
Додаток до листа ДНУ 

«Інститут модернізації змісту освіти 

від 29.11.2018 р. №22.1/10-4453 

Форма 1 

 

Пропозиції 

до переліку проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій 

здобувачів вищої освіти і молодих учених на 2019 рік 

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 

 

Міжнародна конференція  

№ 

з/п 

Назва конференції Заклад вищої освіти, відповідальний за 

проведення конференції  

(адреса, телефон) 

Термін 

проведення  

Кількість 

учасників 

Міністерства, відомства або 

установи, які є 

співорганізаторами конференції 

та зарубіжні країни, студенти 

яких беруть участь у заході  

1. І Міжнародна науково-

практична 

«Збереження і розвиток 

традицій пленеру: художня 

освіта і арт-туризм» 

Державний заклад 

«Південноукраїнський національний 

педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» 

Відповідальний:  Величко Д. О. 

м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26, 

тел.: (099)-261-96-18; 

e-mail: dimsodua01@meta.ua 

1-3 лютого  

2019 року 

105 -Міністерство освіти і науки 

України; 

- Варшавська Школа Управління 

(менеджменту) (Польща); 

- Університет Матея Бела 

(Словаччина); 

- Поліцейська академія Чехії 

(Чехія). 

2.  Міжнародна наукова 

конференція  

«Актуальні проблеми 

практичної психології» 

 

Державний заклад  

«Південноукраїнський національний 

педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» 

Відповідальний: Вдовіченко О. В. 

вул. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 4 

19 квітня 

2019 року 

 

150 - Міністерство освіти і науки 

України; 

- Білоруський державний 

університет (Білорусь); 

- Кишинівський державний 

педагогічний університет імені 

mailto:dimsodua01@meta.ua


тел.: (050) 490-29-11; 

e-mail: help-psy@ukr.net 

І. Крянге (Молдова). 

 

3. Міжнародна наукова 

конференція  

«Концепти соціокультурної 

трансформації сучасного 

суспільства» 

Державний заклад  

«Південноукраїнський національний 

педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» 

Відповідальний: Борінштейн Є. Р. 

м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26 

тел.: (048) 732-09-52 

e-mail: druk.kaffilos@gmail.com 

 

24-25 

травня 

2019 року 

118 - Міністерство освіти і науки 

України; 

- Білоруський державний 

університет (Білорусь); 

- Могилівський державний 

університет ім. А. А. Кулешова 

(Білорусь); 

- Чжедзянський педагогічний 

університет (КНР). 

4. І Міжнародна науково-
практична конференція 

«Візуальне мистецтво та 

дизайн: інновації у вищій 
художній школі» 

Державний заклад  

«Південноукраїнський національний 

педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» 

Відповідальний:  Петухова Т. А. 

м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26, 

тел.: (067)-559-29-45 

e-mail: tetovanka@gmail.com  

23-25 

травня 

2019 року 

105 -Міністерство освіти і науки 

України; 

- Варшавська Школа Управління 

(менеджменту) (Польща); 

- Університет Матея Бела 

(Словаччина); 

- Поліцейська академія Чехії 

(Чехія); 

- Молдавський Державний 

університет (Молдова). 

5. V Міжнародна науково-

методична конференція  

«Музична та хореографічна 

освіта в контексті 

культурного розвитку 

суспільства» 

Державний заклад  

«Південноукраїнський національний 

педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» 

Відповідальний:  Реброва О. Є. 

м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26, 

тел.: (067)-480-37-49; 

e-mail: helen-music56@ukr.net  

 

17-18 

жовтня 

2019 року 

115 - Міністерство освіти і науки 

України; 

- Департамент освіти і науки 

Одеської обласної державної 

адміністрації; 

- Київський університет імені 

Бориса Грінченка; 

- Тайшанський університет 

(КНР); 

Тянзінський університет (КНР); 

Університет Чан Ду (КНР). 
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Всеукраїнська конференція  

Форма 2 

№ 

з/п 
Назва конференції Заклад вищої освіти, відповідальний за 

проведення конференції  

(адреса, телефон) 

Термін 

проведення 
Кількість 

учасників 
Міністерства, відомства або 

установи, які є 

співорганізаторами конференції  

1. Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Проблеми сучасної 

психології особистості» 

Державний заклад  

«Південноукраїнський національний 

педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» 

Відповідальний: Саннікова О. П. 

м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 4 

тел.: (048)705-46-71), (048) 723-40-98 

E-mail: OSAhappyland@gmail.com 
 

21 березня 

2019 року 
120 - Міністерство освіти і науки 

України; 

- Інститут психології імені 

Г. С. Костюка; 

- Одеський національний 

університет імені 

І. І. Мечникова; 

- Дрогобицький державний 

педагогічний університет; 

- Запорізький національний 

університет;  

- Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет. 

2. Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Сучасна українська 

держава: вектори розвитку 

та шляхи мобілізації 

ресурсів» 

Державний заклад  

«Південноукраїнський національний 

педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» 

Відповідальний:  Ростецька С. І.  

м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26, 

тел.: (098)-409-93-47,  

e-mail: svitlanarost@gmail.com  

12 квітня  

2019 року 

110 - Міністерство освіти і науки 

України; 

- Национальный Университет 

«Одесская юридическая 

академия»; 

- Університет імені Альфреда 

Нобеля. 

3. Шістнадцята всеукраїнська 

конференція 

«Інформатика, 

інформаційні системи та 

технології» 

Державний заклад  

«Південноукраїнський національний 

педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» 

Відповідальний: Бойко О. П.  

м. Одеса, Старопортофранківська, 71 

тел.: (048)-726-19-42, (048) 726-21-05 

12 квітня  

2019 року 

105 - Міністерство освіти і науки 

України; 

- Одеський національний 

університет імені 

І. І. Мечникова. 

mailto:OSAhappyland@gmail.com
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e-mail: ushynsky.conference@gmail.com 

4. Всеукраїнська  

науково-практична 

конференція 

«Творчість Пантелеймона 

Куліша: проза, поезія, 

драматургія в художніх 

вимірах» 

 

Державний заклад  

«Південноукраїнський національний 

педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» 

Відповідальний: Авксентьєва Г. А. 

м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 34 

тел.: (067)-559-66-54; 

e-mail: alinakuruch6@gmail.com 

 

16 квітня 

2019 року 
110 - Міністерство освіти і науки 

України; 

- Одеський національний 

університет імені 

І. І. Мечникова. 

5. Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

«Гуманітарна наука в 

умовах розвитку 

інформаційного 

суспільства» 

 

Державний заклад 

«Південноукраїнський національний 

педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» 

Відповідальний:  Окорокова В. В. 

м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 4, к. 327, 

тел.: (097)-373-65-20, 

e-mail: veraok888@ukr.net 

4 жовтня 

2019 року 
150 - Міністерство освіти і науки 

України; 

- Миколаївський національний 

університет імені 

В. О. Сухомлинського. 

6. Всеукраїнська  

науково-практична 

конференція 

«Лінгвістика й 

лінгводидактика: здобутки 

і перспективи розвитку» 

 

Державний заклад 

«Південноукраїнський національний 

педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» 

Відповідальний:  Євтушина Т. О. 

м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 34, 

к. 47 

тел.: (068)-825-25-474; (066)-862-93-58 

e-mail: ukr.filologia@ukr.net 

29-30 

листопада 

2019 року 

120 - Міністерство освіти і науки 

України; 

- Одеський національний 

університет імені І. І. Мечникова 

7. Всеукраїнська 

науково-практичної 

конференція 
«Південноукраїнські наукові 

студії» 

Державний заклад  

«Південноукраїнський національний 

педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» 

Відповідальний: Борінштейн Є. Р.  

17 грудня 

2019 року 
104 Міністерство освіти і науки 

України; 

Південно-Українське Відділення 

Соцілогічної асоціації України. 
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 м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26 

тел.:(048) 732-09-52 

e-mail: druk.kaffilos@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Проректор з наукової роботи             Т. І. Койчева 

mailto:druk.kaffilos@gmail.com

