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09 грудня 2021 року в Національному університеті «Полтавська 

політехніка імені Юрія Кондратюка» в рамках реалізації «Угоди про 

співробітництво між Національною академією наук України та Національним 

університетом «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», укладеної 

19 жовтня 2007 року та 1 березня 2021 року, відбулася XІV Міжнародна 

науково-практична конференція «Академічна й університетська наука: 

результати та перспективи». 
Конференцію було присвячено обговоренню питань фундаментальних 

та прикладних досліджень в галузі природничих наук, економіки, екології, 

техніки і технологій, культури та мистецтва, фізичної культури та спорту; 

презентації результатів спільних наукових досліджень учених Національної 

академії наук України та Національного університету «Полтавська 

політехніка імені Юрія Кондратюка»; визначення перспектив розвитку 

академічної та університетської науки, підготовки фахівців і наукових кадрів. 

Співорганізаторами конференції виступили Міністерство освіти і науки 

України, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія 

Кондратюка», Мала академія наук України, 19 наукових інститутів 

Національної академії наук України, Національний університет «Чернігівська 

політехніка» та 7 закладів вищої освіти, в тому числі з Польщі, Хорватії, 

Азербайджану, Туреччини, з якими діють договори про співпрацю. 

Представники вищезазначених установ-співорганізаторів увійшли до складу 

програмного комітету конференції. 

Під час конференції відбулося пленарне засідання, на якому розглянуто 

найважливіші проблеми фундаментальних та прикладних досліджень. У 

роботі конференції взяли участь понад 150 авторів, проголошено і 

обговорено близько 100 доповідей. 

Заслухавши та обговоривши результати досліджень, презентованих у 

доповідях на пленарному засіданні, учасники XІV Міжнародної науково-

практичної конференції відзначили, що протягом 2021 року здійснювалася 

ефективна співпраця між установами Національної академії наук України та 

Національним університетом «Полтавська політехніка імені Юрія 

Кондратюка». 

ПРОЄКТ 



Визнаючи незаперечну актуальність запропонованих до обговорення 

питань, з метою підвищення результативності спільних наукових досліджень 

за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки в Україні учасники 
конференції постановили: 

1. Продовжити науково-педагогічними працівниками університету та 

здобувачами вищої освіти активну роботу над фундаментальними і 

прикладними дослідженнями в галузі природничих наук, економіки, екології, 

техніки і технологій, культури та мистецтва, фізичної культури та спорту. 

2. Продовжити практику залучення до роботи конференції провідних 

науковців Національної академії наук України, закордонних академій наук, 

міжнародних партнерів. 

3. Підсумки роботи протягом наступного року доцільно обговорити на 

спільній конференції науковців Національної академії наук України та 

Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія 

Кондратюка» в грудні 2022 року. 
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