
ПЕРЕЛІК МІЖНАРОДНИХ ТА ВСЕУКРАЇНСЬКИХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І 

МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ПОЛІСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

НА 2023 РІК 

 

№ 
Вид 

конференції 

Тема 

конференції 

Відповідальна за 

проведення 

конференції особа 

Номер телефону 

та e-mail 

відповідальної 

особи 

Місто та дата 

проведення 

Кількість 

учасників 

Міністерства, 

відомства та установи, 

що є 

співорганізаторами 

заходу 

Факультет інженерії та енергетики 

1 Міжнародна 

науково-

практична 

Інженерні 

процеси та 

системи 

Грабар Іван 

Григорович, д. т. н., 

професор, завідувач 

кафедри агроінженерії 

та технічного сервісу 

097-266-18-80 

ivan-

grabar@ukr.net 

Поліський 

національний 

університет, 

м. Житомир, 

17-18 травня 2023 

р. 

100 Університет Вітовта 

Великого, Литва; 

Університет сільського 

господарства в Кракові, 

Польща; 

Варшавський 

університет 

природничих наук, 

Польща 

Агрономічний факультет 

2 Всеукраїнська 

науково-

практична 

Сучасні 

тенденції 

розвитку 

галузі 

землеробства: 

проблеми та 

шляхи їх 

вирішення 

Журавель Сергій 

Васильович, к. с.-г. н, 

доцент, завідувач 

кафедри ґрунтознавства 

і землеробства 

 

067-973-99-42 

kropiwnizkij@gma

il.com 

 

Поліський 

національний 

університет, 

м. Житомир, 

8-9 червня 2023 р. 

 

100 Полісся ОРГАНІК; 

Програма малих грантів 

Програми розвитку 

ООН в Україні; 

Міжнародний 

благодійний фонд 

«АГРО-ДОПОМОГА»; 

Асоціація фермерів і 

приватних 

землевласників України 

в Житомирській області 

mailto:ivan-grabar@ukr.net
mailto:ivan-grabar@ukr.net


3 Всеукраїнська 

науково-

практична 

Стратегія і 

тактика 

вирішення 

проблем 

здоров’я 

фітоценозів і 

людини 

Ключевич Михайло 

Михайлович, д. с.-г. н., 

професор, завідувач 

кафедри здоров`я 

фітоценозів і 

трофології 

 

098-787-85-40 

bakalova@ ukr.net 

Поліський 

національний 

університет, 

м. Житомир, 

6-7 квітня 2023 р. 

100 Інститут захисту 

рослин НААН України; 

Білоцерківський 

національний аграрний 

університет; 

Українська лабораторія 

якості і безпеки 

продукції 

агропромислового 

комплексу 

Національного 

університету 

біоресурсів і 

природокористування 

України 

Факультет економіки і менеджменту 

4 Всеукраїнська 

науково-

практична 

інтернет-

конференція з 

міжнародною 

участю 

Актуальні 

проблеми 

мовознавства 

та 

лінгвометоди

ки умовах 

війни в 

Україні 

Климова Катерина 

Яківна, д. пед. н., 

професор, завідувач 

кафедри іноземних мов 

097-568-17-01 

klimov999@gmail.

com 

Поліський 

національний 

університет, 

м. Житомир, 

21 лютого 2023 р. 

150 Тернопільський 

національний 

педагогічний 

університет 

ім. Володимира 

Гнатюка 

Львівський 

національний 

університет імені Івана 

Франка 

Херсонська державна 

морська академія 



5 Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

молодих 

вчених, 

аспірантів, 

студентів 

Менеджмент, 

маркетинг, 

логістика: 

тренди та 

подолання 

викликів 

Тарасович Людмила 

Валеріївна, к. е. н., 

завідувач кафедри 

маркетингу та 

менеджменту  

097-748-71-65, 

luda2310@i.ua 

Поліський 

національний 

університет, 

м. Житомир, 

грудень 2023 р. 

100 Гнезнінська вища 

школа «Міленіум», 

Польща; 

Інститут управління 

глобальним 

партнерством, Польща 

– США; 

Університет Клайпеди, 

Литва 

6 Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

здобувачів 

вищої освіти і 

молодих 

вчених 

Економіка та 

підприємницт

во в умовах 

сучасних 

викликів 

Кільніцька Олена 

Сергіївна, к. е. н., 

доцент, кафедри 

економіки, 

підприємництва та 

туризму 

 

Булуй Олексій 

Григорович, к. е. н., 

доцент, кафедри 

економіки, 

підприємництва та 

туризму 

098-017-60-50 

kilnytskaya.lena@g

mail.com 

 

097-219-10-83 

obuluy@ukr.net 

Поліський 

національний 

університет, 

м. Житомир, 

01 лютого 2023 р. 

100  Львівський 

національний 

університет 

природокористування; 

Чернівецький 

національний 

університет 

ім. Ю. Федьковича; 

Львівський 

національний 

університет 

ветеринарної медицини 

та біотехнологій імені 

С.З. Ґжицького; 

Інститут сільського 

господарства Полісся 

Факультет лісового господарства та екології 

7 Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція, 

присвячена І 

туру 

Всеукраїнсько

го конкурсу 

«Студентські 

наукові 

читання 

2023»  

Андрєєва Олена 

Юріївна, к. с.-г. н., 

доцент, помічник 

декана факультету 

лісового господарства 

та екології 

 

0963515130 

andreeva-lena15 

@ukr.net  

 

 

Поліський 

національний 

університет, 

м. Житомир, 

грудень 2023р. 

100 осіб Національний 

університет біоресурсів 

і природокористування 

України;  

Житомирське обласне 

управління лісового та 

мисливського 

господарства;  

mailto:kilnytskaya.lena@gmail.com
mailto:kilnytskaya.lena@gmail.com


студентських 

наукових 

робіт 

Управління екології та 

природних ресурсів  

Житомирської ОДА; 

Державна екологічна 

інспекція поліського 

округу 

8 XІ Всеук-

раїнська 

науково-

практична 

конференція  

 

«Ліс, наука, 

молодь» 

Сірук Юрій 

Вікторович, к.с.-г.н., 

доцент, завідувач 

кафедри лісівництва, 

лісових культур та 

таксації лісу 

 

093-44-25-985 

Qarpofor@gmail.c

om 

Поліський 

національний 

університет, 

м. Житомир, 

23 листопада 

2023р. 

100 Житомирське обласне 

управління лісового і 

мисливського 

господарства; 

Поліський філіал 

Український науково-

дослідний інститут 

лісового господарства 

та агролісомеліорації 

імені Г. М. Висоцького 

Факультет інформаційних технологій, обліку та фінансів 

9 Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція  

 

Інформаційні 

технології та 

моделювання 

систем 

Грінчук Інна 

Олексіївна, старший 

викладач кафедри 

комп’ютерних 

технологій і 

моделювання систем; 

 

Оленюк Дмитро 

Олександрович, 

асистент кафедри 

комп’ютерних 

технологій і 

моделювання систем 

097 299 90 39, 

097 912 19 16, 

ktims@polissiauni

ver.edu.ua 

Поліський 

національний 

університет, 

м. Житомир, 

30.03.2023 р. 

100 Київський 

національний 

економічний 

університет імені 

Вадима Гетьмана; 

Дніпровський 

національний 

університет ім. Олеся 

Гончара; 

Житомирський 

державний університет 

імені Івана Франка; 

Запорізький 

національний 

університет 



10 Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція  

 

Фінансове 

забезпечення 

економіки 

Недільська Лариса 

Василівна, к. е. н., 

доцент, доцент кафедри 

фінансів та кредиту 

+380980621096 

larisa.nedelskya@g

mail.com 

Поліський 

національний 

університет, 

м. Житомир, 

20.06.2023 р. 

100 Сумський національний 

аграрний університет;  

Білоцерківський 

національний аграрний 

університет; 

Львівський 

національний 

університет 

природокористування; 

 Хмельницький 

університет управління 

та права імені Леоніда 

Юзькова 

11 Міжфакульте

т-ська 

науково-

практична 

конференція, 

присвячена І 

туру 

Всеукраїнсько

го конкурсу 

студентських 

наукових 

робіт  

Студентські 

наукові 

читання 2023 

Абрамова Ірина 

Вячеславівна к. е. н., 

доцент, завідувач 

науково-дослідної 

частини 

+380968766380 

irina79abramova@ 

gmail.com 

м. Житомир, 

15.11.2023 р. 

100 Поліський 

національний 

університет 

Факультет ветеринарної медицини 

12 Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція  

 

 

Еколого-

регіональні 

проблеми 

сучасного 

тваринництва 

та 

ветеринарної 

медицини 

Кот Тетяна Францівна, 

доктор ветеринарних 

наук, професор, 

директор НІІ 

тваринництва та 

ветеринарії 

 

098-211-48-33 

tkotvet@ukr.net 

Поліський 

національний 

університет, 

м. Житомир, 

16 листопада 

2023 р 

 

100 

Міністерство освіти і 

науки України 

Головне управління 

Держпродспожив-

служби в Житомирській 

області 

Житомирська 

регіональна державна 



лабораторія 

Держпродспожив-

служби 

 

Технологічний факультет 

13 ІІ 

Всеукраїнська 

наукова-

практична 

конференція  

 

Наукові 

здобутки у 

вирішенні 

актуальних 

проблем 

виробництва 

і переробки 

продукції 

тваринництва 

Лісогурська 

Діна Володимирівна, к. 

с.-г. н., доцент, 

завідувач кафедри 

годівлі, розведення 

тварин та збереження 

біорізноманіття  

 

 

 

 

096-964-10-03 

lisogurskadina@g

mail.com 

Поліський 

національний 

університет, 

м. Житомир, 

15 грудня 

2023 р 

60 Департамент 

агропромислового 

розвитку Житомирської 

обласної 

державної адміністрації 

Науково-інноваційний 

інститут 

тваринництва та 

ветеринарії Поліського 

національного 

університету 

Національний 

університет біоресурсів 

та 

природокористування 

України 

Черкаський державний 

технологічний 

університет 

ТОВ «Еком’ясо 

Полісся» 

ТОВ «Галіївський 

маслозавод»; 

ПП «Галекс-Агро» 

ТОВ «Бджоловод ЛТД» 

Факультет права, публічного управління та національної безпеки  

14 Всеукраїнська 

науково-

практична 

Молодь у 

сучасній 

психології 

Журавльова Лариса 

Петрівна, д. псих. н., 

067-289-3542 

lpz2008@ukr.net 

Поліський 

національний 

університет, 

100 Сумський державний 

педагогічний 

mailto:lisogurskadina@gmail.com
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конференція 

студентів, 

аспірантів та 

молодих 

вчених 

професор, завідувач  

кафедри психології 

м. Житомир, 

квітень, 2023 р. 

університет імені А. С. 

Макаренка; 

Херсонський 

державний університет; 

Тернопільський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

Володимира Гнатюка; 

Український науково-

методичний центр 

практичної психології і 

соціальної роботи 

НАПН України; 

Національна академія 

наук вищої освіти 

України 

15 Міжфакульте

тська 

науково-

практична 

конференція 

Формування 

особистості 

студента: 

суспільство, 

держава, 

професія 

Муляр Володимир 

Ілліч, д. філос. н., 

професор, завідувач 

кафедри суспільних 

наук 

097-450-09-09 

mulyarvlad@gmail

.com 

Поліський 

національний 

університет, 

м. Житомир, 

15 грудня 2023 р. 

75 Відокремлений 

структурний підрозділ 

"Житомирський 

торговельно-

економічний фаховий 

коледж  Державного 

торговельно-

економічного 

університету" 

 

 

 

Проректор з наукової роботи  

та інноваційного розвитку     підпис існує    Людмила РОМАНЧУК 


