
ПЕРЕЛІК 
НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА  МОЛОДИХ УЧЕНИХ  

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НА 2022 РІК 

ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 
 

№ 

з/п 

Назва 

конференції 

Заклад вищої освіти, 

відповідальний за проведення 

конференції 

(адреса, телефон, e-mail) 

Місто та 

термін 

проведення 

 

Кількість 

учасників 

Міністерства, відомства або установи, які є 

співорганізаторами заходу 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕУКРАЇНСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1 Всеукраїнська наукова 

on-line конференція здобувачів 

вищої освіти і молодих учених з 

міжнародною участю «Сучасні 

проблеми екології» 

Державний університет 

«Житомирська політехніка»  

10005, м. Житомир, 

вул. Чуднівська, б. 103 

тел. (096) 110-58-12 

Мельник-Шамрай В.В. 

e-mail: org_vvm@ztu.edu.ua 

https://ztu.edu.ua 

 

м. Житомир, 

14 квітня 

2022 р. 

100 Міністерство освіти і науки України  

Національний транспортний університет 

Одеська національна академія харчових 

технологій  

Національний університет «Львівська 

політехніка» 

Інститут модернізації змісту освіти 

Науково-методичний центр  

Управління освіти Житомирської міської ради  

Житомирська обласна організація Українського 

товариства охорони природи 

2 Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти  і  

молодих учених «Держава ХХІ 

століття: погляд молоді» 

Державний університет 

«Житомирська політехніка»  

10005, м. Житомир, 

вул. Чуднівська, б. 103 

тел. (098) 277-32-75 

Барановська Т.В. 

e-mail: tatyana_baranovs@ukr.net 

https://ztu.edu.ua 

м. Житомир, 

12 травня 

2022 р. 

 

80 Міністерство освіти і науки України, 

Інститут модернізації змісту освіти, 

Національний університет «Чернігівська 

політехніка», 

Чорноморський національний університет імені 

Петра Могили, 

Рівненський державний гуманітарний 

університет  

Управління Державної служби якості освіти в 

Житомирській області, 

Департамент освіти і науки Житомирської 

обласної державної адміністрації 

3 Всеукраїнська науково-

практична on-line конференція 

здобувачів вищої освіти  і  

молодих учених  «Перспективи 

розвитку машинобудівної 

інженерії та транспортних 

Державний університет 

«Житомирська політехніка» 

10005, м. Житомир, 

вул. Чуднівська, б. 103. 

тел. (096) 166-47-22 

Мельник О.Л. 

м. Житомир, 

16 травня 

2022 р. 

 

100 Міністерство освіти і науки України, 

Інститут модернізації змісту освіти, 

Національний технічний  університет України 

„Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського”, 

Луцький національний технічний університет, 

mailto:org_vvm@ztu.edu.ua
mailto:tatyana_baranovs@ukr.net


технологій» (присвячена Дню 

науки) 

e-mail:  

o.l.melnyk@ukr.net 

https://ztu.edu.ua 

Житомирський військовий інститут 

ім. С.П. Корольова 

4 Всеукраїнська науково-

практична on-line конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених «Тенденції 

розвитку технологій в 

автоматизації, 

приладобудуванні та 

робототехніці» (присвячена Дню 

науки) 

 

Державний університет 

«Житомирська політехніка» 

10005, м. Житомир, 

вул. Чуднівська, б. 103. 

тел. (097) 167-53-27 

Ткачук А.Г. 

e-mail:  

andru_tkachuk@ukr.net 

https://ztu.edu.ua 

м. Житомир, 

17 травня 

2022 р. 

 

100 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 

науково-виробничий центр стандартизації, 

метрології та сертифікації» 

5 Всеукраїнська науково-

практична on-line конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених 

«Геотехнології гірництва та 

промислова екологія» 
(присвячена Дню науки) 

 

 

Державний університет 

«Житомирська політехніка» 

10005, м. Житомир, 

вул. Чуднівська, б. 103. 

тел. 

(067) 899-52-12 

Шамрай В.В. 

e-mail: kgt_shvi@ztu.edu.ua 

https://ztu.edu.ua 

м. Житомир, 

18 травня 

2022 р. 

 

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 

6 Всеукраїнська науково-

практична on-line конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених „Вплив 

інноваційних змін на розвиток 

суспільства: управлінські та 

соціально-економічні аспекти” 
(присвячена Дню науки) 

Державний університет 

«Житомирська політехніка» 

10005, м. Житомир, 

вул. Чуднівська, б. 103. 

тел. (097) 587-40-17 

Пащенко О.П. 

e-mail:  

pashchenko.olga.2017@gmail.com 

https://ztu.edu.ua 

м. Житомир, 

19 травня 

2022 р. 

 

100 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, 

Національний університет водного господарства 

та природокористування (м. Рівне), 

mailto:o.l.melnyk@ukr.net
mailto:andru_tkachuk@ukr.net
mailto:kgt_shvi@ztu.edu.ua
mailto:pashchenko.olga.2017@gmail.com


Одеський національний економічний 

університет, 

Причорноморський науково-дослідний інститут 

економіки та інновації (м. Одеса) 

7 Всеукраїнська науково-

практична on-line конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених „Проблеми та 

перспективи розвитку туризму 

та готельно-ресторанної 

справи” (присвячена Дню науки) 

Державний університет 

«Житомирська політехніка» 

10005, м. Житомир, 

вул. Чуднівська, б. 103. 

тел. (096) 118-40-76 

Кругляк М.Е. 

e-mail: marinakrugljak@ukr.net 

https://ztu.edu.ua 

м. Житомир, 

20 травня 

2022 р. 

 

100 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 

8 ІХ Всеукраїнська науково-

практична 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. 

(067) 899-52-12 

Шамрай В.В. 

e-mail: kgt_shvi@ztu.edu.ua 

https://ztu.edu.ua 

м Житомир, 

20 жовтня 

2022 р. 

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 

9 Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених «Сталий 

розвиток країни в рамках 

Європейської інтеграції» 

Державний університет 

«Житомирська політехніка» 

10005, м. Житомир, 

вул. Чуднівська, б. 103. 

тел. (097) 251-45-55  

Кірейцева Г.В. 

e-mail: 

anna.kireyceva@gmail.com 

https://ztu.edu.ua 

м. Житомир, 

10 листопада 

2022 р. 

100 Міністерство освіти і науки України 

Державний університет «Житомирська 

політехніка» 

Національний транспортний університет 

Одеська національна академія харчових 

технологій 

Національний університет «Львівська 

політехніка» 

Інститут модернізації змісту освіти 

Науково-методичний центр 

Управління освіти Житомирської міської ради 

Всеукраїнська екологічна ліга 

 

Перший проректор Державного  

університету «Житомирська політехніка»         Оксана ОЛІЙНИК 

mailto:marinakrugljak@ukr.net
mailto:kgt_shvi@ztu.edu.ua
mailto:anna.kireyceva@gmail.com


 
Людмила ГОРКУША 

(0412) 24-14-22 


