
 
 
 
 
 
 
 

 
План 

проведення науково-практичних заходів 
у Вищому навчальному приватному закладі «Дніпровський гуманітарний університет» на 2023 рік 

  

№ Вид і тема заходу 
(вказати рівень) 

Відповідальний за 
проведення заходу 

(структурний 
підрозділ, ПІБ) 

Співорганізатори Дата 
проведення 

Запланована 
кількість 
учасників 

Міністерства, 
відомства, 

заклади вищої 
освіти, наукові 

установи, 
представники 

яких 
братимуть 

участь у заході 

Відмітка про 
видання 
збірника/ 

рекомендацій  
за результатами 

проведеного 
заходу 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Міжнародні науково-практичні конференції 

1. І Міжнародна 
науково-практична 

конференція 
«Теоретико-

прикладні аспекти 
розвитку туризму та 
гостинності в умовах 

міжнародної 

Кафедра 
туристичного та 

готельно-
ресторанного 

бізнесу 
(Тесленко Т.В., 

Джинджоян В.В.) 

 Травень 
2023 

70 Заклади вищої 
освіти та наукові 

установи 
України і 

зарубіжних країн 

Збірник матеріалів  



економічної 
інтеграції» 

2. Міжнародна 
науково-практична 

конференція 
«Правові виклики 
глобалізованого 

світу: Як закон має 
захищати та 

реалізовувати 
права?» 

Навчально-
науковий інститут 
(Черноп’ятов С.В.) 

 
Науково-дослідний 

інститут 
(Сазонець І.Л.) 

Університет  
Святої Марії, 

Вестмінстерський 
університет  

(Велика Британія) 

Червень 
2023 

70 Заклади вищої 
освіти та наукові 

установи 
України і 

зарубіжних країн 

Збірник матеріалів  

3. ІІІ Міжнародна 
науково-практична 

конференція 
«Забезпечення 

правопорядку та 
протидії злочинності 
в Україні та у світі: 
проблеми та шляхи 

їх вирішення» 

Кафедра права 
(Лежнєва Т.М., 

Скок О.С.) 

 Вересень 
2023 

70 Заклади вищої 
освіти та наукові 

установи 
України і 

зарубіжних 
країн, 

представники 
правоохоронних 

органів 

Збірник матеріалів  

4. Міжнародна 
науково-практична 

конференція 
«Сучасні погляди на 

прикладну 
лінгвістику» 

Кафедра 
міжкультурної 
комунікації та 

соціально-
гуманітарних 

дисциплін 
(Крашенінніко- 

ва Т.В.) 

 Листопад 
2023 

50 Заклади вищої 
освіти та наукові 

установи 
України і 

зарубіжних країн 

Збірник матеріалів  



5. ІІ Міжнародна 
науково-практична 

конференція 
«Актуальні 

проблеми психології 
в умовах політичної 

та економічної 
нестабільності» 

Кафедра психології 
(Пріснякова Л.М.) 

 

 Грудень 
2023 

70 Заклади вищої 
освіти та наукові 

установи 
України і 

зарубіжних країн 

Збірник матеріалів 

Всеукраїнські форуми 

6. IV Всеукраїнський 
форум «Соціально-

психологічні та 
правові аспекти 

протидії насильству 
в освітніх закладах» 

Кафедра права 
(Алфьорова Т.М.) 

 
Кафедра психології 
(Пріснякова Л.М.) 

 Березень 
2023 

70 Заклади освіти 
України 

Збірник матеріалів 

Всеукраїнські науково-практичні конференції 

7. ІV Всеукраїнська 
науково-практична 

конференція для 
здобувачів вищої 
освіти «Актуальні 

проблеми 
юриспруденції та 

психології» 

Рада молодих 
вчених 

університету 
(Сахарова К.О.) 

 
Студентська рада 

університету 
(Стрижак Д.І.) 

 
Кафедра права 

(Скок О.С.) 
 

Кафедра психології 
(Пріснякова Л.М.) 

 Листопад 
2023 

50 Заклади вищої 
освіти України 

Збірник матеріалів 



8. І Всеукраїнська 
науково-практична 

конференція для 
здобувачів вищої 

освіти «Теоретико-
прикладні проблеми 
розвитку індустрії 

туризму та 
гостинності у 

конкурентному 
середовищі» 

Рада молодих 
вчених 

університету 
(Сахарова К.О.) 

 
Студентська рада 

університету 
(Стрижак Д.І.) 

 
Кафедра 

туристичного та 
готельно-

ресторанного 
бізнесу 

(Тесленко Т.В., 
Джинджоян В.В.) 

 Листопад 
2023 

30 Заклади вищої 
освіти України 

Збірник матеріалів 

Науково-практичні семінари 

9. Всеукраїнський 
науково-практичний 
семінар «Актуальні 

питання 
правозастосування» 

Кафедра права 
(Скок О.С.) 

 Квітень 
2023 

30 Заклади вищої 
освіти та наукові 

установи 
України 

 

Круглі столи 

10. Актуальні питання 
розвитку готельно-

ресторанних 
підприємств у 

сучасних умовах 
функціонування 

ринку послуг 

Кафедра 
туристичного та 

готельно-
ресторанного 

бізнесу 
(Тесленко Т.В. 

 Квітень 
2023 

30 Заклади вищої 
освіти та наукові 

установи 
України 

 



11. Мова. Історія. 
Культура 

Кафедра 
міжкультурної 
комунікації та 

соціально-
гуманітарних 

дисциплін 
(Крашенінніко- 

ва Т.В.) 

 Травень 
2023 

30 Заклади вищої 
освіти та 
наукових 

установ України 

Збірник матеріалів 

12. Інформаційно-
психологічна безпека 

особистості 

Кафедра психології 
(Пріснякова Л.М.) 

 Травень 
2023 

30 Заклади вищої 
освіти та 
наукових 

установ України 

 

 

 

План проведення науково-практичних заходів у Вищому навальному приватному закладі «Дніпровський гуманітарний 

університет» на 2023 рік обговорено та схвалено на засіданні Вченої ради 22 грудня 2022 р., протокол № 4. 

 

 

 

Начальник 

відділу організації наукової роботи, 

міжнародних зв’язків та академічної мобільності                 Сергій ДУБОВ 

 
 


