
План 
проведення конференцій молодих вчених і студентів на 2019 р. 

у Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського 
Всеукраїнські конференції 

Назва 
конференції, що 

відповідає 
проблематиці 

заходу 

Основні питання, що пропонуються для обговорення 

Підрозділ 
відповідальний за 
проведення заходу 

(телефон) 

Термін 
проведе

ння 
(число, 
місяць) 

К-сть 
учасників 

Міністерства, відомства або 
установи, які є 
співорганізаторами 
конференції Всього 

іног
ород

ні 
1 2 3 4 5 6 7 

Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
студентів та 
молодих учених 
«Дискурс у колі 
антропоцентрични
х наук 
(загальнолінгвістич
ні та прикладні 
аспекти)» 

1. Сучасна прикладна лінгвістика: орієнтири, напрями, 
перспективи розвитку.  
2. Дискурсологія: проблемні питання. 
3. Переклад як засіб міжкультурної комунікації. 
4. Актуальні проблеми когнітивної лінгвістики. 
5. Перспективи розвитку теорії мовної комунікації в 
контексті інноваційного розвитку освітньої галузі. 
6. Технології розвитку кометенцій студентів в системі 
мовно-літературної освіти. 
7. Актуальні питання українського мовознавства. 

Миколаївський 
національний 
університет імені 
В. О. Сухомлинського, 
кафедра загальної та 
прикладної лінгвістики, 
професор Коч Н. В., 
 ауд. 01.306, 
тел. (0512) 37-88-24 

28-29 
березн
я 2019 

р. 

180 80 Кам’янець-Подільський 
національний університет імені 
Івана Огієнка; Національний 
педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова; Одеський 
національний університет імені 
І. І. Мечникова; Херсонський 
державний університет; 
Національний університет 
кораблебудування імені 
адм..Макарова; Чорноморський 
національний університет 
імені Петра Могили 

Х Всеукраїнська 
науково-
практична 
конференція 
«Наука. 
Студентство. 
Сучасність. 
Патріотичне і 
громадянське 
виховання 
студентської 
молоді: проблеми, 
традиції, 
стратегічні 
орієнтири» 

1. Теоретичні аспекти патріотичного і громадянського 
виховання (традиції та інновації, виклики сучасності, 
національно-регіональний компонент патріотичного 
виховання і т. і.). 
2. Актуальні аспекти виховання громадянськості і 
патріотизму в процесі формування активної життєвої позиції 
сучасної молоді 
3. Музейна і архівна робота як фактор військово-
патріотичного виховання молоді, 
4. Військово-патріотичне виховання і підготовка молоді до 
військової служби 
5. Військово-патріотичне виховання сучасної молоді на 
прикладах видатних і легендарних особистостей сучасної 
історії Вітчизни 

Миколаївський 
національний 
університет імені 
В. О. Сухомлинського, 
кафедра педагогіки та 
інклюзивної освіти 
факультет дошкільної 
та початкової освіти 
доцент Олексюк О. Є. 
тел. 37-89-53; 
+3 8066 267 07 72 

16-17 
травн
я 
2019р
. 

100 40 Рівненський державний 
університет, 
Херсонський державний 
університет,  
Прикарпатський національний  
університет імені В. Стефаника  



 
План 

проведення наукових конференцій із проблем вищої освіти і науки на 2019 р. 
у Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського  

№ Тема конференції Основні питання, що пропонуються 
для обговорення 

Підрозділ відповідальний за 
проведення заходу, контактні 
особи, телефон 

Термін 
проведенн

я 

Кільк.
учасн. 

Відомства або установи, які є 
співорганізаторами заходу 

1 2  3 4 5 6 

І. Міжнародні конференції 
1,1 V Міжнародна 

науково-практична 
конференція 
«Тенденції розвитку 
філологічної освіти в 
контексті інтеграції у 
європейський 
простір» 
 

1. Актуальні проблеми дослідження 
германських мов. 
2. Літературознавчі студії. 
3. Переклад як компонент 
полілінгвальної комунікації. 
4. Актуальні проблеми крос-
культурної підготовки майбутніх 
фахівців. 
5. Методологічні аспекти викладання й 
вивчення іноземних мов. 

Миколаївський національний 
університет імені 
В. О. Сухомлинського, 
факультет іноземної філології,  
декан факультету,  
доцент  Мороз Т. О., 
ауд. 01.501,  
тел. (0512) 37-88-07 

17-18 
квітня 
2019 р. 

100 Міжнародна академія науки і 
вищої освіти (МАНВО), м.Лондон, 
Велика Британія; Університет 
Астон, м. Бірмінгем, Велика 
Британія; Самаркандський 
інститут іноземних мов, 
Узбекистан 

1.2 ІХ міжнародна 
наукова конференція 
«Аркасівські читання: 
Сучасні тенденції 
розвитку історичних, 
етнологічних та 
археологічних 
досліджень» 

1. Історіографічні дослідження  
2. Краєзнавчі дослідження 
3. Історична наука в Україні та 
Європі: шлях до інтеграції підходів 
4. Етнологічні дослідження у 
сучасному світі 
5. Археологічні дослідження в 
Україні та Європі: історія та 
сучасність 

Миколаївський національний 
університет імені 
В. О. Сухомлинського, 
кафедра історії, етнології та 
археології. історичний 
факультет 
Горбенко К. В., 
тел.0972836182 
Гузенко Ю. І., тел. 0974733999 
Кузовков В. В., тел. 
0509979482 

квітень 
2019 р. 

100 Інститут археології НАН України; 
Національна спілка краєзнавців 
України Миколаївський обласний 
краєзнавчий музей 
Білорусь (Гомельський державний 
університет імені Франциска 
Скорини); 
Польща (університет імені Адама 
Міцкевича м.Познань) 



1.3 III Міжнародна  
науково-практична 
конференція 
“Розвиток 
інноваційної 
діяльності в галузі 
технічних і фізико-
математичних наук” 

Фізика конденсованого стану 
речовини. Хімія конденсованих 
структурно-неоднорідних систем. 
Геометричне, математичне та 
комп'ютерне моделювання явищ, 
систем і процесів. 
Моделі та методи аналізу даних. 
Проблеми професійної підготовки 
фахівців технічного та фізико-
математичного напрямку. 
Нові матеріали та технології. 
 

Миколаївський національний 
університет імені 
В. О. Сухомлинського, 
кафедра фізики та математики, 
механіко-математичний 
факультет  
Дінжос Р. В. 
тел. (0512)37-88-16  
 

12-14 
вересня 
2019 р. 

100 Інститут механіки імені 
С. П. Тимошенка НАНУ; Інститут 
хімії високомолекулярних сполук 
НАНУ; Інститут технічної 
теплофізики НАНУ; Київський 
національний університету імені 
Тараса Шевченка; Національний 
педагогічний університету імені 
М. П. Драгоманова; Національний 
університет кораблебудування 
імені адмірала Макарова; Univerite 
M’hamed Bougara de Boumerdes, 
Алжир; Universite de Lyon, 
Франція; National Technical 
University of Athens, Греція; 
Інженерно-економічний інститут, 
м. Карши, Узбекистан; College of 
Civil Engineering and Mechanics, 
China. 

ІІ. Всеукраїнські конференції 
2.1 Всеукраїнський 

науково-практичний 
семінар з проблем 
вищої освіти 
«Актуальні проблеми 
сучасної мистецької 
освіти в умовах 
впровадження Нової 
української школи» 

1. Національно-патріотичне виховання 
майбутніх вчителів мистецтва 
(музичного мистецтва). 
2. Особливості інструментальної 
підготовки майбутніх учителів 
мистецтва (музичного мистецтва). 
3. Особливості вокальної та 
диригентсько-хорової підготовки 
майбутніх учителів мистецтва 
(музичного мистецтва). 
4. Особливості методики викладання 
предметів  Мистецької освітньої галузі 
в ЗЗСО Нової української школи 

Миколаївський національний 
університет імені 
В.О.Сухомлинського, кафедра 
музичного мистецтва, 
факультет педагогіки та 
психології, Стріхар О. І., 
Аристова Л. .,  
тел. (0512) 76-89-75 

25-
29.03. 
2019 р. 

100 Національний педагогічний 
університет імені 
М. П. Драгоманова, Харківський 
національний педагогічний 
університет ім. Г. С. Сковороди, 
Уманський державний педагогічний 
університет імені Павла Тичини 



2.2 Всеукраїнський 
науково-методичний 
семінар «Педагогічна 
деонтологія як 
проблема сучасної 
корекційної 
педагогіки» 

1. Теорія і практика деонтологічної 
підготовки майбутніх педагогів;  

2. Деонтологічний компонент 
корекційно-педагогічної 
діяльності. 

 

Миколаївський національний 
університет імені 
В.О.Сухомлинського, кафедра 
спеціальної освіти, факультет 
педагогіки та психології.  
Відповідальний: Савінова 
Н. В. 
тел..+38(0512) 378806 

29 
березня 
2019 р. 
 

80 Національний педагогічний 
університет імені М. П. Драгоманов
а Кам’янець-Подільский 
національний університет імені 
Івана Огієнка Полтавський 
національний педагогічний 
університет імені В. Г. Короленка; 
Громадська організація « Обласна 
організація волонтерів», Державна 
реабілітаційна установа. 
«Центр комплексної реабілітації 
для дітей з інвалідністю «Мрія» 

2.3 Всеукраїнська 
конференція з 
проблем вищої освіти 
і науки 
«Нова українська 
школа: теорія та 
практика 

1. Компетентнісний підхід в освітніх 
галузях Нової української школи 
2. Наступність між дошкільною та 
початковою ланками освіти  
3. Підготовка майбутніх фахівців 
початкової освіти до роботи в умовах 
Нової української школи. 
4. Особливості організації освітнього 
процесу в Новій українській школі 
5. Початкова освіта в країнах Європи: 
проблеми та перспективи 

Миколаївський національний 
університет імені 
В.О.Сухомлинського, кафедра 
початкової освіти, факультет 
дошкільної та початкової 
освіти,  
Якименко С. І., тел. 0677433002 
Тимченко А. А., тел. 
0953131690 
Авраменко К. Б., тел. 
0992531697 
Казанжи І. В. 
0504936768 

23 
жовтня 
2019 р. 

100 Житомирський державний 
університет імені Івана Франка., 
Хмельницька гуманітарно-
педагогічна академія., Херсонський 
державний університет., Уманський 
державний педагогічний університет 
імені Павла Тичини., 
Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені 
К. Д. Ушинського, Криворізький 
державний педагогічний університет 

2.4 Всеукраїнський 
науково-практичний 
семінар з проблем 
вищої освіти 
«Мистецька освітня 
галузь: методики, 
технології» 

1. Інноваційні технології викладання 
предметів  Мистецької освітньої галузі 
в ЗЗСО Нової української школи (1-2 
клас) 
2. Особливості підготовки майбутніх 
учителів мистецтва (інструментальна, 
вокальна та диригентсько-хорова 

Миколаївський національний 
університет імені 
В.О.Сухомлинського, кафедра 
музичного мистецтва, 
факультет педагогіки та 
психології, Стріхар О. І., 
Аристова Л. С.,  
тел. (0512) 76-89-75 

Листопад 
2019 р. 

50 Національний педагогічний 
університет імені 
М. П. Драгоманова, Харківський 
національний педагогічний 
університет імені Г. С. Сковороди, 
Уманський державний 
педагогічний університет імені 
Павла Тичини 



2.5 Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
«Актуальні аспекти 
організації 
патріотичного 
виховання 
підростаючого 
покоління в сучасних 
умовах: досвід, 
тенденції та 
проблеми». 

1. «Проблеми духовно-морального 
розвитку сучасної України: тенденції, 
реалії, перспективи» 
2.  «Музейна педагогіка для 
громадянського та патріотичного 
виховання молоді» 
3. «Особливості військово-
патріотичного виховання в закладах 
дошкільної освіти» 
4. «Патріотичне виховання 
молодших школярів: проблеми, 
традиції, перспективи», 
5.  «Громадянське та військово-
патріотичне виховання молоді як засіб 
виховання особистості» 
6. «Сім'я і патріотичне виховання: 
проблеми, традиції, потенціал» 
7.«Досвід військово-патріотичного 
виховання в діяльності громадських 
організацій 

Миколаївський національний 
університет імені 
В.О.Сухомлинського, кафедра 
педагогіки та інклюзивної 
освіти, факультет дошкільної 
та початкової освіти 
Олексюк О.Є. 
тел. 37-89-53; 
+3 8066 267 07 72 

 

14-15 
листопада 

2019 р. 

100 Рівненський державний 
університет, 
Херсонський державний 
університет,  
Прикарпатський національний  
університет імені В. Стефаника 



План 
проведення наукових Інтернет-конференцій на 2019 р. 

у Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського 
Назва конференції, що 
відповідає проблематиці 
заходу 

Основні питання, що пропонуються для обговорення Структурний підрозділ 
відповідальний за проведення 
заходу,  відповідальні, телефон 

Термін 
проведен
ня  

Міністерства, відомства або установи, які 
є співорганізаторами конференції 

Всеукраїнська науково- 
практична Інтернет-
конференція: Облік, 
аналіз і аудит як 
інформаційна система 
для економічної безпеки 
підприємства в 
конкурентному 
середовищі 

1. Економіка та управління підприємствами. 
2. Облік, аналіз, аудит та податковий контроль. 
3.Податки та податкова система: стан і перспективи розвитку 
4. Фінанси, банківська справа, страхування. 
5. Світове господарство і міжнародні економічні відносини 

Миколаївський національний 
університет імені 
В. О. Сухомлинського, кафедра 
обліку та оподаткування, 
факультет економіки. Бурова 
Т. А, Гнатенко Є. П., Соболева 
І. В. тел. 76-76-69 

26 
лютог
о 2019 
р. 

Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана 
Всеукраїнська газета «Все про 
бухгалтерський облік» 
ТОВ аудиторська фірма «Імона-
Аудит» 
ПП аудиторська фірма «Плато-Аудит» 

VІ Всеукраїнської 
науково-практичної 
Інтернет-конференції 
Кредитно-фінансовий 
механізм в умовах 
глобалізаційних 
викликів 
 

1. Особливості розвитку банківської системи України в 
процесі фінансової глобалізації. 
2. Механізми формування та реалізації грошово-кредитної 
політики в Україні. 
3. Страховий ринок України: сучасні реалії та 
перспективи. 
4. Стан інноваційно-інвестиційної діяльності України в 
умовах економічної нестабільності. 
5. Напрямки формування та ефективного розвитку 
вітчизняного підприємства. 

Миколаївський національний 
університет імені 
В. О. Сухомлинського, факультет 
економіки, кафедра фінансів, 
банківської справи та 
страхування. 
Колеватова А. В. 
(063)713-47-53 

18 
квітня 
2019 р. 
 

Одеський регіональний інститут 
державного управління НАДУ при 
Президентові України, Миколаївський 
національний аграрний університет 
Житомирський національний 
агроекологічний університет 
Представництво торгово-промислової 
палати Грузії в Україні, Миколаївська 
обласна дирекція Української страхової 
компанії «Княжа Вієнна Іншуранс Груп» 

Магістерські читання 
«Європейський вимір 
якості підготовки 
майбутніх учителів 
іноземної мови» 

1. Вдосконалення викладання європейських мов на основі 
впровадження on-line технологій у процесі підготовки 
вчителів європейських мов. 
2. Методика організації змішаного навчання на факультеті 
іноземної філології. 

Миколаївський національний 
університет імені 
В. О. Сухомлинського, факультет 
іноземної філології, кафедра 
англійської мови і літератури,  
доц. Мироненко Т. П., тел. 378819 

3-4 
квітня 
2019р. 

Київський національний 
лінгвістичний університет; 
Херсонський державний університет 

ІІІ Міжнародна 
науково-практична 
інтернет-конференція 
"Інновації в сучасній 
спеціальній освіті".  
  

1. Інноваційні напрямки логодіагностики та 
логокорекції. 

2.Психолого-педагогічні аспекти ефективного 
застосування сучасних методів, форм та засобів корекції 
диференціальної логодіагностики та диференційованої 
логокорекції. 

3. Особистість корекційного педагога в системі 
спеціальної освіти. 
4. Педагогічні технології спеціального та 

Миколаївський національний 
університет імені 
В. О. Сухомлинського, факультет 
педагогіки та психології, кафедра 
спеціальної освіти,. 
Савінова Н. В.,  
тел. 378806  

15 
червн
я 2019 
року 

Національний педагогічний 
університет ім. М. П. Драгоманова. 
Кам’янець- Подільский національний 
університет імені Івана Огієнка . 
Полтавський національний 
педагогічний університет імені 
В. Г. Короленка, Громадська 
організація « Обласна організація 
волонтерів», Державна реабілітаційна 
установа. «Центр  



інклюзивного навчання. 
5. Психологічний супровід дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку та їх батьків.   
6. Інноваційні форми волонтерської роботи в системі 

спеціального та інклюзивного навчання.  

комплексної  реабілітації для дітей з 
інвалідністю «Мрія» 

 
 


