ПЛАН ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» на 2021 рік
№
з/п

Назва
конференції

1

2

1.

Міжнародна науково-технічна
конференція з проблем вищої
освіти і науки «Інформаційнокомп’ютерні технології – 2021»

2

II Міжнародна науковопрактична конференція з
проблем вищої освіти і науки
«Сучасні виклики сталого
розвитку бізнесу»

Заклад вищої освіти,
Місто та
відповідальний за
термін
Кількість
проведення конференції
проведення
учасників
(адреса, телефон, e-mail)
3
4
5
I МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ
Державний університет
м. Житомир,
150
«Житомирська політехніка»,
01-03 квітня
10005, м. Житомир,
2021 року
вул. Чуднівська, 103
тел. (0412) -24 -14 -17
e-mail: ikt.ztu@ztu.edu.ua
https://ztu.edu.ua

Державний університет
«Житомирська політехніка»,
10005, м. Житомир,
вул. Чуднівська, 103,
тел. (0412) 24-09-93

м. Житомир,
04-05
листопада
2021 року

150

Міністерства, відомства або установи, які є
співорганізаторами заходу
6
Міністерство освіти і науки України,
Інститут модернізації змісту освіти,
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря
Сікорського»,
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН
України,
Інститут телекомунікацій і глобального
інформаційного простору НАН України,
Інститут інформаційних технологій і засобів
навчання НАПН України,
Житомирський державний університет імені
Івана Франка,
Житомирський військовий інститут імені
С.П.Корольова
Опольська політехніка (Республіка Польща),
Варшавський технологічний університет
(Республіка Польща),
Технологічний університет Лулео
(Королівство Швеція)
Технічний університет (Чеська Республіка)
Технічний університет (Республіка Болгарія),
Університет країни Басків (Королівство Іспанія),
Віденський технічний університет (Республіка
Австрія),
Університет Шаньтоу
(Китайська Народна Республіка)
Білоруський національний технічний університет
(Республіка Білорусь)
Міністерство освіти і науки України,
Інститут модернізації змісту освіти,
Департамент агропромислового розвитку та
економічної політики Житомирської обласної
державної адміністрації,

Управління культури та туризму Житомирської
обласної державної адміністрації,
Київський національний університет імені Тараса
Шевченка,
Причорноморський науково-дослідний інститут
економіки та інновацій,
Закарпатський угорський інститут імені Ференца
Ракоці ІІ,
Львівський торговельно-економічний
університет,
ННЦ «Інститут аграрної економіки»,
Національній університет водного господарства
та природокористування,
Університет державної фіскальної служби,
Харківський державний університет харчування
та торгівлі,
Інститут економіки і торгівлі Таджицького
державного університету комерції
(Республіка Таджикистан),
Таджицький державний університет права,
бізнесу і політики (Республіка Таджикистан),
Барановицький державний університет
(Республіка Білорусь),
Брестський державний технічний університет
(Республіка Білорусь),
Білоруський державний економічний університет
(Республіка Білорусь),
Гродненський державний університет імені Янки
Купали (Республіка Білорусь),
Вища школа менеджменту в Лігниці
(Республіка Польща),
Технологічний інститут Західної Македонії
(Грецька Республіка),
Господарська академія імені Д.А. Ценова
(Республіка Болгарія),
Каршинський інженерно-економічний інститут
(Узбекистан),
Вища школа економічна (Чеська Республіка)

(0412) 24-14-21
fbs@ukr.net
fbs@ztu.edu.ua
https://ztu.edu.ua

II ВСЕУКРАЇНСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ
1

Всеукраїнська наукова

Державний університет

100

Міністерство освіти і науки України

on-line конференція здобувачів
вищої освіти і молодих учених з
міжнародною участю «Сучасні
проблеми екології»

2

3

4

5

VIII Всеукраїнська науковопрактична конференція
здобувачів вищої освіти та
молодих учених
“Актуальні напрями
досліджень молодих учених в
іншомовному просторі”
(“Current Trends in Young
Scientists’ Research”)
Всеукраїнська науковопрактична on-line конференція
здобувачів вищої освіти і
молодих учених „Перспективи
розвитку машинобудівної
інженерії та транспортних
технологій” (присвячена Дню
науки)
Всеукраїнська науковопрактична on-line конференція
здобувачів вищої освіти і
молодих учених „Тенденції
розвитку технологій в
автоматизації,
приладобудуванні та
робототехніці” (присвячена Дню
науки)

Всеукраїнська науковопрактична on-line конференція

«Житомирська політехніка»
10005, м. Житомир,
вул. Чуднівська, б. 103
тел. (097) 539-69-83
тел. (096) 110-58-12
e-mail: gef@ztu.edu.ua
chaszmin30@gmail.com
org_vvm@ztu.edu.ua
https://ztu.edu.ua
Державний університет
«Житомирська політехніка»
10005, м. Житомир,
вул. Чуднівська, б. 103.
тел. (0412)-41-85-70
kimzstu@gmail.com
https://ztu.edu.ua

м. Житомир,
15 квітня
2021 р.

Інститут модернізації змісту освіти
Науково-методичний центр Управління освіти
Житомирської міської ради
Житомирська обласна організація Українського
товариства охорони природи

Житомир,
15 квітня
2021 р.

100

Міністерство освіти і науки України;
Житомирський державний університет імені
Івана Франка;
Житомирський військовий інститут імені С.П.
Корольова;
Житомирський медичний інститут;
Хмельницький національний університет;
НУК імені адмірала Макарова

Державний університет
«Житомирська політехніка»
10005, м. Житомир,
вул. Чуднівська, б. 103.
тел. (0412)-24-14-18
e-mail:
agromovoy@ukr.net
https://ztu.edu.ua
Державний університет
«Житомирська політехніка»
10005, м. Житомир,
вул. Чуднівська, б. 103.
тел. (0412)-24-14-18
e-mail:
andru_tkachuk@ukr.net
https://ztu.edu.ua

м. Житомир,
10 травня
2021 р.

100

м. Житомир,
11 травня
2021 р.

100

Державний університет
«Житомирська політехніка»

м. Житомир,
12 травня

100

Міністерство освіти і науки України,
Інститут модернізації змісту освіти,
Національний технічний університет України
„Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського”,
Луцький національний технічний університет,
Житомирський військовий інститут
ім. С.П. Корольова
Міністерство освіти і науки України,
Інститут модернізації змісту освіти,
Національний технічний університет України
„Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського”,
Житомирський військовий інститут
ім. С.П. Корольова,
Харківський національний університет
радіоелектроніки,
Національний авіаційний університет,
Державне підприємство «Житомирський наукововиробничий центр стандартизації, метрології та
сертифікації»
Міністерство освіти та науки України,
Інститут модернізації змісту освіти,

здобувачів вищої освіти і
молодих учених
„Геотехнології гірництва та
промислова екологія”
(присвячена Дню науки)

6

Всеукраїнська науковопрактична on-line конференція
здобувачів вищої освіти і
молодих учених „Вплив
інноваційних змін на розвиток
суспільства: економіко-правові
та соціально-гуманітарні
аспекти” (присвячена Дню
науки)

7

Всеукраїнська науковопрактична on-line конференція
здобувачів вищої освіти і
молодих учених „Проблеми та
перспективи розвитку туризму
та готельно-ресторанної
справи” (присвячена Дню науки)

10005, м. Житомир,
вул. Чуднівська, б. 103.
тел.
(0412)-24-68-09
e-mail: gef@ztu.edu.ua
iptbass@gmail.com
chaszmin30@gmail.com
https://ztu.edu.ua
Державний університет
«Житомирська політехніка»
10005, м. Житомир,
вул. Чуднівська, б. 103.
тел. (0412)-24-09-93
e-mail:
fbs@ukr.net
fbs@ztu.edu.ua
ztu_kgn@ukr.net
https://ztu.edu.ua

Державний університет
«Житомирська політехніка»
10005, м. Житомир,
вул. Чуднівська, б. 103.
тел. (0412)-24-09-93
097-90-345-80
e-mail:
kaf_tgrs@ukr.net
https://ztu.edu.ua

2021 р.

м. Житомир,
13 травня
2021 р.

100

м. Житомир,
14 травня
2021 р.

100

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»,
Національний технічний університет
«Дніпровська політехніка»,
Криворізький національний університет,
Національний університет водного
господарства та природокористування
Міністерство освіти і науки України,
Інститут модернізації змісту освіти,
Ужгородський національний університет
Національний університет державної фіскальної
служби України,
Інститут обліку і фінансів НААН,
Київський національний економічний університет
ім. Вадима Гетьмана,
Департамент агропромислового розвитку та
економічної політики Житомирської обласної
державної адміністрації,
Департамент культури, молоді та спорту
Житомирської обласної державної адміністрації,
ГО «Житомирський
обласний
студентський
інноваційний бізнес-інкубатор»,
Національний університет водного господарства
та природокористування (м. Рівне),
Одеський національний економічний університет,
Причорноморський науково-дослідний інститут
економіки та інновації (м. Одеса)
Міністерство освіти і науки України,
Інститут модернізації змісту освіти,
Департамент культури, молоді та спорту
Житомирської обласної державної адміністрації,
Житомирський обласний туристичний
інформаційний центр,
Національний університет біоресурсів та
природокористування України (м. Київ),
Національний університет водного господарства
та природокористування (м. Рівне),
Тернопільський
національний
педагогічний
університет імені Володимира Гнатюка

VIІ Всеукраїнська науковопрактична конференція
здобувачів вищої освіти і
молодих учених „Перспективи
розвитку гірничої справи та
раціонального використання
природних ресурсів”

Державний університет
«Житомирська політехніка»
10005, м. Житомир,
вул. Чуднівська, б. 103.
тел. (0412)-22-49-13
e-mail:
gef@ztu.edu.ua
iptbass@gmail.com
https://ztu.edu.ua

м Житомир,
21 жовтня
2021 р.

100

Всеукраїнська науково-технічна
конференція з міжнародною
участю з проблем вищої освіти і
науки
„Процеси механічної обробки,
верстати та інструмент”

Державний університет
«Житомирська політехніка»,
10005, м. Житомир,
вул. Чуднівська, 103
тел. (096)-166 -47 -22
e-mail: o.l.melnyk@ztu.edu.ua
https://ztu.edu.ua

м. Житомир,
05-06
листопада
2021 року

100

10

Всеукраїнська науковопрактична конференція
здобувачів вищої освіти і
молодих учених «Сталий
розвиток країни в рамках
Європейської інтеграції»

м. Житомир,
11 листопада
2021 р.

100

11.

Всеукраїнська науково-технічна
конференція з проблем вищої
освіти і науки «Комп’ютерні
технології: інновації, проблеми,
рішення»

Державний університет
«Житомирська політехніка»
10005, м. Житомир,
вул. Чуднівська, б. 103.
тел. (097) 539-69-83
тел. (096) 110-58-12
e-mail: gef@ztu.edu.ua
anna.kireyceva@gmail.com
org_vvm@ztu.edu.ua
https://ztu.edu.ua
Державний університет
«Житомирська політехніка»,
10005, м. Житомир,
вул. Чуднівська, 103
тел. (0412)-24 -14 -17
e-mail: ikt.ztu@ztu.edu.ua

8

9

м. Житомир,
18-20
листопада
2021 року

100

Міністерство освіти та науки України,
Інститут модернізації змісту освіти,
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»,
Національний технічний університет
«Дніпровська політехніка»,
Криворізький національний університет,
Національний університет водного господарства
та природокористування
Міністерство освіти і науки України,
Інститут модернізації змісту освіти,
Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля
НАН України,
Механіко-машинобудівний інститут
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря
Сікорського»,
Асоціація технологів-машинобудівників України,
Грузинський технічний університет,
(м. Тбілісі)
Вірменський державний педагогічний
університет імені Х. Абовяна (м. Єреван,
Вірменія)
Технічний університет Софії (м. Софія. Болгарія)
Міністерство освіти і науки України
Інститут модернізації змісту освіти
Науково-методичний центр
Управління освіти Житомирської міської ради
Державна екологічна інспекція у Житомирській
області
Всеукраїнська екологічна ліга
Національний університет «Львівська
Політехніка»
Рівненський державний гуманітарний університет
Міністерство освіти і науки України,
Інститут модернізації змісту освіти,
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут» ім. І.
Сікорського,
Вінницький національний технічний університет,

https://ztu.edu.ua

12

ІV Всеукраїнська науковопрактична інтернет-конференція
здобувачів вищої освіти і
молодих вчених
„Інформаційно-комп'ютерні
технології: стан, досягнення та
перспективи розвитку”

Перший проректор університету

Державний університет
«Житомирська політехніка»
10005, м. Житомир,
вул. Чуднівська, б. 103.
(0412)-24-14-14
e-mail: ikt.ztu@ztu.edu.ua
https://ztu.edu.ua

м. Житомир,
25-26
листопада
2021 року

100

Житомирський державний університет ім. Івана
Франка,
Житомирський військовий інститут імені С.П.
Корольова,
Тернопільський національний технічний
університет імені Івана Пулюя,
Тернопільський національний економічний
університет,
Харківський національний університет
радіоелектроніки,
Уманський державний педагогічний університет
імені Павла Тичини,
Національний університет біоресурсів та
природокористування України
Міністерство освіти і науки України,
Інститут модернізації змісту освіти,
Національний технічний університет України
„Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського”,
Вінницький національний технічний університет,
Житомирський державний університет ім. Івана
Франка,
Житомирський військовий інститут імені
С.П. Корольова,
Тернопільський національний технічний
університет імені Івана Пулюя,
Тернопільський національний економічний
університет,
Харківський національний університет
радіоелектроніки,
Уманський державний педагогічний університет
імені Павла Тичини,
Національний університет біоресурсів та
природокористування України
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