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1. МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕН-

ЦІЯ «УКРАЇНА І СВІТ: ДІАЛОГ МОВ І КУЛЬТУР» 

(щорічна) 

ЗАПЛАНОВАНІ РОБОЧІ СЕКЦІЇ –  

ЗА ПРІОРИТЕТНИМИ ТЕМАТИЧНИМИ НАПРЯМАМИ: 

1) мовознавство;  

2) літературознавство;  

3) методика викладання іноземних мов;  

4) психологія;  

5) педагогіка;  

6) філософія;  

7) право;  

8) історія;  

9) інформаційні технології. 

Березень-

квітень, 2017; 

м. Київ, КНЛУ; 

попередня про-

гнозована кіль-

кість учасників 

– до 150 осіб. 

КАФЕДРА ЮНЕСКО  
«Через вивчення іно-

земних мов до куль-

тури миру», Київсь-

кий національний 

лінгвістичний універ-

ситет (КНЛУ, м. Київ; 

1992); 

організатор. 

Міністерство освіти і науки України; 

Київський національний лінгвіс-

тичний університет. 

2.   КАФЕДРА ЮНЕСКО  
«Інформаційні та 

комунікаційні тех-

нології в освіті», 

Міжнародний нау-

ково-технічний уні-

верситет (МНТУ, м. 

Київ; 1995).  

 

3. VIIІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА  

КОНФЕРЕНЦІЇ «СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ  

ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ»  

ПРІОРИТЕТНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ: 

1)  проблеми філософії освіти інноваційної доби; 

2)   соціальні аспекти педагогіки в системі вищої 

інженерної, аграрної та гуманітарної освіти; 

3)  місто як об’єкт дослідження та управління;  

4)  філософська і психологічна рефлексія фе-

номену творчості; 

5)  проблеми естетичного виховання в системі 

духовного розвитку студентів; 

21-22 квітня,  

2017; 

м. Харків, 

ХНУМГ ім.  

О. М. Бекетова;  

попередня про-

гнозована кіль-

кість учасників 

– до 100 ос. 

 

КАФЕДРА ЮНЕСКО  
«Філософія людського 

спілкування» та соціа-

льно-гуманітарних 

дисциплін, Харківсь-

кий національний тех-

нічний університет 

сільського господарст-

ва ім. П. Василенка 

(ХНТУСГ,  м. Харків; 

1996);  

організатор. 

Міністерство освіти і науки України; 

Національна академія педагогіч-

них наук України; 

Харківський національний техні-

чний університет сільського гос-

подарства ім. П. Василенка; 

Харківський національний уні-

верситет міського господарства 

ім. О. М. Бекетова; 

Міжуніверситетська мережа кафедр 

ЮНЕСКО та їхніх партнерів «Ку-

                                              

1
 На виконання пункту 4 Рішення засідання завідувачів кафедр ЮНЕСКО в Україні від 15 червня 2016 р. 

2
 Назви наведено за черговістю створення кафедр (у разі збігу дат – за абеткою, відповідно до офіцій-

них назв «материнських» організацій-університетів / інститутів). У переліку не представлено інфор-

мацію про діяльність українських кафедр ЮНЕСКО, що розташовані безпосередньо в зонi проведен-

ня АТО та на території АР Крим. 
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6)  креативна педагогіка і формування творчих 

особистостей; 

7)  сучасні проблеми моральнісного виховання 

студентської молоді; 

8)  культура професійної педагогічної діяльності. 

льтура миру через комунікацію»; 

Державна наукова установа  

«Інститут філософії Національної 

академії наук Білорусі»; 

Харківська організація Національ-

ної спілки художників України; 

АТ «Національний центр підви-

щення кваліфікації “ОРЛЕУ”» 

(Республіка Казахстан). 

4. 41 МІЖРЕГІОНАЛЬНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ 

УЧЕНИХ «ХОЛОД У БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНІ»  

(з міжнародним партнерством)  

ПРІОРИТЕТНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ: 

1)  низькотемпературне збереження біологіч-

них об’єктів (клітин, тканин, органів люди-

ни, тварин, рослин); 

2)  холодоадаптація тварин і рослин; 

3)  використання низьких температур у медицині; 

4)  експериментальна і клінічна транспланталогія; 

5)  розробка кріобіологічного і кріомедичного 

обладнання; 

6) організація і робота низькотемпературних банків.  

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 активізація творчої ініціативи молодих учених;  

 ознайомлення наукової спільноти з творчи-

ми досягненнями молодих вчених;  

 налагодження професійних контактів  

з ученими світових наукових центрів. 

Травень,  2017; 

м. Харків,  

ІПКіК; 

попередня про-

гнозована кіль-

кість учасників 

– до 50 ос. 

КАФЕДРА ЮНЕСКО  
з питань кріобіології, 

Інститут проблем кріо-

біології та кріомедици-

ни НАНУ (ІПКіК  

НАНУ, м. Харків; 

1998);  

організатор. 

DR. BARRY J. FULLER, 

координатор кафедри ЮНЕСКО з 

питань кріобіології  (University 

department of Surgery & Liver 

transplant Unit, Royal Free & Uni-

versity college school of Medicine , 

London, Great Britain); 

PROF. COLIN J. GREEN 

(CEO of International Medical 

Education Trust 2000, London, 

Great Britain). 

5. XVI МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОН-

ФЕРЕНЦІЯ «КОНФЛІКТОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА: 

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА» (щорічна) 

ПРІОРИТЕТНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ: 

1) теоретичні засади, інструментарій, механізми 

і процедури конфліктологічної експертизи; 

2) нормативно-правове, процедурно-

церемоніальне, протокольно-етикетне, логі-

ко-комунікативне і ритуально-риторичне за-

безпечення конфліктологічної експертизи;  

3) особливості спілкування у конфлікті як пре-

дмет конфліктологічної експертизи; 

4) використання результатів конфліктологічної 

експертизи в державному управлінні та пер-

спективи інституалізації  незалежних не-

державних експертиз; 

5) соціально-психологічні та організаційні аспек-

ти взаємодії НУО та державних інститутів при 

проведенні конфліктологічної експертизи; 

6) громадська експертиза урядових програм: 

досвід і перспективи; 

7) міждисциплінарні дослідження конфліктів і про-

грамні між- та секторальні пріоритети ЮНЕСКО. 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 аналіз, узагальнення і поширення інформації 

щодо теоретичних засад і наявної практики 

конфліктологічної експертизи ; 

 визначення перспектив дослідження механіз-

мів і процедур конфліктного спілкування  

з огляду на притаманні різним культурам  

системи прецедентів, правил і заборон; 

 активізація творчої ініціативи молодих учених; 

 просування відомостей щодо пріоритетів 

ЮНЕСКО в галузі підтримання миру та мир-

Третя п’ятниця 

лютого, 2017;  

м. Київ,  

НаУКМА; 

попередня про-

гнозована кіль-

кість учасників 

– до 50 ос. 

КАФЕДРА ЮНЕСКО  
«Права людини, мир, 

демократія, толеран-

тність і взаєморозу-

міння між народа-

ми», Національний 

університет «Києво-

Могилянська акаде-

мія» (НаУКМА,  

м. Київ; 1998); 

співорганізатор;  

пленарна доповідь. 

Міністерство освіти і науки України; 

Асоціація конфліктологів України;  

Міжуніверситетська мережа 

кафедр ЮНЕСКО та їхніх парт-

нерів «Культура миру через 

комунікацію»; 

Кафедра психології та педагогіки 

НаУКМА; 

Центр дослідження конфліктів та 

психоаналізу НаУКМА.  
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ного розв’язання конфліктів серед академіч-

ної спільноти України. 

6.   КАФЕДРА ЮНЕСКО 
«Превентивна освіта 

та соціальна політи-

ка», Національна ака-

демія педагогічних 

наук України (НАПН, 

м. Київ; 1999). 

 

7. МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ 

ПРОЕКТІВ “SIKORSKY CHALLENGE 2017” 
МЕТА І ПРІОРИТЕТНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ  

ФЕСТИВАЛЮ: 

 залучення учнівської та студентської молоді, нау-

ковців і підприємців до участі у дослідницьких 

програмах і проектно-конструкторській діяльнос-

ті задля подальшої комерціалізації проектів, ство-

рення стартапів і виведення інноваційних проду-

ктів на національний і міжнародні ринки; 

 об’єднання Всеукраїнського конкурсу інно-

ваційних проектів “Sikorsky Challenge” з кон-

курсом «Intel-Техно Україна» – Національ-

ним етапом Всесвітнього конкурсу науково-

технічної творчості школярів “Intel ISEF”; 

 конкурси інноваційних проектів, виставки, 

майстер-класи, лекції, «наукові пікніки»,  

нетворкінг. 

Жовтень, 2017; 

м. Київ,  

НТУУ «КПІ»;  

попередня про-

гнозована кіль-

кість учасників 

– до 1000 ос. 

КАФЕДРА ЮНЕСКО  
«Вища технічна освіта, 

прикладний системний 

аналіз та математика», 

Національний техніч-

ний університет Украї-

ни «Київський політе-

хнічний інститут ім. 

Ігоря Сікорського» 

(НТУУ «КПІ»,  

м. Київ; 1999); 

співорганізатор. 

Національний технічний універ-

ситет України «Київський полі-

технічний інститут ім. Ігоря Сі-

корського»; 

Навчально-науковий комплекс 

«Інститут прикладного систем-

ного аналізу»; 

Український науково-

технологічний центр;  

Президентський фонд  

Леоніда Кучми «Україна»; 

Фонд інвенторства «Калінін»;  

Фонд науково-технічного  

розвитку України ім. акад.  

В. С. Міхалевича. 

8. МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«НОВІ ТА НЕТРАДИЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РЕСУРСО- 

ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННІ» (щорічна) 

ПРІОРИТЕТНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ: 

1) перспективні технології та виробничі процеси 

майбутнього; 

2) сучасні ресурсозберігаючі технології;  

3) метрологічне забезпечення нових та нетра-

диційних технологій; 

4) екологоенергетичні нетрадиційні технології 

та перспективи їх розвитку; 

5) методологічні питання вищої освіти в галузі 

нових технологій. 

Третій четвер, 

вересня, 2017;  

м. Одеса,  

ОНПУ; 

попередня про-

гнозована кіль-

кість учасників 

– до 50 ос. 

КАФЕДРА ЮНЕСКО  
«Інтелектуальне 

моделювання та ада-

птація технологій до 

проблем освіти і 

соціального прогре-

су», Одеський наці-

ональний політехні-

чний університет 

(ОНПУ, м. Одеса; 

2000); 

організатор. 

Асоціація технологів-

машинобудівників України; 

Інженерна академія України;  

кафедри НТУУ «КПІ»  

(м. Київ) з аналогічною  

тематикою досліджень;  

кафедри НТУ «ХПІ»  

(м. Харків) з аналогічною  

тематикою досліджень. 

9. КРУГЛИЙ СТІЛ «ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ 

В ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЕНВАЙРОНМЕНТАЛЬ-

НИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР» (включно з екомарафоном 

«Молодіжні ініціативи») 

ПРІОРИТЕТНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ: 

1) екологізація вищої освіти України; 

2) аспекти формування освітніх стандартів 

екологічної освіти та адаптація їх до загаль-

ноєвропейських вимог; 

3) екологічна складова навчальних дисциплін 

усіх галузей знань; 

4) роль дистанційної освіти в екологічній під-

готовці фахівців; 

5) методичні аспекти перепідготовки та підвищен-

ня кваліфікації фахівців з екологічної безпеки. 

12-14 квітня, 

2017 р.;  

попередня про-

гнозована кіль-

кість учасників 

– до 50 ос. 

КАФЕДРА ЮНЕСКО 
«Екологічно чисті 

технології», Харків-

ський національний 

автомобільно-

дорожній університет  

(ХНАДУ, м. Харків; 

2000) 

організатор. 

Національна комісія України  

у справах ЮНЕСКО , 

Міністерство освіти і науки 

України; 

Міністерство екології  

та природних ресурсів України; 

Департамент екології та природ-

них ресурсів Харківської ОДА; 

Державне підприємство (ДП) 

«Інститут геохімії навколишньо-

го середовища» НАН України; 

НДУ «Український науково-

дослідний інститут екологічних 

проблем»; 

Прешовській університет (м. 

Прешов, Республіка Словачина); 

Харківський національний авто-

мобільно-дорожній університет; 

Одеський державний екологіч-

ний університет; 

Інститут екології, природоохорон-
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ної діяльності та туризму ім. В. 

Чорновола (Національний універ-

ситет «Львівська політехніка»); 

Університет економіки і права 

«КРОК». 

10.   МІЖНАРОДНИЙ НАУ-

КОВО-НАВЧАЛЬНИЙ 

ЦЕНТР технологій  

і систем НАНУ і МОН 

України (МННЦТіС, 

м. Київ; 2002). 

 

11. VІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕ-

РЕНЦІЯ «ДУХОВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЛЮДИНИ XXI 

СТОЛІТТЯ: МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА» 

(щорічна) 

ПРІОРИТЕТНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ: 

1) духовно-культурні цінності виховання:  

виховання на перетині культур і художньо-

мистецьких практик; 

2) світоглядні обрії людини у XXI столітті:  

нові-старі виміри людськості; 

3) освіта для XXI століття та освітні стратегії 

ЮНЕСКО: виклики, традиції, небезпеки; 

4) особистість та її ціннісний світ:  

буттєві смисли людини; 

5) сучасні педагогічні технології та педагогічна 

риторика. 

 

Третя декада 

травня, 2017; 

м. Київ,  

Президія  

НАПН; 

попередня про-

гнозована кіль-

кість учасників 

– до 50 ос. 

КАФЕДРА ЮНЕСКО  
«Духовно-культурні 

цінності виховання та 

освіти», Східноукраїн-

ський національний 

університет ім. В. Даля 

(СНУ, м. Луганськ; 

2009); 

організатор. 

Міністерство освіти і науки 

України; 

Національна академія педагогічних 

наук України; 

Науково-дослідні лабораторії Ін-

ституту духовного розвитку люди-

ни СНУ ім. В. Даля;  

Кафедра педагогіки СНУ ім. В. Даля;  

Кафедра ЮНЕСКО «Права люди-

ни, мир, демократія, толерантність 

і взаєморозуміння між народами» 

(Національний університет «Киє-

во-Могилянська академія») 

Кафедра ЮНЕСКО «Філософія 

людського спілкування» (Харківсь-

кий національний технічний уні-

верситет сільського господарства  

ім. П. Василенка);  

Закордонні вузи-партнери  

Інституту духовного розвитку 

людини СНУ ім. В. Даля. 

ЗАПЛАНОВАНА КІЛЬКІСТЬ «ВІДКРИТИХ» ЗАХОДІВ  

КАФЕДР ЮНЕСКО В УКРАЇНІ  

– 8 

ПОПЕРЕДНЯ 

ПРОГНОЗОВАНА 

КІЛЬКІСТЬ  

УЧАСНИКІВ 

–  ДО 1 400 ОС. 

РОЛЬ КАФЕДР 

ЮНЕСКО  

В ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ  

– СПІВ- / ОРГАНІЗАТОР 

ПОПЕРЕДНЯ КІЛЬКІСТЬ  

ТРАДИЦІЙНИХ / ОЧІКУВАНИХ 

ПАРТНЕРІВ 

– ДО 30 

 


