М.П. Драгоманова 

кафедра 

географії 

22.  

Грунти України. Вивчаємо і 

оберігаємо 

01 грудня 2022 р. студентський 

науковий марафон до 

Всесвітнього Дня 

захисту грунту 

факультетський  м. Київ, НПУ імені 

М.П. Драгоманова 

 

23.  

Навчання і викладання у 

цифровому форматі в контексті 

наукової доброчесності у 

багатомовному світі.  

02-03 грудня 

2022 р. 

міжнародна науково-

практична онлайн-

конференція 

університетська - м. Київ, НПУ імені 

М.П. Драгоманова 

- 

24.  

Міжнародна науково-практична 

онлайн-конференція «Навчання і 

викладання у цифровому форматі 

в контексті наукової 

доброчесності у багатомовному 

світі „Digitales Lernen und Lehren 

im Kontext der wissenschaftlichen 

Redlichkeit in der 

Mehrsprachigkeit“ 

02-03 грудня 

2022 р. 

науково-практична 

онлайн-конференція 

міжнародна   м. Київ, НПУ імені 

М.П. Драгоманова 

 

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

№ n/n Назва Дата  

Тип заходу 

(семінар, 

конференція, 

симпозіум, тощо) 

Статус 

(всеукраїнська, 

міжнародна, інша) 

Зареєстров

ана в МОН 

(так/ні) 

Місце проведення 

(місто, назва 

закладу) 

Примітка  

1.  

Зимова онлайн школа 

волонтерства для молодих 

учених в рамках реалізації 

проєкту British Council «Активні 

громадяни», спільно з ГО 

«Міжнародна фундація 

розвитку»  

19 січня - 16 

лютого 2022 р. 

зимова онлайн школа 

волонтерства 

міжнародна  м. Київ, Рада молодих 

учених  при МОН 

України 

 



2.  
«Covid-19 & Mental Health 

Response and Management» 

27 січня 2022 р. вебінар міжнародна  Baltimore (USA), Johns 

Hopkins University  

 

3.  
Сучасна освіта: реалії, тенденції, 

перспективи 

04 лютого  

2022 р. 

онлайн-конференція Всеукраїнська  м. Київ, Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

 

4. 4

. 

Традиції та новації у сфері 

педагогіки та психології: 

матеріали  

04–05 лютого 

2022 р. 

науково-практична 

конференція 

міжнародна - Таврійський 

національний 

університет імені В. І. 

Вернадського 

- 

5.  
Наукові пошуки: актуальні 

дослідження, теорія і практика 

11 лютого  

2022 р. 

конференція міжнародна  м. Київ, НПУ імені 

М.П. Драгоманова 

 

6.  
Організація освітнього процесу в 

5-х класах закладів загальної 

середньої освіти 

15 лютого  

2022  р. 

семінар-нарада Всеукраїнський  м. Київ, Інститут 

педагогіки НАПН 

України 

 

7.  
180-річчю Національного 

медичного університету імені 

О.О. Богомольця  

18 лютого  

2022 р. 

науково-практичної 

конференція 

міжнародна - м. Київ  

8.  
«Planta+» 18 лютого  

2022 р. 

науково-практична 

конференція 

міжнародна  м. Київ, Національний 

медичний університет 

імені О.О.Богомольця 

 

9.  

Сучасні проблеми та 

перспективи розвитку фізичного 

виховання, здоров’я і 

професійної підготовки 

майбутніх фахівців з фізичного 

виховання та спорту 

17-18 березня 

2022 р. 

конференція міжнародна  м. Київ, НПУ імені 

М.П. Драгоманова 

 

10.  

Академічний міст/Academic 

Bridge 

25-27 березня 

2022 р. 

цикл лекцій в рамках 

освітньо-наукового 

проєкту 

Херсонського 

державного 

університету 

Всеукраїнський  онлайн 

 

11.  
"TEACHER'S VOICE: STAND 

WITH UKRAINE" -  

March 27, 2022 9-hour conference міжнародна  organised by SR 

Teaching&Learning 

Яременко-Гасюк 

О.О. 

12.  

Actual priorities of modern science, 

education and practice: Proceedings 

of the XIIth International Scientific 

and Practical Conference  

March 29 – April 

01, 2022 

конференція міжнародна  Франція, Париж Петько Л.В. 

13.  
Вебінар “Ukrainian Cities at War: 

From Conspiracy Theories to New 

Urban Realities 

30 березня  

2022 р. 

вебінар міжнародний  Тарту, University of 

Tartu 

 

14.  
Елементи фасилітації на уроках в 

особливий період: віртуальний 

круг 

31 березня  

2022 р. 

вебінар в рамках 

Освітнього проекту 

«На урок» 

Всеукраїнський  онлайн  



15.  «Польсько-Українське 

стратегічне партнерство 

 як нова геополітична реальність» 

07 квітня 2022 р. онлайн-семінар міжнародний  Тернопіль-Гданськ, 

Географічний 

факультет та  Центр 

євроінтеграційних 

студій та комунікацій 

Тернопільського 

національного 

педагогічного 

університету імені 

Володимира Гнатюка 

(Україна), Факультет 

суспільних наук, 

Інститут соціально-

економічної географії, 

Кафедра 

регіонального 

розвитку та Наукове 

студентське 

товариство 

зацікавлення 

Україною Гданського 

університету 

(Республіка Польща). 

 

16.  
 «Telegram-канал – сучасна та 

ефективна альтернатива блогу 

вчителя»  

08 квітня  

2022 р. 

вебінар міжнародний  онлайн Яременко-Гасюк 

О.О  

17.  

 «Онлайн-тести «На Урок» –

багатофункціональний ресурс 

для роботи вчителя за будь-яких 

умов» 

12 квітня  

2022 р. 

вебінар Всеукраїнський  онлайн Яременко-Гасюк 

О.О   

18.  
Круглий стіл, організований 

Саксонським Центром дидактики 

вищої школи 

14 квітня  

2022 р. 

круглий стіл міжнародний  онлайн Іваненко С.М. 

19.  

Використання технологій 

віртуальної та доповненої 

реальності (VR/AR) в освітньому 

процесі 

18 квітня 2022 р. вебінар в рамках 

Освітнього проекту 

«На урок» 

Всеукраїнський  онлайн  

20.  
Modern research in world science. 

Proceedings of the 1st International 

scientific and practical conference 

17-19 квітня 

2022 р. 
конференція міжнародна  Lviv, Ukraine 

 

21.  

„Interkulturelle Räume - 

Historische Routen und Passagen 

der Gegenwart unter besonderer 

Berücksichtigung des 

Mittelmeerraums“ 

19-22 квітня  

2022 р. 

конференція міжнародний  онлайн Іваненко С.М. 



22.  

Політ. Сучасні проблеми науки 05-07 квітня 

2022 

ХXІІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

міжнародна  Дистанційна форма  

м. Київ, Національний 

авіаційний 

університет 

 

23.  
Modern research in world science. 

Proceedings of the 1st International 

scientific and practical conference 

17-19 квітня  

2022 р. 

конференція міжнародна  Lviv, Ukraine  

24.  
Відновимо планету разом 22 квітня  

2022 р. 

вебінар міжнародний - м. Київ - 

25.  
«Проблеми та перспективи 

розвитку науки, освіти та 

технологій в Україні та світі» 

29 квітня 2022 р. науково-практична 

конференція 

Всеукраїнська  Дистанційна форма  

м. Бережани 

 

 

26.  

Вебінар “Local Government in 

Ukraine – Formation, Reforms, 

Geopolitical, Implications and Post-

War Recovery”  

6 травня 2022 р. вебінар міжнародний  Осло, Metropolitan 

University 

Харків, Харківський 

національний 

університет імені В.Н. 

Каразіна 

 

27.  
The Power of Reading:helping 

students become competent readers  

12 травня  

2022 р. 

вебінар міжнародний  онлайн Яременко-Гасюк 

О.О. 

28.  

III Міжнародна науково-

практична  конференція «Освітні 

і культурно-мистецькі практики в 

контексті інтеграції України у 

міжнародний науково-

інноваційний простір» 

12–13 травня  

2022 р. 

конференція міжнародна  м. Запоріжжя  

29.  

«III Міжнародна наукова 

конференція: Науковий простір: 

актуальні питання, досягнення та 

інновації» 

13 травня 2022 р. конференція міжнародна  м. Хмельницький,  

Міжнародний центр 

наукових досліджень 

(МЦНД) 

 

30.  

Створення електронної візитівки 

вчителя на сервісах ChokoLink та 

Unilink 

18 травня 2022 р. вебінар в рамках 

Освітнього проекту 

«На урок» 

Всеукраїнський  онлайн  

31.  

Весняний семінар з суспільної 

географії на тему «Територіальна 

ідентичність та символіка 

простору в контексті російської 

агресії в Україні» 

19 травня 2022 р. семінар Всеукраїнський  онлайн  

32.  
 «Перспективи розвитку фізичної 

культури і спорту у закладах 

19-20 травня 

2022 р. 

конференція Всеукраїнська з 

міжнародною участю 

 м. Луцьк, Луцький 

інститут розвитку 

 



освіти» людини Університету 

"Україна" 

33. 5

. 

 Розвиток науки в умовах 

воєнного стану  

20 травня  

2022 р. 

XІ Міжнародна 

інтернет — 

конференція 

міжнародна - м. Київ - 

34.  
Sustainable Futures: environmental, 

technological, social and economic 

matters  

May 24-27 Conference International  - Kryvyi Rih  

35.  
Research Smarter: Огляд 

літератури на відмінно 

24 травня 2022 р. вебінар  міжнародний  Дистанційна форма  

36.  
Наука, освіта, технології та 

суспільство: актуальні проблеми 

теорії та практики 

25 травня  

2022 р. 

науково-практичної 

конференція 

міжнародна  м. Полтава  

37.  

«Круглий стіл» з доповіддю. 

«Європейські студії в умовах 

війни: Український вимір» за 

ініціативою Української 

Асоціації Викладачів і 

Дослідників Європейської 

Інтеграції в рамках імплементації 

проєкту «ЄС – Східне 

партнерство: майбутні шляхи 

активізації спільних ініціатив 

академічних та громадських 

спільнот в Україні» (620395-ЕРР-

1-2020-1-UА-ЕРРJMO-SUPPA-

EU-EaP) у співпраці з 

Національним Ерасмус+ офісом в 

Україні (Проєкт ЄС)  

25 травня 2022 р.  

 

круглий стіл міжнародний  Українська Асоціація 

Викладачів і 

Дослідників 

Європейської 

Інтеграції в рамках 

імплементації проєкту 

«ЄС – Східне 

партнерство: майбутні 

шляхи активізації 

спільних ініціатив 

академічних та 

громадських спільнот 

в Україні» (620395-

ЕРР-1-2020-1-UА-

ЕРРJMO-SUPPA-EU-

EaP) 

 

38.  
Академічна доброчесність: як 

дотримуватися й чи варто 

порушувати 

26 травня 2022 вебінар університетський - 
м. Київ, НПУ імені 

М.П. Драгоманова 

-  

39.  

Сучасні світові тенденції 

розвитку науки та інформаційних 

технологій 

27-28 травня 

2022 р. 

конференція міжнародна  м. Одеса, ГО 

«Інститут 

інноваційної освіти», 

Науково-навчальний 

центр прикладної 

інформатики НАН 

України 

 

40.  
Міжнародна науково-практична 

конференція «Психологія та 

туризм» 

27 травня 2022 р. конференція міжнародна  м. Київ, КНУ імені 

Тараса Шевченка 

 

41.  
Actual priorities of modern science, 

education and practice. Proceedings 

of the ХХI International Scientific 

31 травня - 3 

червня 2022 р. 

конференція міжнародна  Франція, Париж Петько Л.В. 



and Practical Conference.  

42.  

Навчальні та розважальні 

матеріали ресурсу National 

Geographic у роботі вчителя та 

класного керівника 

6 червня 2022 р. вебінар в рамках 

Освітнього проекту 

«На урок» 

Всеукраїнський  онлайн  

43.  

«Круглий стіл» з доповіддю. 

«Кращі практики дослідження та 

викладання Європейських студій: 

Український та міжнародний 

досвід», що відбувся за 

ініціативою Української асоціації 

Європейських студій (УАЄС) , 

Центру досконалості імені Жана 

Моне в межах реалізації проекту 

Еразмус + Модулі Жана Моне 

«Європейська політична 

інтеграція: історична 

ретроспектива та сучасність» 

09 червня 2022р. круглий стіл міжнародний 

 

 Української асоціації 

Європейських студій 

(УАЄС), Центру 

досконалості імені 

Жана Моне в межах 

реалізації проекту 

Еразмус + Модулі 

Жана Моне 

«Європейська 

політична інтеграція: 

історична 

ретроспектива та 

сучасність»  

 

44.  
Допомога лікарю та пацієнту під 

час війни  

17 червня 2022 р. семінар Всеукраїнський  Київ, МОЗ України  

45.  

III Міжнародна науково-

практична конференція 

«Globalization of scientific 

knowledge: international 

cooperation and integration of 

sciences» 

17 червня 2022 р. науково-практична 

конференція 

міжнародна  Вінниця, Україна - 

Відень, Австрія 

 

46.  
Анафілаксія: покращити 

обізнаність, зберегти життя 

18 червня 2022 р. науково-практична 

конференція 

Всеукраїнська, з 

міжнародною участю 

 Київ, Всеукраїнська 

ГО “Асоціація 

алергологів України” 

 

47.  

Proceedings of the 11th 

International scientific and practical 

conference Innovations and 

prospects of world science 

22-24 червня 

2022 р. 

конференція міжнародна  Vancouver, Canada  

48.  
“Цифрові інструменти Google 

для вищої освіти”  

23 червня 2022 р. онлайн-семінар університетська - м. Київ, НПУ імені 

М.П. Драгоманова 

 

49.  
Бізнес в нових реаліях: війна, 

екотрансформація, євроінтеграція 

24 червня 2022р.   Вебінар Всеукраїнський - м. Київ - 

50.  

Традиції та нові наукові  стратегії 

у Центральній та Східній Європі 

24-25 червня 

2022 р. 

конференція міжнародна  м. Київ, ГО «Інститут 

інноваційної освіти», 

Науково-навчальний 

центр прикладної 

інформатики НАН 

 



України  

51.  
«Практична педіатрія від А до Я. 

Інфекційні хвороби влітку» 

29 червня 2022 р. семінар Всеукраїнський  м. Київ, ТОВ “Група 

компаній Мед 

Експерт” 

 

52.  
The role of psychology and 

pedagogy in the spiritual 

development of modern society 

30–31 червня 

2022 р. 

конференція міжнародна  Riga, Latvia  

53.  

Клінічний практикум для 

невролога 

5 липня 2022 р. науково-практична 

конференція 

Всеукраїнська  Київ,  Національний 

університет охорони 

здоров’я України 

імені П.Л.Шупика 

 

54.  
«Tage der Angewandten Linguistik 

V Institution – Text- Raum» 

7 липня 2022 р. онлайн. конференція міжнародна  онлайн Іваненко С.М. 

55.  
Вектори розвитку науки, освіти 

та суспільства в умовах 

глобалізації  

14 липня 2022 р. науково-практична 

конференція 

міжнародна  м. Полтава, ЦФЕНД  

56.  

Дискусійний клуб сімейного 

лікаря 

14 липня 2022 р. науково-практична 

конференція 

Всеукраїнська  м. Полтава, ГО 

“Асоціація 

професійного 

удосконалення 

лікарів” 

 

57.  
«Розвиток Soft Skills для 

реалізації потенціалу молодих 

вчених» 

19 липня 2022 р. онлайн-тренінг Всеукраїнська  м. Київ, Рада молодих 

учених  при МОН 

України 

 

58.  

ТОВ “Академія цифрового 

розвитку”  

“Цифрові інструменти Google 

для освіти” 

25 липня - 07 

серпня 2022 року 

дистанційний курс 

лекцій 

Всеукраїнський  Дистанційна форма  

59.  
Перша домедична допомога в 

умовах війни 

26 липня, 2022 р. дистанційний курс 

лекцій на платформі 

Prometheus 

Всеукраїнський  Дистанційна форма  

60.  
«Чим відрізняється фахова стаття 

категорії «Б» від наукової статті 

Scopus/ Web of Science» 

04 серпня 2022 вебінар Всеукраїнський  Дистанційна форма  

61.  

Методична нарада МОН України 

стосовно змін, внесених у 

навчальні програми для закладів 

загальної середньої освіти з 

навчального предмету 

«Географія»  

17 серпня 2022 р. вебінар  всеукраїнський  м. Київ, МОН 

України, Інститут 

модернізації та змісту 

освіти  (лист МОН від 

15.08.2022 № 1/9325-

22) 

 

62.  

Шкільна географічна освіта у 

2022-2023 н.р. (серпнева 

конференція для вчителів 

географії та методистів м. Києва)  

17 серпня 2022 р. науково-методична 

конференція  

всеукраїнська  м. Київ, ІППОПК 

імені Б. Грінченка 

 



63.  

ХХXI International Scientific and 

Practical Conference. «Modern 

innovations and promising ways of 

development of culture and 

science» 

9-12 серпня  

2022 р. 

конференція міжнародна  Boston, USA.  

64.  
ХУІІ конгресу Всесвітньої 

асоціації викладачів німецької 

мови 2022 у Відні (Австрія) 

15-20 серпня 

2022 р. 

конгрес міжнародний  онлайн Іваненко С.М. 

65.  

"Teach. Iclude. Let them grow" in 

the session "Inclusive classroom 

principles &strategies to ensure 

your learners thrive"  

24 серпня 2022 р. форум міжнародний  Pearson Educational 

Forum 

Яременко-Гасюк 

О.О. 

66.  
"Teach. Iclude. Let them grow" in 

the session"Bringing out the best in 

students" -  

25 серпня 2022 р. форум міжнародний  Pearson Educational 

Forum 

Яременко-Гасюк 

О.О 

67.  

 Особливості географічної освіти 

у ЗЗСО у 2022-2023 н.р та 

перспективи її змін у НУШ  

(серпнева конференція для 

вчителів географії та методистів 

Миколаївської області) 

26 серпня 2022 р. науково-методичний 

семінар (у форматі 

Zoom конференції) 

всеукраїнський  м. Миколаїв, 

Миколаївський 

ОІППО  

 

68.  

Природно-ресурсний потенціал, 

екологія та сталий розвиток 

адміністративних одиниць 

Латвійської Республіки та 

України в контексті вимог 

законодавства ЄС. 

30–31 серпня 

2022 р 

конференція міжнародна  Рига, Латвійська 

Республіка 

 

69.  
Selected Abstracts from the PICS 

Society  

September 7–10, 

2022 

Society Symposium   Chicago  

70.  
2022 IEEE 12th International 

Conference Nanomaterials: 

Applications & Properties 

11-16 вересня 

2022 р. 

конференція міжнародна Kraków, 

POLAND 

  

71. 6

. 

Природнича наука й освіта: 

сучасний стан і перспективи 

розвитку 

22-23 вересня 

2022 р. 

IIІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

міжнародна - Харків: ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди, 

онлайн  

- 

72.  
Pearson Be Yourself in English 

Learning Happens Best 

When…with Katherine McEldoon -  

22 вересня  

2022 р. 

вебінар міжнародна  онлайн Яременко-Гасюк 

О.О. 

73.  
Міжнародний конгрес Спілки 

германістів Центральної Європи 

в Університеті м. Ольштин 

22-24 вересня 

2022 р. 

Конгрес міжнародний  м. Ольштин Іваненко С.М. 

74.  
Be Yourself in English The 

Psychology of Learning Supported 

by the GSE with Mike Mayor -  

23 вересня  

2022 р. 

вебінар міжнародна  Pearson Яременко-Гасюк 

О.О. 



75.  
“Learning to SPEAK, Speaking to 

LEARN”  

05 жовтня  

2022 р. 

вебінар міжнародна  Dinternal Education Кузьменко Р.І. 

76.  

 “Стратегічні інвестиції у 

власний професійний розвиток: 

програма професійного розвитку 

вчителя англійської мови 

PROTEACH від Dinternal 

Education” 

05 жовтня  

2022 р. 

вебінар міжнародна  Dinternal Education Кузьменко Р.І. 

77.  
 Сучасний альтернативний ELT 

тренд: лексичний підхід до 

викладання англійської ” 

07 жовтня  

2022 р. 

 

вебінар міжнародна  Dinternal Education Кузьменко Р.І. 

78.  
“Ефективне використання 

платформи My EnglishLab для 

дистанційного навчання ” 

12 жовтня  

2022 р. 

вебінар міжнародна  Dinternal Education 

 

Кузьменко Р.І. 

79.  

Пріоритетні напрями досліджень 

в науковій та освітній діяльності: 

проблеми та перспективи  

12–13 жовтня 

2022 р. 

ІІ Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції з 

міжнародною участю 

Всеукраїнська  м. Рівне КЗВО 

«Рівненська медична 

академія. 

Петько Л.В. 

80.  
Автори та цитування 13 жовтня  

2022 р. 

вебінар міжнародна  Clarivate Кузьменко Р.І., 

Холоденко О. В. 

81.  
Створення інтерактивних вправ 

за допомогою онлайн-сервісу 

LearningApps 

20 жовтня  

2022 р. 

вебінар Всеукраїнська  онлайн Яременко-Гасюк 

О.О. 

82.  

2nd International Scientific 

Conference on Environmental 

Sustainability in Natural Resources 

Management 

01 листопада 

2022 р. 

конференція міжнародна Riga, Latvia   

83.  

«Генетика та селекція в 

сучасному агрокомплексі» 

04 листопада 

2022 р. 

науково-практична 

конференція 

Всеукраїнська  м. Умань, Уманський 

національний 

університет 

садівництва 

 

84.  
Міжнародна науково-практична 

конференція «Війна та туризм» 

11 листопада 

2022 р. 

конференція міжнародна  м. Київ, КНУ імені 

Тараса Шевченка. 

 

85.  

Мозковий штурм, генетичні 

алгоритми, експерт-семінар і 

рольові ігри як прийоми 

взаємооцінювання 

14 листопада 

2022 р. 

вебінар Всеукраїнський   м. Київ, НаУрок   

86.  

Бренд науковця у цифровому 

світі 

21-27 листопада 

2022 р. 

Підвищення 

кваліфікації 

Всеукраїнська  м. Київ, Офіс 

підтримки вченого, 

Інноваційний 

університет 

 

87.  
Creating Immersive Learning 

Experiences with Virtual Reality 

Technologies  

23 листопада 

2022 р.  

семінар міжнародний  м. Київ, Інститут 

педагогіки НАПН 

України  

 



88.  

Медико-біологічні проблеми 

фізичного виховання різних груп 

населення 

24-25 листопада, 

2022 р. 

конференція Всеукраїнська   м. Кременець, 

Кременецька обласна 

гуманітарно-

педагогічна академія 

ім. Тараса Шевченка 

 

89.  
Військова освіта і наука: 

сьогодення та майбутнє:  

25 листопада 

2022 р. 

XVІІІ міжнародна 

науково-практична 

конференція 

міжнародна  м. Київ,  /Київський 

нац. ун-т імені Тараса 

Шевченка. Київ 

Петько Л.В. 

90.  
Дані та метрики Web of Science з 

різними API від Clarivate 

29 листопада 

2022 р. 

вебінар міжнародна  Clarivate Кузьменко Р.І. 

91.  

Інформаційна безпека та 

інформаційні технології:  

30 листопада 

2022 р. 

IV міжнародна 

науково-практична 

конференція. 

міжнародна  м. Львів/Львівський 

державний 

університет безпеки 

життєдіяльності. 

Львів. 

Петько Л.В. 

92. 7

. 

Енергоефективність: наука, 

технології, застосування:  

 

30 листопада 

2022 р. 

VІІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція. 

Всеукраїнська - 
м. Київ, НПУ імені 

М.П. Драгоманова 

- 

93. 8

. 

 Розроблення і впровадження 

навчально-методичного 

забезпечення для ЗЗСО в умовах 

реалізації Державного стандарту 

базової середньої освіти (вебінар 

МОН України щодо проведення 

онлайн-презентацій навчальних 

матеріалів, розроблених для 

забезпечення цього проєкту) 

01 грудня 2022 р. вебінар  всеукраїнський  м. Київ, МОН 

України, Інститут 

модернізації та змісту 

освіти 

 

94.  

Етико-естетична традиція у 

вітчизняній культурі 

01 грудня 2022 р. XІІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

студентів, аспірантів, 

молодих науковців та 

науково-педагогічних 

працівників 

Всеукраїнська  м. Київ, НПУ імені 

М.П. Драгоманова 

Петько Л.В. 

95.  

Інтерактивне навчання. 

Результати наймасштабнішої 

співпраці ІТ-бізнесу та освіти 

2022 

1 грудня 2022 

року 

конференція Всеукраїнська  Київ, ІТ-компанії 

Genesis та ГО 

«Освітня фундація 

продуктового ІТ»  

 

96.  

Екологія. Довкілля. 

Енергозбереження 

01-02 грудня 

2022 р. 

науково-практична 

конференція 

міжнародна  м. Полтава 

Національний 

університет 

«Полтавська 

політехніка імені 

Юрія Кондратюка» 

 



97.  

Стрес і запалення: від теорії до 

практики. Міждисциплінарний 

підхід 

10 грудня 2022 р. конференція Всеукраїнська з 

міжнародною участю 

 м. Київ, Українська 

академія біологічної 

медицини 

 

98.  
Diversity and inclusionins cientific 

area.  

26-28, 2022 Scientific and Practical 

Conference 

International - Warsaw, Poland.  

 

Декан факультету              Г.В. Турчинова 
 

 

 

 

 



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. - - - - - 

 

 

Декан факультету         Г.В. Турчинова 

 


