Щорічно в багатьох країнах світу відзначається Всесвітній день науки.
Удругій декаді листопада проходять офіційні заходи, присвячені святу, повна
назва якого Всесвітній день науки в ім'я миру та розвитку. Ця назва несе в
собі головну мету самого свята. Його створили для того, щоб людство цілком
усвідомило користь наукових досліджень та розробок. Звичайно ж, свято не є
вихідним, але відзначають його досить масштабно, організовуючи різні з'їзди,
форуми, засідання та інші заходи, присвячені науці та вченим.
Чорноморський національний університет імені Петра Могили запрошує
науковців, молодих вчених, аспірантів, студентів та всіх бажаючих до участі у
Всеукраїнській щорічній науково-методичній конференції - «Могилянські
читання – 2016» присвяченій Всесвітньому дню науки.

Міністерство освіти та науки України
Чорноморський національний університет імені Петра Могили
проводить 19-ту Всеукраїнську щорічну науково-методичну конференцію

«Могилянські читання – 2016: Досвід та тенденції розвитку суспільства в
Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти»
присвячену
Всесвітньому дню науки в ім'я миру та розвитку
з 14 по 18 листопада 2016 року
Мета конференції: надати можливість викладачам, докторантам, аспірантам та науковій
громадськості презентувати результати досліджень із суспільних, природничих, гуманітарних,
комп’ютерних і технічних наук, права та публічного управління.
Конференція передбачає роботу за секціями:


















1. СЕКЦІЯ: Суспільні науки
Сталий розвиток університетської системи освіти
Політична наука в Україні та зарубіжжі
Проблеми імплементації європейських соціокультурних та освітніх стандартів в
Україні
Цільова спрямованість особистості та посттравматичний стрес
Соціальна робота в умовах сучасних економічних викликів в Україні
Соціокультурні та антропологічні тенденції в розвитку сучасної філософської думки
Проблеми охорони здоров’я: медицина та фізична реабілітація
Оптимізація процесу фізичного виховання оздоровчо-рекреаційними засобами та їх
вплив на динаміку показників функціонального стану організму студентської молоді
Сучасні оздоровчо-педагогічні технології у фізичному вихованні
Актуальні проблеми медицини
2. СЕКЦІЯ: Природничі науки
Проблеми екології: теорія та практика
Якість і безпека життєвого середовища людини, техногенна і радіаційна безпека
держави
Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України
Сталий розвиток використання земельних ресурсів в умовах глобалізації
Економічна теорія та міжнародна економіка
Актуальні проблеми моделювання національної системи бухгалтерського обліку в
умовах глобалізацій них процесів

3. СЕКЦІЯ: Гуманітарні науки










Професійне англомовне навчання майбутніх економістів у контексті вимог сучасного
суспільства
Іншомовна підготовка студентів в контексті інтернаціоналізації освіти
Міжнародні відносини та світова політика
Література в контексті сучасності
Історико-культурна спадщина у контексті відродження самобутності регіонів
України
Література в контексті сучасності
Слов'янські мови і мовознавство в контексті сучасної європейської культури
Нові тенденції у дослідженні англійської мови та літератури, а також методики їх
викладання у вік глобалізації
Німецька філологія і методика викладання німецької мови та літератури у вищій
школі




Романська філологія
Нові тенденції у перекладі та стилістиці






4. СЕКЦІЯ: Комп’ютерні науки
Методи, моделі та інформаційні технології підтримки прийняття рішень
Комп’ютерна інженерія
АСУ, CASE – засоби та програмна інженерія
Диференціальні рівняння та математичні методи в проблемах природничих наук



5. СЕКЦІЯ: Технічні науки
Сучасні технічні засоби та технології




6. СЕКЦІЯ: Право
Галузеві юридичні науки
Теорія, історія, філософія, соціологія права; порівняльне правознавство

7. СЕКЦІЯ: Публічне управління в Україні в умовах децентралізації влади та
наближення її до європейських стандартів.
 Публічне управління та адміністрування на шляху до євроінтеграції.
 Менеджмент в органах державної влади та місцевого самоврядування в умовах
децентралізації.

Деканам факультетів, директорам інститутів, завідувачам кафедр до
20 жовтня 2016 р. організувати подачу заявок за напрямками роботи секцій із
зазначенням переліку учасників, дати, часу та місця проведення.
Заявки подавати до науково дослідної частини або до відділу аспірантури,
кімнати: 1-115, 1-113, тел.: 76-55-99, http://chmnu.edu.ua/
e-mail: mch@ chmnu.edu.ua
Одночасно керівники підсекцій надають інформацію:
 Мета проведення і проект рішення, резолюції та рекомендації, що
планується прийняти на засіданні підсекції
Відібрані матеріали конференції будуть опубліковані в збірках тез
доповідей та в спеціальних випусках науково-методичного журналу “Наукові
праці” (видавництво ЧНУ імені Петра Могили). Бажаючих взяти участь у роботі
конференції просимо до 20 жовтня 2016 року подати заявку, у якій вказати:
назву доповіді, авторів та доповідача (вказати місце їх роботи, науковий ступінь і
вчене звання), телефон та E-mail для зв’язку.
ЗАГАЛЬНІ ВИТРАТИ
Вартість публікацій:

Друк матеріалів форуму (тези, програма)– 80 грн.

Стаття в журналі – за серіями: «Політологія», «Історія», «Педагогіка»,
«Філологія. Мовознавство», «Філологія. Літературознавство», «Соціологія»,
«Екологія»; «Економіка» «Новітня філологія», «Державне управління»,
«Історичний архів. Наукові студії», «Чорноморський літопис» – 235 грн.00
коп.(вартість згідно кошторису журналу).

Стаття в журналі – за серіями: «Техногенна безпека. Радіологія»,
«Комп’ютерні науки» – 290 грн. 00 коп. (вартість згідно кошторису журналу).

Адреса оргкомітету та місце проведення КОНФЕРЕНЦІЇ:
54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10,
Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Голова оргкомітету Клименко Леонід Павлович, ректор ЧНУ імені Петра
Могили; тел. (0512) 500-333
Секретар оргкомітету Андрєєв В’ячеслав Іванович; тел.: (0512) 76-55-99;
fax: (0512) 50-00-69

Міністерство освіти та науки

Чорноморський національний університет імені Петра Могили
проводить Всеукраїнську щорічну науково-методичну конференцію
до Всесвітнього дня студентів
в рамках «Могилянські читання – 2016»
«Університетська молодь для сталого майбуття України»
17-18 листопада 2016 року
Конференція передбачає роботу за секціями:







Суспільні науки
Природничі науки
Гуманітарні науки
Технічні науки
Право
Державне управління

Деканам факультетів, директорам інститутів, завідувачам кафедр до 20
жовтня 2016 р. організувати подачу заявок за напрямками роботи секцій із
зазначенням переліку учасників, дати, часу та місця проведення.
Заявки подавати до науково дослідної частини або до відділу аспірантури,
кімнати: 1-115, 1-113, тел.: 76-55-99, e-mail: mch@chdu.edu.ua
Одночасно керівники підсекцій надають інформацію:
 Мета проведення і проект рішення, резолюції та рекомендації, що
планується прийняти на засіданні підсекції
Відібрані матеріали конференції будуть опубліковані в молодіжному
науковому журналі «Студентські наукові студії» (видавництво ЧНУ імені
Петра Могили).

