
        

 

     ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ЗАХОДІВ  

ЧЕРКАСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

НА 2021 РІК 
 
 

№ 

з/п 

Тема 

конференції 
(семінару) 

Вищий навчальний заклад 

(установа), відповідальний за 
проведення, адреса, телефон, е-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 ІХ Міжнародна науково-

технічна конференція 
"Датчики, прилади та 

системи – 2021" 

Черкаський державний 

технологічний університет 
бул. Шевченка 460, м. Черкаси, 

18006 

кафедра приладобудування, 
мехатроніки та комп’ютеризованих 

технологій, 

к.т.н., доц. Бондаренко Ю.Ю., 
тел. (0472) 73-02-60 

(0472) 51-01-61 

e-mail:  j.bondarenko@chdtu.edu.ua 

ndi@chdtu.edu.ua 

Лазурне, 

вересень 
2021 р. 

Черкаський державний 

технологічний університет 
- 20 

Чорноморський 

національний університет 
імені Петра Могили –  5 

Національний технічний 

університет України 
«Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря 

Сікорського» - 10 

Національний 
аерокосмічний університет 

імені М. Є. Жуковського 

«ХАІ» - 5 
Вінницький національний 

технічний університет – 5 

Одеський національний 
політехнічний університет 

– 5 

Національний університет 

«Одеська морська 
академія» - 5 

Інші ВНЗ України – 30 

ВНЗ Великобританії - 2 
ВНЗ Німеччини – 4 

Міністерство освіти і науки України 

Академія інженерних наук України 
Інститут технічної механіки НАНУ і 

НКАУ 

Вінницький національний технічний 
університет 

Національний аерокосмічний 

університет імені М. Є. Жуковського 
«ХАІ» 

Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» 
Національний університет «Львівська 

політехніка» 

Національний університет «Одеська 
морська академія» 

Одеський національний політехнічний 

університет 
Херсонська державна морська академія 

Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили 

mailto:ndi@chdtu.edu.ua


ВНЗ республіки Білорусь – 

5 

ВНЗ інших країн - 5 

1.2 VIІІ Міжнародна науково-
практична конференція 

«Обробка сигналів і 

негауссівських процесів», 
присвячена пам’яті 

професора Кунченка Ю.П. 

Черкаський державний 
технологічний університет 

бул. Шевченка 460, м. Черкаси, 

18006 
д.т.н., проф. Палагін В.В., 

тел. (0472)51-15-70,    

e-mail: rits@chdtu.edu.ua 

Черкаси 
травень 

2021р. 

80 Міністерство освіти і науки України 
Національній технічний університет 

«КПІ», Національний авіаційний 

університет, Національний 
університет «Львівська політехніка», 

Одеська національна академія зв’язку, 

Одеський національний політехнічний 

університет, Харківський 
національний університет 

радіоелектроніки, Вінницький 

національний технічний університет, 
Придністровський державний 

університет ім. Т.Г. Шевченка, 

Університет Ополя (Польща), 

Технічний університет Кошице 
(Словаччина), Технічний університет 

Острави (Чехія) 

1.3 ХIІ Міжнародна науково-
практична конференція 

«Туристичний та готельно-

ресторанний бізнес в 

Україні: проблеми 
розвитку та регулювання» 

 

Черкаський державний 
технологічний університет 

бул. Шевченка 460, м. Черкаси, 

18006 

кафедра туризму та готельно-
ресторанної справи, 

к. філол. н., доц. Старинець О.А. 

тел. (0472) 33-08-75 
e-mail:  uptur07@ukr.net 

 

Черкаси 
18-19 березня 

2021 р. 

150 Міністерство освіти і науки України 
Черкаська обласна державна 

адміністрація 

Туристична асоціація Угорщини 

«Карпати-Тіса» 
Кошицький технічний університет 

(Словаччина) 

Ужгородський національний 
університет 

Луцький національний технічний 

університет 
Болгарський Міжнародний 

університетський коледж 

Вища школа міжнародних відносин і 

суспільної комунікації в Хелмі 
(Польща) 

mailto:rits@chdtu.edu.ua


1.4 V Міжнародна науково-

практична конференція 

«Інтеграційні та 

інноваційні напрями 
розвитку харчової 

індустрії» 

Черкаський державний 

технологічний університет 

бул. Шевченка 460, м. Черкаси, 

18006 
кафедра харчових технологій, 

викладач Куриленко Ю.М. 

тел. (0472) 51-15-76 
e-mail:  tbv@chdtu.edu.ua 

 

Черкаси 

4-5 листопада 

2021 р. 

150 Міністерство освіти і науки України 

Українська Технологічна Академія 

(УТА) Черкаське регіональне 

відділення УТА 
Батумський державний університет 

Шота Руставелі, 

Батуми, Грузія 
Науково-дослідна лабораторія 

«SINOGRAF S.A.», м. Торунь, Польща 

Торунський університет М.Коперника 
(Торунь, Польша) 

Вроцлавський природничий університет 

(Вроцлав, Польща) 

Ягеллонський університет ( Краков, 
Польща) 

Дрезденський технічний університет ( 

Дрезден, Німеччина) 
Науково-практичний центр 

Національної академії наук Білорусі з 

продовольства (Мінськ,Білорусь) 

1.5 XVІІІ міжнародна 
науково-практична 

конференція молодих 

вчених, аспірантів і 
студентів «Актуальні 

проблеми фінансової 

системи України» 

 
XVІІІ international scientific 

and practical conference of 

young scientists, graduate 
students and students 

«Modern problems of 

financial system of Ukraine» 

Черкаський державний 
технологічний університет 

бул. Шевченка 460, м. Черкаси, 

18006 
тел. +38(0472)71-00-92 

+38(0472)51-15-78, 

к.е.н., доц. Бережна Л.В.  

тел. +380677882975 
e-mail:  chdtu-cherkasy@ukr.net 

 

Черкаси 
27 листопада 

2021 р. 

 

75 Міністерство освіти і науки України 
Департамент освіти Черкаської 

обласної державної адміністрації 

Департамент фінансової політики 
Черкаського міськвиконкому 

Департамент бюджетної політики 

Черкаського міськвиконкому 

Департамент регіонального розвитку 
Черкаської обласної державної 

адміністрації 

Головне управління Державної 
податкової служби 

в Черкаській області 

Управління Північного офісу 
Державної аудиторської служби в 

Черкаській області 

Класичний приватний університет, м. 

Запоріжжя 
Херсонський національний технічний 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3achdtu%2dcherkasy@ukr.net


університет, м. Херсон 

Донецький державний університет 

управління, м. Маріуполь 

Балтійська міжнародна академія, м. 
Рига, Латвія 

Ченстоховський політехнічний 

університет, м. Ченстохова, Польща 
Університет Кирила і Мефодія в 

м.Скопье, Північна Македонія 

Харківський національний економічний 
університет імені Семена Кузнеця 

1.6 XХІI Міжнародна науково-

практична конференція 

«Теорія і практика 
сучасної економіки» 

Іnternational scientific-

practical conference "Theory 

and practice of modern 
economy" 

 

Черкаський державний 

технологічний університет 

бул. Шевченка 460, м. Черкаси, 
18006 

кафедра економіки та 

підприємництва 

д.е.н., проф. Манн Р.В.  
тел. (0472) 73-02-14,   

 e-mail:  mannruslan1@gmail.com 

 Черкаси 

22 жовтня 

2021р. 

20-30 Черкаська обласна державна 

адміністрація 

Черкаська міська рада 
Concordia University (Montreal, 

Canada) 

Вища школа бізнесу Політехнічний 

інститут (Віана-ду-Каштелу) 
Університет Humanitas (Сосновец, 

Польща) 

ГО «Центр сталого розвитку» 

ІІ. Всеукраїнські конференції 

2.1 ІV Всеукраїнська науково-

практична конференція (з 

міжнародною участю) 
«Культурно-історична 

спадщина України: 

перспективи дослідження 
та традиції збереження» 

Черкаський державний 

технологічний університет 

бул. Шевченка 460, м. Черкаси, 
18006 

 кафедра історії та права 

к.і.н., доц. О.О.Яшан 
тел. +380972977040 

e-mail:  konf_ist_ukr@ukr.net 

 

Черкаси 

7-8 жовтня 

2021 р. 

30 Міністерство освіти і науки України 

Управління культури та охорони 

культурної спадщини Черкаської 
обласної державної адміністрації 

Національна спілка краєзнавців 

України 
Державний архів Черкаської області 

Національний історико-культурний 

заповідник «Чигирин» 

Кам’янський державний історико-
культурний заповідник 

Комунальний заклад «Черкаський 

обласний краєзнавчий музей» 
Черкаської обласної ради 

Комунальна установа «Обласний 

художній музей» Черкаської обласної 



ради 

Черкаський державний технологічний 

університет 

Кафедра історії та права 

2.2 Соціальні та гуманітарні 

технології: філософсько-

освітній аспект 

Черкаський державний 

технологічний університет 

бул. Шевченка 460, м. Черкаси, 
18006 

Кафедра філософських і політичних 

наук,  

зав. кафедри Бойко Анжела Іванівна 
тел. (0472)51-16-39,  

+380984766374 

e-mail: philosophy@chdtu.edu.ua 

   Черкаси 

25-26 березня 

2021 р. 
 

50 Міністерство освіти і науки України, 

Черкаський державний технологічний 

університет, Черкаське регіональне 
відділення Соціологічної Асоціації 

України, Південноукраїнський 

державний педагогічний університет 

ім.. К.Д. Ушинського, Центр 
соціальних технологій 

III. Інтернет-конференції 

3.1 Всеукраїнська науково-

практична інтернет-

конференція 
«Сучасні теорія і практика 

менеджменту та бізнес-

адміністрування» 

Черкаський державний 

технологічний університет 

бул. Шевченка 460, м. Черкаси, 
18006 

зав. кафедри менеджменту та бізнес-

адміністрування ЧДТУ 

Фінагіна О. В., 
проф. кафедри менеджменту та 

бізнес-адміністрування ЧДТУ 

Проданова Л. В. 
тел. (0472) 51-15-79 

e-mail: management@chdtu.edu.ua 

Черкаси 

29 квітня 

2021 р. 

50 Міністерство освіти і науки України, 

Черкаська обласна державна 

адміністрація, 
Українська асоціація з розвитку 

менеджменту та бізнес-освіти, 

Черкаський державний технологічний 

університет 

 

mailto:philosophy@chdtu.edu.ua

