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План наукових заходів на 2020 рік 

 

Наукові конференції  

з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України  

на 2020 рік 

 

№

з

/

п 

Тема 

конференції 

Заклад вищої освіти 

відповідальний за 

проведення, адреса, 

телефон, e-mail 

Місто та 

термін 

проведення, 

кількість 

учасників 

Міністерства, 

відомства або 

установи, що є 

співорганізаторами 

заходу 

1 2 3 4 5 

1 Міжнародна 

науково-

практична 

конференція з 

онлайн-

трансляцією 

«Сучасні 

тренди 

професійного 

розвитку 

фахівців в 

умовах 

цифрового 

суспільства» 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» 

НАПН України, 

Центральний інститут 

післядипломної освіти, 

Навчально-науковий 

інститут менеджменту 

та психології, 

Білоцерківський 

інститут неперервної 

професійної освіти; 

Спірін Олег 

Михайлович; 

м. Київ, вул. Січових 

Стрільців 52-а, 

тел. (044) 481-38-00, 

(044) 481-38-10 

e-mail: 

rector@umo.edu.ua  

м. Київ,  

8 жовтня 

2020,  

 

200 осіб 

Національна 

академія 

педагогічних наук 

України, 

Міністерство освіти 

і науки України, 

ДНУ «Інститут 

модернізації змісту 

освіти».  

Іноземні партнери: 
Інститут освітнього 

та професійного 

розвитку,  

м. Будапешт, 

Угорщина; Вища 

школа комунікації 

і управління, 

м. Познань, 

Республіка 

Польща; 

Всеукраїнський 

інститут розвитку 

інтелекту в Києві – 

філія Міжнародного 

інституту Розвитку 

Інтелекту, IMEI, 

Південна Корея; 

Академія 

післядипломної 

освіти, 

м. Мінськ, 
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Республіка 

Білорусь 

2 Міжнародна 

конференція з 

онлайн-

трансляцією 

«Формування 

системи 

професійних 

кваліфікацій і 

створення 

єдиного 

освітнього 

середовища 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти» 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» 

НАПН України, 

Білоцерківський 

інститут неперервної 

професійної освіти; 

Сидоренко Вікторія 

Вікторівна; 

м. Київ, вул. Січових 

Стрільців 52-а, 

тел. (044) 481-38-00, 

(044) 481-38-10 

e-mail: 

rector@umo.edu.ua 

м. Київ, 

22 жовтня 

2020, 

 

100 осіб 

ДНУ «Інститут 

модернізації змісту 

освіти». 

Іноземні партнери: 

Вища школа 

економіки 

(м. Бельсько-Бяла, 

Республіка 

Польща), 

філіал 

Акціонерного 

Товариства 

«Національного 

Центра 

підвищення 

кваліфікації 

«Өрлеу» Інституту 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

по Жамбильській 

області (м. Тараз, 

Республіка 

Казахстан), 

Тбіліський центр з 

підготовки і 

перепідготовки 

водіїв 

автотранспорту 

(м. Тбілісі, Грузія), 

Талліннський 

технологічний 

університет (м. 

Таллін, 

Естонська 

Республіка), 

Коледж Санта Фе 

(США), 

Республіканський 

інститут 

професійної 
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освіти (Республіка 

Білорусь,  

м. Мінськ), 

Краківська 

Академія 

ім. Фрича 

Моджевського 

(Республіка 

Польща, 

м. Краків), 

Мінський 

державний 

професійно-

технічний 

коледж кулінарії 

(Республіка 

Білорусь) 

3 VІ Міжнарод-

на науково-

практична 

Інтернет-

конференція 

«Психолого-

педагогічні 

аспекти 

навчання 

дорослих у 

системі 

безперервної 

освіти» 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» 

НАПН України, 

Білоцерківський 

інститут неперервної 

професійної освіти; 

Сидоренко Вікторія 

Вікторівна; 

м. Київ, вул. Січових 

Стрільців 52-а, 

тел. (044) 481-38-00, 

(044) 481-38-10 

e-mail: 

rector@umo.edu.ua  

м. Київ, 

26 листо-

пада 2020, 

 

150 осіб 

ДНУ «Інститут 

модернізації змісту 

освіти». 

Іноземні партнери: 

Інститут 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

по Жамбильській 

області (м. Тараз, 

Республіка 

Казахстан), 

Талліннський 

технологічний 

університет (м. 

Таллінн, 

Естонія), Коледж 

Санта 

Фе (США), 

Краківська 

Академія 

ім. Фрича 

Моджевського 

(Республіка 

Польща, 

м. Краків), 
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Мінський 

державний 

професійно-

технічний 

коледж кулінарії 

(Республіка 

Білорусь), 

Університет 

економічно-

гуманістичний 

WSEH 

(Республіка 

Польща, 

м. Бельско-Бяла) 

4 Науково-

методичний 

семінар 

«Діяльність 

психологічної 

служби 

системи 

освіти щодо 

психологіч-

ного 

забезпечення 

реалізації 

Концепції 

«Нова 

українська 

школа»  

(до програми 

реалізації 

спільної 

діяльності 

МОН 

України і 

НАПН 

України у 

частині 

реалізації 

Концепції 

Нової 

української 

школи) 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» 

НАПН України, 

Центральний інститут 

післядипломної освіти; 

Бондарчук Олена 

Іванівна; 

 м. Київ, вул. Січових 

Стрільців 52-а,  

тел. (044) 481-38-00, 

(044) 481-38-10  

e-mail: 

rector@umo.edu.ua 

м. Київ, 

5 листопада 

2020, 

 

150 осіб 

ДНУ «Інститут 

модернізації змісту 

освіти» 
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Наукові конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених 

Міністерства освіти і науки України на 2020 рік 

 

ІІ. ВСЕУКРАЇНСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1 Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

здобувачів 

вищої 

освіти і 

молодих 

учених 

«Наука і 

молодь –2020: 

пріоритетні 

напрями 

глобалізацій-

них змін» 

Навчально-науковий 

інститут менеджменту 

та психології 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» 

НАПН України, 

кафедра педагогіки, 

адміністрування і 

соціальної роботи, 

О. В. Алейнікова, 

І. М. Андрощук, 

м. Київ, вул. Січових 

Стрільців, 52-а, 

тел. (044) 481-38-00, 

(044) 481-38-10 

e-mail: 

rector@umo.edu.ua 

м. Київ, 

14 травня 

2020, 

 

80 осіб 

ДНУ «Інститут 

модернізації 

змісту освіти» 

2 Всеукраїнська 

науково-

практична 

Інтернет-

конференція 

«Трансформа-

ція 

професійного 

розвитку 

фахівців: 

відкрита 

освіта у 

цифровому 

суспільстві» 

Центральний інститут 

післядипломної освіти 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» 

НАПН України, 

Сорочан Т. М., 

м. Київ, вул. Січових 

Стрільців, 52-а, 

тел. (044) 481-38-00, 

(044) 481-38-10 

e-mail: 

rector@umo.edu.ua 

8 квітня 

2020 р. 

 

 


