
Пропозиції до переліку 

проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки на 2018 рік 

Рівненський державний гуманітарний університет 

 

№ 

з/п 

Тема конференції 

 

Вищий навчальний  

заклад (установа), 

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 6 

І. Міжнародні конференції 
1.1. ІІІ міжнародна науково-практична 

конференція  

«Сучасні проблеми германського та 

романського мовознавства» 

 

Рівненський державний 

гуманітарний університет, 

33028, м. Рівне, 

вул. С.Бандери, 12 

тел: (0362) 26-78-65; 

(0362) 26-96-89 

e-mail:  

rektorat@rdgu.uar.net 

nauk_rdgu@ukr.net 

м. Рівне  

15 лютого  

2018 року 

100 Міністерство освіти і науки 

України, 

Луцький національний технічний 

університет, 

Національний університет 

«Острозька академія» 

1.2. Міжнародна наукова конференція 

(присвячена пам’яті 

акад. І. І. Ляшка)  

«Сучасні проблеми математичного 

моделювання, обчислювальних 

методів та інформаційних 

технологій» 

Рівненський державний 

гуманітарний університет, 

33028, м. Рівне, 

вул. С.Бандери, 12 

тел: (0362) 26-78-65; 

(0362) 26-96-89 

e-mail:  

rektorat@rdgu.uar.net 

nauk_rdgu@ukr.net 

 

м. Рівне  

2-4 березня 

2018 року 

250 Міністерство освіти і науки 

України, 

Національний університет 

водного господарства та 

природокористування, 

Національний університет 

«Острозька академія», 

Міжнародний економіко-

гуманітарний університет імені 

акад. С. Дем’янчука, 
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Київський національний 

університет імені Т. Шевченка 

Інститут кібернетики імені 

В. М. Глушкова НАН України 

Інститут прикладних проблем 

механіки і математики імені 

Я. С. Підстригача НАН 

України, 

Наукове товариство імені 

Т. Шевченка, 

Інститут механіки і прикладної 

інформатики Університету 

Казимира Великого в Бигдощі 

(Польща) 

 

1.3. Х міжнародна науково-практична 

конференція  

«Психологічні основи здоров’я, 

освіти, науки та самореалізації 

особистості» 

 

Рівненський державний 

гуманітарний університет, 

33028, м. Рівне, 

вул. С.Бандери, 12 

тел: (0362) 26-78-65; 

(0362) 26-96-89 

e-mail:  

rektorat@rdgu.uar.net 

nauk_rdgu@ukr.net 

 

м. Рівне  

29-30 березня 

2018 року 

100 Міністерство освіти і науки 

України, 

Східноєвропейський 

національний університет імені 

Лесі Українки 

Харківський національний 

університет імені В.Н.Каразіна, 

Луцький базовий медичний 

коледж 

1.4. І міжнародні педагогічні читання  

пам’яті професора Т.І. Поніманської 

«Актуальні проблеми дошкільної 

освіти»  

 

Рівненський державний 

гуманітарний університет, 

33028, м. Рівне, 

вул. С.Бандери, 12 

тел: (0362) 26-78-65; 

(0362) 26-96-89 

e-mail:  

м. Рівне 

травень  

2018 року 

 

120 Міністерство освіти і науки 

України 

Вища школа менеджменту  

(м. Варшава, Польща), 

Білоруський педагогічний 

університет імені Максима 

Танка 
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rektorat@rdgu.uar.net 

nauk_rdgu@ukr.net 

 

Бельцький державний 

педагогічний університет імені 

Алеко Руссо (Бельці, Молдова), 

Дебреценський університет 

(Гайдубесермень, Угорщина), 

Науковий університет Баєш-Боя 

(Клуй Напока, Румунія) 

 

1.5. ХІV міжнародна науково-практична 

конференція  

«Культурні домінанти у реаліях ХХІ 

століття» 

Рівненський державний 

гуманітарний університет, 

33028, м. Рівне, 

вул. С.Бандери, 12 

тел: (0362) 26-78-65; 

(0362) 26-96-89 

e-mail:  

rektorat@rdgu.uar.net 

nauk_rdgu@ukr.net 

 

м. Рівне 

15–16 

листопада 

2018 року 

 

260 Міністерство освіти і науки 

України, 

управління освіти і науки 

Рівненської обласної державної 

адміністрації,  

управління культури і туризму 

Рівненської обласної державної 

адміністрації,  

управління культури і туризму 

Рівненського міськвиконкому, 

відділ у справах сім’ї та молоді 

Рівненської обласної державної 

адміністрації, 

Інститут культурології 

Національної академії мистецтв 

України,  

Поморська академія 

(м. Слупськ, Польща) 

 

ІІ. Всеукраїнські конференції 
2.1. Всеукраїнська науково-практична 

конференція  

«Мистецька освіта та розвиток 

Рівненський державний 

гуманітарний університет, 

33028, м. Рівне, 

м. Рівне  

29 березня 

2018 року 

120 Міністерство освіти і науки 

України, 

Жешувський університет 
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творчої особистості: європейський 

вимір»  

 

 

вул. С.Бандери, 12 

тел: (0362) 26-78-65; 

(0362) 26-96-89 

e-mail:  

rektorat@rdgu.uar.net 

nauk_rdgu@ukr.net 

(Польща) 

2.2 V всеукраїнська науково-практична 

конференція 

«Політика пам’яті в теоретичному та 

практичному вимірах» 

 

Рівненський державний 

гуманітарний університет, 

33028, м. Рівне, 

вул. С.Бандери, 12 

тел: (0362) 26-78-65; 

(0362) 26-96-89 

e-mail:  

rektorat@rdgu.uar.net 

nauk_rdgu@ukr.net 

м. Рівне  

березень 

2018 року  

100 Міністерство освіти і науки 

України 

 

2.3. Всеукраїнська науково-практична 

конференція 

«Історія становлення та перспективи 

розвитку духової музики в контексті 

національної культури України» 

Рівненський державний 

гуманітарний університет, 

33028, м. Рівне, 

вул. С.Бандери, 12 

тел: (0362) 26-78-65; 

(0362) 26-96-89 

e-mail:  

rektorat@rdgu.uar.net 

nauk_rdgu@ukr.net 
 

м. Рівне  

25 березня 

2018 року  

100 Міністерство освіти і науки 

України 

 

ІІІ. Інтернет-конференції 
3.1. ІІ всеукраїнська науково-практична 

інтернет-конференція «Проблеми 

розвитку документно-інформаційних 

систем у сучасному інформаційно-

комунікаційному середовищі» 

Рівненський державний 

гуманітарний університет, 

33028, м. Рівне, 

вул. С.Бандери, 12 

тел: (0362) 26-78-65; 

(0362) 26-96-89 

м. Рівне, 

8 лютого 

2018 року 

100 Міністерство освіти і науки 

України 
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e-mail:  

rektorat@rdgu.uar.net 

nauk_rdgu@ukr.net 

3.2. Всеукраїнська науково-практична 

інтернет-конференція 

«Професійна педагогічна освіта: 

теорія, досвід, перспективи» 

Рівненський державний 

гуманітарний університет, 

33028, м. Рівне, 

вул. С.Бандери, 12 

тел: (0362) 26-78-65; 

(0362) 26-96-89 

e-mail:  

rektorat@rdgu.uar.net 

nauk_rdgu@ukr.net 

 

м. Рівне,  

25–26 жовтня 

2018 року 

100 Міністерство освіти і науки 

України 

 

3.3. ІІІ міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція  

«Проблеми лінгвістичної 

семантики» 

 

Рівненський державний 

гуманітарний університет, 

33028, м. Рівне, 

вул. С.Бандери, 12 

тел: (0362) 26-78-65; 

(0362) 26-96-89 

e-mail:  

rektorat@rdgu.uar.net 

nauk_rdgu@ukr.net 

 

м. Рівне, 

22 листопада 

2018 року 

120 Міністерство освіти і науки 

України 

 

 

 

 

 

 

Ректор               проф. Р. М. Постоловський 
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