
ПЛАН 

проведення наукових та науково-технічних заходів (НТЗ) в 2023 р.  

ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА  

 

№ 

з/п 

Назва НТЗ Місце проведення Термін 

проведе

ння 

Телефон, факс, е-

mail, сайт 

організації 

Країни-

учасниці 

(для 

міжнародних 

НТЗ ) 

Орієнтовна 

кількість 

учасників 

1 2 3 4 5 6 7 

1 23-а Гамовська літня 

конференція-школа 

«Астрономія і 

довкілля: астрофізика, 

космологія, гравітація, 

космомікрофізика, 

радіоастрономія і 

астробіологія» 

(23-th Gamow Summer 

Conference-School: 

“Astronomy and 

beyond: astrophysics, 

cosmology, gravitation, 

cosmomicrophysics, 

radioastronomy, and 

astrobiology”) 

Одеський 

національний 

університет імені 

І.І. Мечникова, 

НДІ 

«Астрономічна 

обсерваторія», 

http://www.gamow.

odessa.ua/ 

 

 

20-25 

серпня 

2023 р. 

Тел.+38048 722-84-

42 

astronomical_ 

observatory@onu.ed

u.ua, www. 

http://astro-observ-

odessa0.1gb.ua/, 

директор АО 

Кошкін М.І. 
 

Україна, 

Латвія,  

Італія, 

Молдова,  

Словаччина, 

Чехія 

 

 

100 

 

2 XVIІІ міжнародна 

школа-конференція  

«Сучасні проблеми 

біології, біотехнології, 

біомедицини»  

(XVIІІ International  

Conference-School: 

«Modern Problems of 

Biology, Biotechnology, 

Biomedicine») 

Одеський 

національний 

університет імені 

І.І. Мечникова, 

біологічний ф-т, 

каф. мікробіології, 

вірусології та 

біотехнології, 

Шампанський 

пров., 2 

Червень-

липень 

2023 р. 

Тел.  

+380482 68-79-64,  

тел. 

+380677533305, 

t.ivanytsia@gmail.co

m, 

школа – доц. 

Іваниця Т.В.; 

тел. +380979382291, 

kgalkin@onu.edu.ua, 

конференція – доц. 

Галкін М.Б. 

Україна, 

Великобрита

нія,  

Німеччина, 

Польща, 

Франція, 

Швеція 

 

100 

3 Всеукраїнська наукова 

конференція молодих 

вчених  

«Ґрунтово-земельні 

ресурси України» 

Одеський 

національний 

університет імені 

І.І. Мечникова, 

геолого-

географічний ф-т, 

Шампанський 

пров., 2 

Жовтень

2023 р. 

Тел. 

+38 048 7466669, 

email: 

decanat.ggf@onu.ed

u.ua 

http://onu.edu.ua/uk/

structure/faculty/ggf/

naukova-diialnist, 

доц. Федорончук 

Н.О. 

- 50 

4 Круглий  стіл з 

актуальних проблем 

ґрунтознавчо-

географічної науки 

«Ґрунтові ресурси і 

продовольча безпека» 

Одеський 

національний 

університет імені 

І.І. Мечникова, 

геолого-

географічний ф-т, 

Шампанський 

Грудень   

2023 р. 

Тел. 

+38 048 7466669, 

email: 

decanat.ggf@onu.ed

u.ua 

http://onu.edu.ua/uk/

structure/faculty/ggf/

- 

 

30 
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пров., 2 naukova-diialnist, 

доц. Федорончук 

Н.О. 

5 ІІІ Міжнародна 

наукова  конференція  

«Моделі 

міждисциплінарних та 

міжгалузевих освітніх 

та освітньо-наукових 

програм: виклики, 

можливості та 

варіанти 

впровадження» 

Одеський 

національний 

університет імені 

І.І. Мечникова, 

геолого-

географічний ф-т, 

Шампанський 

пров., 2 

Липень 

2023 р. 

Тел. 

+38 048 7466669, 

email: 

decanat.ggf@onu.ed

u.ua 

http://onu.edu.ua/uk/

structure/faculty/ggf/

naukova-diialnist, 

доц. Федорончук 

Н.О. 

Україна, 

Польща,  

Чехія 

100 

6 Міжнародна наукова 

конференція  

«ХІV читання пам’яті 

професора 

П.Й. Каришковського» 

Одеський 

національний 

університет імені 

І.І. Мечникова, 

факультет історії 

та філософії, 

вул. 

Єлісаветинська, 12 

10–12 

березня 

2023 р. 

Тел.  

+38 063 4492549; 

e-mail: 

dmsv1@ukr.net, 

dmsv@onu.edu.ua, 

доц. Петрова Н.О. 

Україна, 

Грузія, 

Молдова, 

Польща, 

Румунія 

80 

7 Міжнародна наукова 

конференція молодих 

вчених   

«Етнічна культура в 

глобалізованому світі» 

Одеський 

національний 

університет імені 

І.І. Мечникова, 

факультет історії 

та філософії, 

вул. 

Єлісаветинська, 12 

Травень  

2023 р. 

Тел. +380677605491 

e-mail: 

pani_natalka@ukr.ne

t, 

petrova_nataliia@on

u.edu.ua, 

доц. Петрова Н.О. 

 

Україна, 

Білорусь, 

Молдова, 

Польща, 

Румунія 

35 

8 ІІІ міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Наукові читання 

пам’яті професора  

М.М. Верникова» 

Одеський 

національний 

університет імені 

І.І. Мечникова, 

факультет історії 

та філософії, 

вул. 

Єлісаветинська, 12 

Квітень  

2023 р. 

Тел. 

+380976951235, 

доц. Левченко В.Л. 

США, 

Естонія, 

Польща, 

Німеччина 

30 

9 Історико-філософські 

читання 

Одеський 

національний 

університет імені 

І.І. Мечникова, 

факультет історії 

та філософії, 

кафедра 

філософії, 

вул. 

Єлісаветинська, 12 

9-10 

вересня 

2023 р. 

Тел. +380963921454 

е-mail: 

sergiisekundant@gm

ail.com, 

проф. Секундант 

С.Г. 

 

- 20 

10 XІ наукові читання 

пам’яті   

проф. А.І. Уйомова 

Одеський 

національний 

університет імені 

І.І. Мечникова, 

факультет історії 

та філософії, 

кафедра 

філософії, 

вул. 

4 -6 

квітня 

2023 р. 

 

Тел. 

+380661621521, 

е-mail: 

k.rayhert@onu.edu.ua

, 

onu.edu.ua, 

доц.. Райхерт К.В. 

 

- 25 
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Єлісаветинська, 12 

11 Міжнародна наукова 

конференція  

«Філософія. 

Богослов`я. Наука.» 

Одеський 

національний 

університет імені 

І.І. Мечникова, 

факультет історії 

та філософії, 

кафедра 

філософії, 

вул. 

Єлісаветинська, 12 

30 

вересня -

1 жовтня 

2023 р. 

Тел. 

+380974476746, 

е-mail: 

golubinna17@gmail.

com, 

проф. Голубович 

І.В., Бевзюк Н.П. 

 

Німеччина, 

Білорусь, 

Туреччина,  

Ірак 

30 

12 ІІ Міжнародна 

науково–практична 

конференція 

«Фінансові інституції 

та інструменти 

розвитку держави, 

територій  та суб’єктів 

господарювання: 

теоретичні, 

методологічні та 

практичні аспекти» 

Одеський 

національний 

університет імені 

І.І. Мечникова, 

економіко-

правовий 

факультет, 

кафедра обліку і 

фінансів, 

Французький 

бульвар, 24/26 

Лютий 

2023 р. 

Тел. 

+380502494227, 

Loar7@yahoo.es, 

kof.epf@gmail.com 

http://onu.edu.ua/uk/

structure/faculty/epf/

203-

institutes/epf/kafedra

-obliku-i-finansiv, 

зав. каф. Савастєєва 

О. М. 

Україна, 

Польща 

50 

13 Міжнародна науково-

практична 

конференція 

«Перспективи 

регулювання 

соціально-

економічних процесів 

в Україні» 

 (International 

Scientific-Practical 

Conference  «Prospects 

for regulation of socio-

economic processes in 

Ukraine») 

Одеський 

національний 

університет імені 

І.І. Мечникова, 

економіко-

правовий 

факультет, 

кафедра обліку і 

фінансів, 

Французький 

бульвар, 24/26 

Травень 

2023 р. 

Тел. +38 048 776-

03-10, 

+38 048 746-56-62 

kof.epf@gmail.com 

http://onu.edu.ua/uk/

structure/faculty/epf/

203-

institutes/epf/kafedra

-obliku-i-finansiv, 

зав. каф. Савастєєва 

О. М. 

Україна, 

Естонія, 

Великобрита

нія,  

США, 

Польща 

50 

14 Міжнародна наукова 

конференція 

«Правовий вимір 

конституційної та 

кримінальної 

юрисдикції в Україні 

та світі».  

Шості  юридичні 

читання. 

Одеський 

національний 

університет імені 

І.І. Мечникова, 

економіко-

правовий 

факультет, 

кафедра 

кримінального 

права, 

кримінального 

процесу та 

криміналістики 

кафедра 

конституційного 

права та 

правосуддя, 

Французький 

бульвар, 24/26 

Квітень 

2023 р. 

ygolovnoe_pravo@u

kr.net 

kafedrakpp2017@ukr.

net, 

зав каф. Чуваков 

О.А., 

зав. каф. Степанова 

Т.В. 

Україна, 

Казахстан, 

Польща 

50 

15 Міжнародна науково- Одеський Квітень- onu_eu@ukr.net - 50 
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практична конференція 

«Управлінські 

дослідження в 

контексті розвитку 

процесів четвертої 

промислової революції  

«індустрія 4.0» 

національний 

університет імені 

І.І. Мечникова, 

економіко-

правовий 

факультет, 

кафедра 

менеджменту та 

інновацій 

Україна, 

Французький 

бульвар, 24/26 

травень 

2023 р. 

http://onu.edu.ua/ru/st

ructure/faculty/epf/ec

on-ctrl, 

зав. каф. Кузнецов 

Е.А. 

 

16 Міжнародна науково-

практична 

конференція 

«Юридичні диспути з 

актуальних проблем 

приватного права», 

присвячена пам’яті 

Є.В. Васьковського 

 

(The International 

Scientific and Practical 

Conference  

«Juridical Debates on 

Topical Problems of 

Private Law», dedicated 

to the Memory of   

E.V. Vaskovskiy) 

Одеський 

національний 

університет імені 

І.І. Мечникова, 

економіко-

правовий 

факультет, 

кафедра цивільно-

правових 

дисциплін, 

Французький 

бульвар, 24/26 

Травень 

2023 р. 

 

 

Тел. +38-066-718-

3104,  

vas.civilconf@gmail.

com, 

http://onu.edu.ua/uk/

structure/faculty/epf/

kafedry-ta-inshi-

strukturni-

pidrozdily/civil, 

зав каф. 

Толкаченко О.В. 

Україна, 

Польща, 

Молдова, 

Німеччина 

 

70 

 

17 ІХ Всеукраїнська 

науково-практична 

інтернет-конференція  

«Іноземні мови в 

контексті сучасного 

розвитку природничих 

та гуманітарних наук: 

міждисциплінарний 

підхід» 

Одеський 

національний 

університет імені 

І.І. Мечникова, 

факультет 

романо-

германської 

філології, кафедра 

іноземних мов 

природничих 

факультетів 

22 

березня 

2023 р. 

Тел. 

+380975276506, 

foreign.languages@o

nu.edu.ua, 

відповідальний 

секретар –  доц. 

Ткаченко Г. В., 

технічний секретар 

– доц. Ульянова В. 

О.   

- 30-40 

18 Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція «Сучасні 

студії з романо-

германської філології» 

Одеський 

національний 

університет імені 

І.І. Мечникова, 

факультет 

романо-

германської 

філології,  

кафедра 

лексикології та 

стилістики 

англійської мови 

Жовтень 

2023 р. 

Тел.+38 048 776-21-

89, 

lexiskafedra@onu.ed

u.ua, 

зав. каф. 

Колегаєва І. М. 

- 40 

19 ІХ Фащенківські 

читання 

Одеський 

національний 

університет імені 

І.І. Мечникова, 

Травень-

червень 

2023 р. 

Тел. +380679046695, 

shtn75@ukr.net, 

зав. каф. Шевченко 

Т.М. 

Україна, 

Польща 

70 
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філологічний 

факультет, 

Французький 

бульвар 24/26 

20 V Міжнародна 

наукова конференція  

«Нова наукова 

парадигма: теоретичні 

та прикладні аспекти» 

Одеський 

національний 

університет імені 

І.І. Мечникова, 

філологічний 

факультет, 

Французький 

бульвар 24/26 

21–21 

вересня 

2023 р. 

Тел. +380 482 

680 562, 

prykladna.lingv@on

u.edu.ua, 

зав. каф. Шевчук 

Л.В. 

Польща, 

Туреччина, 

Німеччина 

70 

21 Наукова конференція 

«Жіночі образи, 

маски, обличчя 

Одеси» 

Одеський 

національний 

університет імені 

І.І. Мечникова, 

філологічний 

факультет, 

Французький 

бульвар 24/26 

Січень  

2023 р. 

Тел. +380679046695, 

shtn75@ukr.net, 

зав. каф. Шевченко 

Т.М. 

Україна,  

Польща 

70 

22 V Міжнародні 

книгознавчі читання 

«Стародруки і рідкісні 

видання в 

університетській 

бібліотеці» 

Одеський 

національний 

університет імені 

І.І. Мечникова, 

Наукова 

бібліотека,  

вул. 

Преображенська, 

2 

Жовтень 

2023 р. 

Тел. +38 048 722-

12-10, 

www.lib.onu.edu.ua, 

директор 

Подрезова М.О.  

 

Україна, 

Латвія, 

Польща 

 

 

90 

23 Науково-практичний 

семінар  

«Обмінно-резервний 

фонд НБ ОНУ – 

важливе джерело 

документопостачання

» 

Одеський 

національний 

університет імені 

І.І. Мечникова, 

Наукова 

бібліотека,  

вул. 

Преображенська, 

24 

Травень 

2023 р. 

Тел. +38 048 722-

12-10, 

www.lib.onu.edu.ua, 

директор 

Подрезова М.О.  

 

- 50 

24 VIII Зимова школа 

психології  

Одеський 

національний 

університет імені 

І.І. Мечникова, 

факультет 

психології та 

соціальної роботи, 

кафедра 

соціальної 

психології, 

вул. Дворянська, 2 

16-21 

січня 

2023 р. 

 

m_belova83@onu.ed

u.ua, 

доц. Білова М. Е. 

- 

 

150 

 

 

Проректор з наукової роботи                                                                      В.О. Іваниця  

mailto:prykladna.lingv@onu.edu.ua
mailto:prykladna.lingv@onu.edu.ua
mailto:shtn75@ukr.net
http://www.lib.onu.edu.ua/
http://www.lib.onu.edu.ua/
mailto:m_belova83@onu.edu.ua
mailto:m_belova83@onu.edu.ua

