“Затверджую”
Ректор ЧДУ імені Петра Могили
__________ Л.П. Клименко
“______” __________2016 р.

План
проведення науково-методичних конференцій та науково-практичних семінарів
з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2017 рік
Чорноморським національним університетом імені Петра Могили
№
з/п

Тема
конференції

Вищий навчальний заклад (установа),
Місто
відповідальний за проведення, адреса,
та термін
телефон, е-mail
проведення
1
2
3
4
І. Міжнародні конференції
1.1
XІІ міжнародна наукова
Чорноморський національний
Миколаїв,
конференція
університет
20-22 квітня
імені Петра Могили
2017 року
«Україна і франкомовний
світ: формування нового Адреса: Україна, 54003, м. Миколаїв,
мислення»
вул. 68 Десантників, 10

Інститут філології, кафедра романогерманської філології
тел. (0512) 76-92-65,
(0512) 76-55-82
http://chmnu.edu.ua/

Кількість
учасників

Міністерства, відомства або установи,
що є співорганізаторами заходу

5

6

70-100

Міністерство освіти і науки України,
Управління освіти і науки
облдержадміністрації,
Миколаївська міська Рада,
Посольство Франції в Україні,
Франкофонна асоціація України,
Асоціація викладачів французької мови
України,
Миколаївська обласна асоціація «Альянс
Франсез»,
Миколаївський художній музей
ім. В.В. Верещагіна,
Пушкінський клуб міста Миколаєва,
Центральна бібліотека ім. М. Л.
Кропивницького

1.2

Чорноморський національний
ІІ Міжнародна наукова
університет
імені Петра Могили,
конференція
Адреса: Україна, 54003, м. Миколаїв,
«Слов’янські студії.
вул. 68 Десантників, б.10,
Функціонування та
Інститут філології, кафедра
розвиток слов'янських
української
філології, теорії та
мов і літератур у
історії літератури,
світовому контексті»

тел.: 76-92-80 (роб.),
(моб.) +38096-222-75-79 е-mail:
danir2512@gmail.com
http://chmnu.edu.ua/
1.3 XІ Міжнародна науковоЧорноморський національний
практична конференція
університет
імені Петра Могили
“Ольвійський форум-2017:
Стратегії країн
Адреса: Україна, 54003, м. Миколаїв,
Причорноморського
вул. 68 Десантників, 10
регіону в геополітичному
тел. (0512) 76-55-99,
просторі”
факс:(0512) 50-00-69
XІ International Scientific
http://chmnu.edu.ua/
Conference “Olbian Forum:
Strategies of the Black Sea
region in the geopolitical
space”

ІІ Міжнародна науковоЧорноморський національний
практична конференція
університет
імені
Петра Могили
«Впровадження
європейських соціальних Адреса: Україна, 54003, м. Миколаїв,
стандартів в Україні»
вул. 68 Десантників, 10
(International Scientific
тел.: (0512) 76-55-69,
Conference “Implementation
(0512) 46-54-95
of European Social Standards
http://chmnu.edu.ua/
in Ukraine”)
1.5
Міжнародний науковий
Чорноморський національний
симпозіум
університет
1.4

м. Миколаїв,
21-23 квітня

80-90

Міністерство освіти і науки України;
Міністерство освіти і науки Республіки
Болгарії, Рада національних товариств
Миколаївської області, Софийски
университет «Св. Климент Охридски»

м. Миколаїв,
6-10
червня
2017 р.

150

м. Миколаїв,
6-10 червня
2017 р.

80

Міністерство освіти і науки України,
Національна академія наук України,
Південний науковий центр НАН
України,
San Jose State University (США),
Університет-коледж Святого Марка та
Святого Джона (Плімут,
Великобританія),
Leipzig University of Applied Sciences
(Німеччина),
Uniwersytet Rzeszowski (Польща),
The Design Verification
Ca` Foscari University, Venice (Італія).
Міністерство освіти і науки України;
Консультаційна місія Європейського
Союзу в Україні,
Поморська академія (Польща),
West England University (Англія),
University of Victoria (Канада).

м. Миколаїв,
6-10 червня 2017 р.

40-65

Міністерство освіти і науки України,
Національна спілка краєзнавців

«Українські революції:
історичний, політичний і
міжнародний аспекти»
(до 100-річчя Української
національно-демократичної
революції 1917-1921 рр.)

1.6

імені Петра Могили
Адреса: Україна, 54003, м. Миколаїв,
вул. 68 Десантників, 10
Сінкевич Євген Григорович (+38 0508205726) e.sinkevych@gmail.com
Котляр Юрій Вадимович
(+38 0972623825).
K-555552@yandex.ru
http://chmnu.edu.ua/

XIV міжнародна науковоЧорноморський національний
практична конференція
університет
імені Петра Могили
«Радіаційна та техногенноекологічна безпека людини Адреса: Україна, 54003, м. Миколаїв,
вул. 68 Десантників, 10
і довкілля: стан, шляхи і
кафедра якості, стандартизації та
засоби покращення»
техногенно-екологічної безпеки,
тел. (0512) 76-55-69
http://chmnu.edu.ua/

м. Миколаїв,
8-10 червня 2017р.

ІІ. Всеукраїнські конференції

40

України, Інститут історії України НАН
України, Інститут української
археографії імені М. С. Грушевського
НАН України.
Академія імені Яна Длугоша
(м. Торунь, Республіка Польща)
Інститут історії та архівознавства
університету імені Миколая Коперника
(м. Торунь, Республіка Польща)
Білоруський державний університет
(м. Мінськ, Республіка Білорусь)
Міністерство освіти і науки України,
Південний науковий центр НАН та МОН
України
Жешувський політехнічний університет
(Польща)
Вища школа менеджменту охорони праці
WSZOP (Польща)
Поліський державний університет
(Білорусь)
Науковий центр радіаційної медицини
НАМН України
Дніпропетровська державна медична
академія
Інститут медичної радіології ім. С.П.
Григор’єва НАМН України
Національний інститут раку НАМН
України

2.1

Всеукраїнська науковотеоретична конференція
«Кордони, межі й
помежів’я в літературі»

2.2

Всеукраїнська науковопрактична конференція
«ІІІ Юридичні
Могилянські читання»
«Пошук рішень з
актуальних проблем
сучасної правової науки»

2.3

Всеукраїнська науковопрактична конференція
«Теорія та досвід
створення спроможних
об’єднаних територіальних
громад»

2.4

Чорноморський національний
університет імені Петра Могили,
Адреса: Україна, 54003, м. Миколаїв,

40-50

Міністерство освіти і науки України,
Інститут літератур ім. Т. Г. Шевченка
НАН України,
Класичний приватний університет,
м. Запоріжжя

м. Миколаїв,
19 квітня 2017 року

40

Міністерство освіти і науки України,
Національний університет
кораблебудування імені адмірала
Макарова (м. Миколаїв);
Луганський державний університет
внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка;
Івано-Франківський університет права
імені Короля Данила Галицького

м. Миколаїв,
травень 2017 р.

100-150

Міністерство освіти і науки України,
Миколаївська обласна державна
адміністрація;
Миколаївська обласна рада;

вул. 68 Десантників, б.11, Інститут
філології, кафедра української
філології, теорії та історії
літератури,
тел.: 76-92-80, +38050-915-32-07
е-mail: tetianalnu@gmail.com
http://chmnu.edu.ua/
Чорноморський національний
університет
імені Петра Могили,
Адреса: 54003, м. Миколаїв
вул. 68 Десантників, 10
тел:: 76-55-65 (деканат)
Факс: (0512) 50-03-33
E-mail: pravo_kma@mail.ru
http://chmnu.edu.ua/
Чорноморський національний
університет
імені Петра Могили,
Адреса: 54003, м. Миколаїв
вул. 68 Десантників, 10

Національне агентство України з
питань державної служби;
Міжрегіональне управління
Національного агентства України з
питань державної служби.

Інститут державного управління
тел:: 76-71-92 (деканат)
http://chmnu.edu.ua/

Чорноморський національний
університет
імені Петра Могили
«Соціокультурні аспекти
Адреса: Україна, 54003, м. Миколаїв,
політики безпеки»
вул. 68 Десантників, 10
тел. (0512) 76-55-99
факс: (0512) 50-00-69

Всеукраїнська науковопрактична конференція

м. Миколаїв
квітень 2017 р.

м. Миколаїв,
9 червня 2017 р.

40-50

Міністерство освіти і науки України,
Інститут соціології НАН України,
Державний заклад «Південноукраїнський
національний педагогічний університет
імені К.Д. Ушинського»

http://chmnu.edu.ua/
2.5
Всеукраїнська науковоЧорноморський національний
практична конференція з
університет
міжнародною участю
імені Петра Могили
«Стан та перспективи
Адреса: Україна, 54003, м. Миколаїв,
розвитку заповідної справи
вул. 68 Десантників, 10
та екологічного туризму»
Тел.: (0512)76-55-68
(присвячується 15-річчю
dun@chdu.edu.ua
РЛП «Приінгульський»)
http://chmnu.edu.ua/

3.1

«Тенденції розвитку та
функціонування
слов’янських та
германських мов»

м. Миколаїв,
15-16 вересня
2017 року

ІІІ. Інтернет-конференції
Чорноморський національний
м. Миколаїв,
університет імені Петра Могили,
24 лютого 2017 р.
Адреса: Україна, 54003, м. Миколаїв,

вул. 68 Десантників, 10
тел.: 76-92-80 (роб.), +38050 394 37 36
(моб.); е-mail: ss-pon@yandex.ua
http://chmnu.edu.ua/

50

Міністерство освіти і науки України

Миколаївська
обласна
державна
адміністрація; Державне управління
охорони навколишнього природного
середовища в Миколаївській обл.;
Навчально-науковий
інститут
екології,
природоохоронної
діяльності
та
туризму
ім.
В.Чорновола
НУ
«Львівська
політехніка»;
Чернівецький
факультет Національного технічного
університету
«Харківський
політехнічний
інститут»;
РЛП
«Приінгульський»;
Миколаївський
обласний
краєзнавчий
музей;
Міський
центр
екологічної
інформації та культури (м. Миколаїв)
50-80

Міністерство освіти і науки України,
Чорноморський національний
університет імені Петра Могили,

Інститут філології, кафедра
української філології, теорії та історії
літератури

“Затверджую”
Ректор ЧДУ імені Петра Могили
__________ Л.П. Клименко
“______” __________2016 р.

План
проведення конференцій для молодих вчених на 2017 рік
в системі Міністерства освіти і науки України
Чорноморським національним університетом імені Петра Могили
№
з/п

Вищий навчальний заклад (установа),
Місто
відповідальний за проведення, адреса,
та термін
телефон, е-mail
проведення
1
2
3
4
Всеукраїнські конференції
1.1 Всеукраїнська студентська
Чорноморський національний
м. Миколаїв,
наукова конференція з
університет імені Петра Могили,
смт. Коблево,
міжнародною участю
24-26 травня
Адреса: Україна, 54003, м. Миколаїв,
2017 р.
«Молодіжний Ольвійський
вул. 68 Десантників, 10,
форум – 2017»
тел. (0512) 46-41-26,
Світова криза: прояви,
(0512) 76-55-97,
наслідки, шляхи подолання факультет економічних наук, кафедра
фінансів і кредиту
http://chmnu.edu.ua/
1.2

Тема
конференції

Всеукраїнська щорічна
науково-методична
конференція
до Всесвітнього дня
студентів

-

Чорноморський національний
університет імені Петра Могили,
Адреса: Україна, 54003, м. Миколаїв,

вул. 68 Десантників, 10

м. Миколаїв,
15-16 листопада
2017 р.

Кількість
учасників

Міністерства, відомства або установи,
що є співорганізаторами заходу

5

6

150

Міністерство освіти і науки України,
Національний університет «КиєвоМогилянська академія»,
Хмельницький національний
університет,
Національний університет «Острозька
академія»
Університет
ім. Адама Міцкевича в Познані
(Польща)
Міністерство освіти і науки України
Національний університет
кораблебудування імені адмірала
Макарова
(м. Миколаїв);

250

«Університетська молодь
для сталого майбуття
України»

3.1

3.2

тел. (0512) 76-55-99,
факс:(0512) 50-00-69
інститути, факультети
http://chmnu.edu.ua/

Миколаївський національний аграрний
університет;
Національний технічний університет
«Харківский політехнічний інститут»;
Одеський державний економічний
університет;
Південний науковий центр НАН та МОН
України.

ІІІ. Інтернет-конференції
Всеукраїнська Інтернет
Чорноморський національний
м. Миколаїв,
конференція молодих
університет імені Петра Могили,
24-26 квітня 2017 р.
учених, студентів, аспірантів Адреса: Україна, 54003, м. Миколаїв,
«Cучасні оцінки наслідків
вул. 68 Десантників, 10,
радіаційних аварій:
кафедра якості, стандартизації та
радіоекологічні, медичні, техногенно-екологічної безпеки, тел.
соціальні аспекти» (з
(0512)765569
нагоди вшанування 31-ї
http://chmnu.edu.ua/
річниці аварії на ЧАЕС)

II Всеукраїнська Інтернет
Чорноморський національний
конференція молодих
університет імені Петра Могили,
вчених, студентів, аспірантів Адреса: Україна, 54003, м. Миколаїв,
«Управління якістю в
вул. 68 Десантників, 10
житті і діяльності людини:
кафедра якості, стандартизації та
стандарти, орієнтири та техногенно-екологічної безпеки, тел.
перспективи»
(0512)765569
http://chmnu.edu.ua/

м. Миколаїв,
12-16 листопада
2017р.

100

100

Міністерство освіти і науки України,
Миколаївська обласна державна
адміністрація
Південний науковий центр НАН України
і МОН України
Міжнародний союз радіоекологів і
радіобіологів (IUR)
Миколаївське відділення
Радіобіологічного товариства України
Миколаївське регіональне відділення
Української екологічної академії наук
Центральна бібліотека м. Миколаєва
імені М. Л. Кропивницького
Міністерство освіти і науки України,
Миколаївська облдержадміністрація
ПНЦ НАН і МОН України
ДП «Миколаївський наукововиробничий центр стандартизації,
метрології та сертифікації»
Національний університет «Львівська
політехніка»
Одеська державна академія технічного
регулювання та якості
Херсонський національний технічний
університет

Обґрунтування
доцільності проведення наукового заходу
Назва заходу (рівень, форма проведення) __ ІІ Міжнародна науково-практична конференція
__форма проведення – очна і заочна______________________________________________
Тема заходу __ Впровадження європейських соціальних стандартів в Україні
____________________________________________________________________________
Дата проведення ____8-9 червня 2017 р.__________________________________________
Місце проведення ____м. Миколаїв, Чорноморський національний університет імені
Петра Могили_________________________________________________________
Кількість учасників __80________________________________________________________
Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної з них (для міжнародних заходів)
____Польща – 2, Англія – 1, Канада – 1, Кіпр – 1, Швеція - 1________________________
В обґрунтуванні потрібно зазначити наступні відомості:
- мета проведення заходу;
- коротка інформація про найважливіші наукові результати, отримані протягом 3-5
років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до
співпраці;
- основні питання, що пропонуються для обговорення;
- наявність у даному закладі кваліфікованих наукових кадрів відповідного профілю.
Мета – узагальнення досвіду дослідження та реалізації євроінтеграційних проблем, і зокрема,
впровадження європейських соціальних стандартів в Україні.
Найважливіші наукові результати - визначено методологічні, нормативно-правові
засади та особливості європейської практики щодо імплементації Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС в різних сферах життєдіяльності, у тому числі у соціальній сфері із
залученням українських та іноземних фахівців (д-р Олівер Шмідтке – Канада, д-р Гюнтер
Вальценбах – Великобританія). Захищено докторські та кандидатські дисертації з
тематики.
Основні питання, що пропонуються для обговорення:
- соціальна робота в зарубіжних країнах;
- європейські соціальні стандарти;
- впровадження європейських соціальних стандартів в Україні в рамках реалізації Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС.

Наявність у даному закладі кваліфікованих наукових кадрів відповідного
профілю:
Наявні з різних напрямків, у першу чергу з кафедри соціальної роботи, управління і
педагогіки ЧНУ імені Петра Могили, наприклад:
- Палагнюк Ю.В., д.держ, упр., тема докторської дисертації «Механізми
формування та реалізації державної євроінтеграційної політики України»;
- Коваль Г.В. д.держ, упр., тема докторської дисертації «Механізми формування
та реалізації державної молодіжної політики України».

Обґрунтування
доцільності проведення наукового заходу
Назва заходу (рівень, форма проведення) Всеукраїнська науково-практична конференція
в межах «Ольвійского форуму-2017»_____________________________________________
Тема заходу «Соціокультурні аспекти політики безпеки»__________________________
Дата проведення 8-9 червня 2017 р._____________________________________________
Місце проведення Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Кількість учасників 40-50_чоловік_______________________________________________
Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної з них (для міжнародних заходів)
_____________________________________________________________________________
Мета: розробка новітньої стратегії ефективного функціонування та розвитку
регіонального соціокультурного середовища як запорука національної безпеки України.
Основні питання, що пропонуються для обговорення:
1. Об’єктивна оцінка рівня й змісту загроз життєво важливим інтересам українського
суспільства.
2. Визначення стратегічних пріоритетів політики національної безпеки та напрямів
удосконалення механізмів їх реалізації в регіоні.
3. Пріоритети безпеки: соціокультурний контекст геополітичних напрямків.
4. Унеможливлення появи внутрішніх загроз національній безпеці держави у
регіональному соціокультурному середовищі.
5. Національна безпека в соціокультурних уявленнях учасників соціальних мереж
Південного регіону.
6. Роль людського капіталу представників органів влади у розвитку безпекового
соціокультурного середовища регіону.
7. Культура безпеки життєдіяльності особистості як чинник соціокультурних змін.
Коротка інформація про найважливіші наукові результати, отримані протягом 3-5
років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися
до співпраці: у рамках науково-дослідного проекту «Наукова розробка імплементацій
європейських соціокультурних та освітянських стандартів» (номер Держреєстрації
0115U00314, накази МОНУ №1243 від 31.10.14, №105 від 09.02.15) на території Півдня
України в період з 1 грудня 2015 р. до 20 січня 2016 р. співробітниками кафедри соціології
було проведено емпіричне дослідження методом особистісного онлайн анкетування за
місцем роботи та навчання респондентів (студентів, викладачів ВНЗ міст Миколаєв,
Одеса, Херсон, а також вчителів ЗОШ цих міст). Отримані матеріали дослідження було
рекомендовано до громадського обговорення за участю представників управлінь освіти
місцевих органів влади, громадських експертів, представників ЗМІ, вчителів, викладачів,
студентів та представників адміністрації навчальних закладів м. Миколаїв. Вони отримали
схвальні відгуки учасників Всеукраїнської науко-практичної конференції, яка
проводилася в межах Ольвійського форуму-2016.
Кваліфіковані наукові кадри: Мейжис І.А. – доктор пед. наук, професор;
Ляпіна Л.А. – канд. політ. наук, доцент;
Фесенко А.М. – канд. іст. наук, доцент;
Іванова І.Ф. – канд. пед. наук, доцент;
Рожанська Н.В. – канд. соц. наук, доцент;
Калашнікова Л.В. – канд. соц. наук, доцент;
Бороденко О.В. – канд. філос. наук, доцент;
Локтіонова Д.А. – канд. політ. наук, ст. викладач;
Коробов В.К. – канд. соц. наук, доцент;

Зав. кафедри соціології

І.А. Мейжис

Обґрунтування
доцільності проведення наукового заходу
Назва заходу (рівень, форма проведення) Всеукраїнська практична конференція
“ЮРИДИЧНІ МОГИЛЯНСЬКІ ЧИТАННЯ – 2017”
Форма - заочна_____________________________________
Тема заходу Пошук рішень з актуальних проблем сучасної правової науки
_____________________________________________________________________________
Дата проведення квітень 2017 року
Місце проведення м. Миколаїв, ЧНУ імені Петра Могили
Кількість учасників 35-40
Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної з них (для міжнародних заходів)
_____________________________________________________________________________
Мета конференції: надати можливість викладачам, докторантам, аспірантам та
науковій громадськості презентувати результати правових досліджень.
Конференція передбачає заочну роботу за секціями:
1. Секція: Теорія, історія, філософія, соціологія права. Порівняльне правознавство.
2. Секція: Галузеві юридичні науки.
Науковими результатами за два роки проведення конференції стали пропозиції щодо
змін до законодавства з метою приведення його у відповідність до міжнародн их, у тому
числі європейських стандартів та розробка актуальних проблем державотворення.
Основні питання - Актуальні проблеми державотворення України.
Юридичний факультет має у своєму складі 3 докторів наук, 11 кандидатів наук різного
напряму.

Обґрунтування
доцільності проведення наукового заходу
Назва заходу (рівень, форма проведення) ІІ Міжнародна конференція
«Слов’янські студії»
Тема заходу: Функціонування та розвиток слов'янських мов і літератур у
світовому контексті.
Місце проведення Чорноморський національний університет імені
Петра Могили, Інститут філології, кафедра української філології, теорії та
історії літератури (м. Миколаїв)
Кількість учасників 80-90
Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної з них (для
міжнародних заходів) Республіка Болгарія (10), Республіка Білорусь (5),
Литовська Республіка (5), Польща (5)
Основні завдання конференції – зміцнення глибинних зв’язків між
слов’янськими мовами і культурами різних країн, осягнення їхнього місця у
контексті інослов’янських культур, інтенсифікація слов’янознавчих
філологічних досліджень за рахунок розширення співпраці з фахівцями
різних країн.
Наукова проблематика конференції
Секція «Мовознавство»
1. Слов’янські мови в історико-типологічному й контрактивному
висвітленні.
2. Слов’янські мови у релігійному дискурсі.
3. Сучасні теорії тексту в слов’янському мовознавстві.
4. Типологія підходів до філософії слов’янських мов.
5. Динамічні процеси в лексичних системах слов’янських мов.
6. Фразеологія в слов’янському культурно-етнічному просторі.
7. Теоретичні проблеми категорійної граматики слов’янських мов.
8. Проблеми викладання слов’янських мов.
Секція «Літературознавство»
1. Міфи релігій світу, традиційні образи і сюжети у слов’янських
літературах.
2. Поетика слов’янських літератур.
3. Слов'янські літератури: історія і сучасність.
4. Слов'янські літератури у творчому взаємозв'язку.
5. Слов'янські літератури у загальноєвропейському /світовому
контексті.
6. Слов'янська міфологія і фольклор у мистецькому дискурсі.
7. Слов'янські культурні традиції в умовах глобалізації та етнізації.

Планується також робота круглого столу з проблематики
«Слов’янські мови і літератури в сучасних ЗМІ, кіно- та Інтернет-просторі».
Питання, винесені на обговорення, відповідають науковим інтересам
викладацького складу кафедр, що беруть участь в організації конференції: 2
доктори філологічних наук зі спеціальності – теорії літератури (проф.
Даниленко І.І., проф. Шестопалова Т.П.), 1 доктор наук з теорії літератури та
літератури зарубіжних країн (проф. Пронкевич О.В.), 4 кандидати наук з
української літератури і теорії літератури (доц. Лебединцева Н.М., Руссова
В.М.; доц. Косарєва Г.С., викл. Поліщук О.Л.), 3 кандидати філологічних
наук зі спеціальностей українська мова (Островська Л.С., Тулузакова О.Г.,
Пономаренко С.С.), 2 кандидати педагогічних (доц. Крутоголова О.В.,
Денищич Т.А.).
Проведена І Міжнародна конференція «Слов’янські студії» дала
можливість науковцям різних регіонів України та інших країн (Республіка
Болгарія, Республіка Білорусь, Польща) обговорити найактуальніші
проблеми філологічних наук (загального мовознавства, порівняльної
лінгвістики, теорії літератури, компаративістики, історії, проблеми
сакрального і профанного в культурному дискурсі тощо), обмінявшись
досвідом
у
дослідженні
слов’янських
мов
і
літератур
у
загальноєвропейському та загальнокультурному контексті. Це значно
розширило уявлення науковців про засоби, методи, шляхи вивчення
слов’янських дискурсів, вияскравило найбільш актуальні напрямки
дослідження, нагальні проблеми, які потребують подальшого вивчення і
вирішення. Круглий стіл, присвячений проблемі декомунізації в Україні,
продемонстрував необхідність більш широкого залучення науковців,
представників національних спілок міст, інших громад до обговорення
суспільно значущих проблем.

Обґрунтування
доцільності проведення наукового заходу
Назва заходу: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція
«Тенденції розвитку та функціонування слов’янських та германських мов».
Тема заходу: обговорення актуальних питань розвитку, взаємодії та функціонування
слов’янських та германських мов.
Місце проведення: інтернет-простір (на базі Чорноморського національного університету
імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна).
Кількість учасників: 50-80.
Основні завдання конференції: обговорити актуальні питання розвитку, взаємодії та
функціонування слов’янських та германських мов, визначити надбання та перспективи
розв’язання теоретичних та практичних проблем у лінгвістичних дослідженнях.
Наукова проблематика конференції:
1. Тенденції в еволюції та функціонуванні фонетико-фонологічних і акцентних
систем слов’янських і германських мов.
2. Лексична семантика й мовні картини світу: ретроспектива та перспектива.
3. Сучасний стан та еволюція граматичних систем слов’янських і германськи х мов.
4. Новітні тенденції в лінгвістиці тексту.
5. Слов’янське й германське мовознавство: сучасний стан і перспективи.
6. Новітні розвідки прикладної лінгвістики.
7. Дискусійне в стилістиці та перекладі.
Питання, винесені на обговорення, відповідають науковим інтересам
викладацького складу кафедри (3 кандидати філологічних наук зі спеціальностей
українська мова (Островська Л.С., Тулузакова О.Г., Пономаренко С.С.), 2 кандидати
педагогічних наук (Крутоголова О.В., Денищич Т.А.).
Проведення Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції
розвитку та функціонування слов’янських та германських мов» дасть можливість
науковцям різних регіонів України обговорити найактуальніші проблеми філологічних
наук в інтернет-просторі, обмінявшись досвідом у дослідженні слов’янських та
германських мов.
Конференція демонструватиме велику зацікавленість наукової громадськості в
дослідженні сучасних тенденцій розвитку слов’янських та германських мов. Конференція
дає змогу молодим науковцям вчитися висловлювати та формулювати думки, дискутувати
та захищати свою позицію. Обмін думками дає підґрунтя для розвитку нових підходів до
розв’язання лінгвістичних проблем. Конференція сприяє поглибленню творчих зв’язків
між науковцями різних вишів, з’ясуванню проблем, що постають перед сучасною
філологією вищої школи, пошуку шляхів їх вирішення.
Лінгвістична проблематика, розглянута на конференції, повинна стати здобутком
широкого кола наукової громадськості, що переросте у знаряддя оптимізації творчих
пошуків науковців сьогодні і в майбутньому.
За результатами конференції буде видано науково-методичний журнал «Наукові
праці. – Філологія. Мовознавство» (наказом МОН України від 12.05.2015 року № 528
цей журнал включено до переліку наукових фахових видань з філологічних наук, у яких

можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів
доктора і кандидата наук).
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Тенденції розвитку та
функціонування слов’янських та германських мов» сприятиме тіснішим науковим
контактам і спілкуванню вчених та практиків, підвищенню рівня науки і освіти в Україні.

Обґрунтування
доцільності проведення наукового заходу
Назва заходу: Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Кордони, межі,
помежів’я в літературі».
Тема заходу: образи, теми, концепти кордонів, обмежень, маргінесів у літературному
дискурсі.
Місце проведення:Чорноморський національний університет імені Петра Могили,
м. Миколаїв, Україна.
Кількість учасників: 40-50.
Основні завдання конференції: обговорити актуалізовані літературою фізичні,
геополітичні, психологічні, антропологічні, філософські, націокультурні, моральні,
естетичні тощо сенси кордонів, обмежень, маргінесів, що зумовлюють сучасні уявлення
про ідентичність, а також індивідуальну й колективну пам’ять.
Наукова проблематика конференції:
Кордони становлять один із найпроблемніших і найзапитаніших концептів нашої
дійсності, яка водночас стремить до їхнього усунення (глобалізація) й увиразнення
(фрагментаризація світу). Постійне прагнення людини й цілих спільнот долати одні й
створювати інші кордони змушує бачити в них розмаїті – фізичні, геополітичні,
психологічні, антропологічні, філософські, націокультурні, моральні, естетичні тощо –
сенси, що впливають на ідентичність, індивідуальну й колективну пам’ять, формують
цінності й ідеали, визначають рамки нашої поведінки й устремлінь. Рефлексія кордону в
літературі – плідне поле для студіювання, оскільки кордон розглядається як метонімія
багатьох процесів (міграції, зміщення на маргінеси, занепад старих і постання нових
центрів), що характеризують наш світ. Літературний текст і сам літератор-інтелектуал
несуть у (на) собі карб кордонів, меж, обмежень, властивих їхній добі й визначальних для
особи. Тому пропонуємо до обговорення такі теми:
1. Кордон як об’єкт літературної свідомості й атрибутивна риса внутрішнього світу
митця,
2. Кордони фактичні, уявні й умовні,
3. Помежів’я як виклик для ідентичності особи та спільноти,
4. Кордони й тілесність, кордони й гендер,
5. Кордони в літературному дискурсі української еміграції.
Питання, винесені на обговорення, відповідають науковим інтересам викладацького
складу не лише кафедри української філології, теорії й історії літератури, а й цілого
інституту філології ЧНУ. Це дає змогу максимально використати науковий потенціал і
вже існуючі досягнення професорсько-викладацького складу інституту філології у процесі
підготовки й проведення конференції.
Проблематика конференції на часі, оскільки дає змогу усвідомити діахронію й стан
сучасної культури, розглянувши її в ряді продуктивних кореляцій (традиція й
новаторство, еміграція й імміграція, центр і маргінеси культури тощо). Конференція
сприяє поглибленню творчих зв’язків між науковцями різних вишів, з’ясуванню проблем,
що постають перед сучасною філологією вищої школи, пошуку шляхів їх вирішення.
За результатами конференції буде видано науково-методичний журнал «Наукові
праці. – Філологія. Літературознавство» (наказом МОН України від 12.05.2015 року №
528 цей журнал включено до переліку наукових фахових видань з філологічних наук, у
яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових
ступенів доктора і кандидата наук).

Обґрунтування доцільності проведення наукового заходу
Чорноморським національним університетом імені Петра Могили
(факультет політичних наук, кафедра історії)

Назва заходу (рівень, форма проведення): Міжнародний науковий симпозіум в рамках
міжнародної науково-практичної конференції «ОЛЬВІЙСЬКИЙ ФОРУМ» – 2017.
Тема заходу: «Українські революції: історичний, політичний і міжнародний аспекти» (до
100-річчя Української національно-демократичної революції 1917-1921 рр.)
Дата проведення: червень 2017 р.
Місце проведення: ЧНУ імені Петра Могили (Україна, 54003, м. Миколаїв, вул. 68
Десантників, 10)
Кількість учасників загальна: 40 (планується)
Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної з них: Україна, Польща,
Білорусь, Російська Федерація, Молдова, Румунія (планується)
Інформація про найважливіші наукові результати отримані на протязі останніх 3-5
років у галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до
співпраці:
За останні 5 років проведено наступні міжнародні конференції та симпозіуми:
 «Діяльність архівних установ по дослідженню та публікації писемних джерел з історії
України, міжнародних відносин та всесвітньої історії» (11-15 червня 2011 р.);
 «Землеробські цивілізації світу: історія, археологія, етнологія, екологія, економіка,
політика, право», присвячена пам’яті В.Н. Станко (1937-2008), видатного археолога,
історика, етнолога, доктора історичних наук, професора (6-10 червня 2012 р.);
 «Історія України ХХ століття в сучасній закордонній історіографії» (23-24 травня
2013 р.);
 «Соціально-економічний розвиток колишніх територій Російської імперії в ХІХ – на
початку ХХ ст.» (3-6 квітня 2014 р.);
 «Роль особистості в історії». (До 100-річчя з дня народження П.Т. Тронька, доктора
історичних наук, професора, академіка НАН України, Героя України) (3-6 червня
2015 р.).
 «Українська державність: історичний, краєзнавчий і міжнародний аспекти» (До 25-ї
річниці незалежності України)» (9-12 червня 2016 р.)
До співпраці залучалися: Національна спілка краєзнавців України, Інститут історії
України НАН України, Інституту української археографії імені М. С. Грушевського НАН
України.
Мета проведення: дослідження тематики, пов’язаної революційними процесами на
території України.
Основні питання, що пропонуються для обговорення:
 Національна революція 1648 – 1676 рр.
 Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.
 «Помаранчева революція» (2004 р.) і «Революція Гідності» (2014 р.).
 Видатні особистості в історії українських революції.
Наявність кваліфікованих наукових кадрів відповідного профілю: докторів
історичних наук – 7 осіб, докторів політичних наук – 2 особи, докторів філософських наук
– 2 особи; кандидатів історичних наук – 11 осіб, кандидатів політичних наук – 12 осіб,
кандидатів філософських наук – 6 осіб; аспірантів – 6 осіб.

Обґрунтування
доцільності проведення наукового заходу

Назва заходу (рівень, форма проведення) _ XIV міжнародна науково-практична
конференція
_____________________________________________________________________________
Тема заходу _«Радіаційна та техногенно-екологічна безпека людини і довкілля: стан,
шляхи і засоби покращення»
Дата проведення __ червень 2017 р._________________________________________
Місце проведення __Миколаїв, ЧНУ імені Петра Могили___________________________
Кількість учасників _40_________________________________________________________
Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної з них (для міжнародних заходів)
Польща – 5-7,
Беларусь - 3-5,
Літва – 3-4
Мета проведення заходу: обговорення актуальних питань радіаційної та екологічної
безпеки, питань радіаційної медицини і радіобіології
Коротка інформація про найважливіші наукові результати,
- Визначення єдиного загального підходу в реалізації радіоахисних заходів у
випадку ядерної аварії (ЧНУ імені Петра Могили; Міжнародний екологічний
університет імені акад А.Сахарова, Мінськ, Беларусь; )
- Спосіб пригнічення пилоутворення та закріплення поверхні шламосховища
червоних шламів (ЧНУ імені Петра Могили, Інститут клітинної біології та генетичної
інженерії),
- Розроблення радіозахисної тканини
від іонізуючого
випромінювання
(Дніпропетровська державна медична академія)
Основні питання, що пропонуються для обговорення:
- Радіаційна безпека людини і довкілля
- Актуальні проблеми радіаційної медицини
- Техногенно-екологічна безпека людини і довкілля
- Радіобіологічні аспекти дії іонізуючого випромінювання на людину
Наявність у даному закладі кваліфікованих наукових кадрів відповідного профілю:
докторів наук – 9 осіб, кандидатів наук – 8 осіб

Обґрунтування
доцільності проведення наукового заходу
Назва заходу (рівень, форма проведення) Всеукраїнська Інтернет конференція молодих
учених, студентів, аспірантів
Тема заходу «Cучасні оцінки наслідків радіаційних аварій: радіоекологічні, медичні,
соціальні аспекти» (з нагоди вшанування 31-ї річниці аварії на ЧАЕС)
Дата проведення __квітень 2017 р. _____________________
Місце проведення ___м.Миколаїв, ЧНУ імены Петра Могили, кафедра якості,
стандатизації та техногенно-екологічної безпеки___________________________________
Кількість учасників _100_______________________________________________________
Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної з них (для міжнародних заходів)
_____________________________________________________________________________
Мета проведення заходу: висвітлення результатів досліджень та напрямків досліджень
молодих науковців з радіоекологічних та радіобіологічних проблем сучасності, питань
управління радіаційною безпекою територій
Основні питання, що пропонуються для обговорення:

Радіоекологічні та радіобіологічні наслідки аварії на ЧАЕС

Сучасні радіоекологічні проблеми, пов’язані з експлуатацією АЕС, ТЕС

Сучасні радіоекологічні проблеми територій

Радіоекологічна безпека територій та радіоекологічна оцінка діяльності

Нові методи радіобіологічних і радіоекологічних досліджень. Методи дозиметрії
та радіометрії.

Радіобіологічна і радіоекологічна освіта.

Соціальна адаптація людей, постраждалих при надзвичайних ситуаціях.

Інновації в управлінні соціальним захистом і соціальним забезпеченням
постраждалих.
Наявність у даному закладі кваліфікованих наукових кадрів відповідного профілю:
докторів наук – 5 осіб, кандидатів наук – 7 осіб

Обґрунтування
доцільності проведення наукового заходу
Назва заходу (рівень, форма проведення) _ II Всеукраїнська Інтернет конференція
молодих вчених, студентів, аспірантів
Тема заходу __«Управління якістю в житті і діяльності людини: стандарти, орієнтири та
перспективи»
_________________________________________________________________
Дата проведення __14-15 листопада 2016 р. _____________________
Місце проведення ___м.Миколаїв, ЧНУ ымены Петра Могили, кафедра якості,
стандатизації та техногенно-екологічної безпеки___________________________________
Кількість учасників _100_______________________________________________________
Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної з них (для міжнародних заходів)
_____________________________________________________________________________
Мета проведення заходу: висвітлення результатів досліджень та напрямків досілдежнь
молодих науковців з проблем управління якістю
Основні питання, що пропонуються для обговорення:
 Формування європейсько-орієнтованого світогляду у питаннях якості і безпеки
продукції (процесів, робіт, послуг), якості і безпеки середовища
життєдіяльності людини;
 Нормативно-правове забезпечення впровадження інтегрованих систем
управління якістю;
 Екологічний менеджмент та екологічне управління як складові забезпечення
європейських стандартів діяльності;
 Ризик у системах екологічного управління та управління безпекою праці;
 Системи менеджменту безпеки праці та охорони здоров’я у підприємницькій
діяльності;
 Соціальна відповідальність у системах менеджменту;
 Соціальне забезпечення як складова європейських орієнтирів життєдіяльності
людини;
 Європейські орієнтири якості продукції;
 Інноваційні напрями екологічної стандартизації і сертифікації.
Наявність у даному закладі кваліфікованих наукових кадрів відповідного профілю:
докторів наук – 5 осіб, кандидатів наук – 7 осіб

Обґрунтування
доцільності проведення наукового заходу
Назва заходу (рівень, форма проведення): Всеукраїнська науково-практична конференція з
міжнародною участю
Тема заходу: «Стан та перспективи розвитку заповідної справи та екологічного туризму»
(присвячується 15-річчю РЛП «Приінгульський»)
Дата проведення: 15-16 вересня 2017 року
Місце проведення: м. Миколаїв, Чорноморський національний університет імені Петра
Могили
Кількість учасників: 50
Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної з них (для міжнародних заходів):
1. Республіка Білорусь – Білоруський державний університет.
2. Польща, м. Слупськ – Поморська академія.
3. Латвія, м. Рига – PREPARE Європейська мережа розвитку.
Загальна кількість учасників: приблизно 10 осіб.
- мета проведення заходу – окреслення науково-природничих, правових,
економічних і гуманітарних аспектів розвитку заповідної справи та екологічного
туризму в Україні, визначення перспектив їхнього розвитку;
- коротка інформація про найважливіші наукові результати, отримані протягом
3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися
до співпраці – поширення інформації про об’єкти ПЗФ; створення нового направлення
туристичної галузі (етнофестиваль); ознайомлення з історією та природою
Миколаївщини. До співпраці залучалися: Миколаївська обласна державна
адміністрація; Державне управління охорони навколишнього природного середовища в
Миколаївській області; Навчально-науковий інститут екології, природоохоронної
діяльності та туризму імені В.Чорновола Національного університету «Львівська
політехніка»; Національний авіаційний університет; Чернівецький факультет
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
Регіонально-ландшафтний
парк
«Приінгульський»;
Миколаївський
обласний
краєзнавчий музей; Міський центр екологічної інформації та культури (м. Миколаїв);
- основні питання, що пропонуються для обговорення – збереження біотичного та
ландшафтного різноманіття заповідних територій; екологічний моніторинг заповідних
об’єктів; формування та розвиток екологічної туристичної інфраструктури на
заповідних територіях; зміст, методи та форми екологічної просвіти для збалансованого
розвитку заповідної справи та екологічного туризму; правове забезпечення заповідної
справи в Україні, розвиток національної екомережі України, формування екомережі в
контексті екосистемного підходу, особливості організаційної структури та кадрового
забезпечення регіональних ландшафтних парків;
- наявність у даному закладі кваліфікованих наукових кадрів відповідного профілю
– викладачі кафедри екології та природокористування.

Обґрунтування
доцільності проведення наукового заходу
Назва заходу (рівень, форма проведення) _всеукраїнська конференція
Тема заходу _Теорія та досвід створення спроможних об’єднаних територіальних громад_
Дата проведення травень 2017 р.
Місце проведення _м. Миколаїв
Кількість учасників _100-150__
мета проведення заходу;
Створення спроможних територіальних громад в Україні
коротка інформація про найважливіші наукові результати, отримані протягом 3-5
років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися
до співпраці;
Слід зазначити, що з відповідного профілю було:
захищено 1 докторську дисертацію
Євтушенко Олександр Никифорович,
Тема дисертаційного дослідження: «Державна влада і місцеве самоврядування в умовах
модернізації політичної системи сучасного українського суспільства».
 підготовлено 1 докторську дисертацію
Козлова Людмила Василівна,
Тема дисертаційного дослідження: «Удосконалення державного управління соціальною
інфраструктурою міст України».
 захищено 1 кандидатську дисертацію
Ібрагімова Анастасія Алімівна,
Тема дисертаційного дослідження: «Державна політика побудови
територіальних громад в Україні».

спроможних


підготовлено 1 кандидатську дисертацію
Гіржев Артем Олександрович.
Тема дисертаційного дослідження: «Механізми створення територіальних громад в
умовах децентралізації публічної влади».
основні питання, що пропонуються для обговорення;
Обговорення моделі створення об’єднаних територіальних громад;
Ознайомлення працівників органів державної влади та місцевого самоврядування з
науковими розробками в галузі публічного управління та адміністрування.
наявність у даному закладі кваліфікованих наукових кадрів відповідного профілю.
На сьогодні в Інституті державного управління з 7 докторів наук, 6 професорів; 8
кандидатів наук, 8 доцентів займаються дослідженням проблематики створення
спроможних об’єднаних територіальних громад в Україні.

