
Міністерство освіти і науки України 

Маріупольський державний університет 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Шановні колеги! 

15 листопада 2018 р. у Маріупольському державному університеті 

спільно з Національною академією педагогічних наук України, Європейським 

університетом, Маріупольським краєзнавчим музеєм, Колегіумом Анни 

Ярославівни Схід з ініціативи кафедри культурології та інформаційної 

діяльності відбудеться Міжнародна науково-практична конференція: 

ТРАЄКТОРІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: 

ОСОБИСТІСТЬ І КУЛЬТУРА 

Напрями роботи конференції: 

1. Освіта в стратегії особистісного зростання.

2. Українська культура у світі, що глобалізується.

3. Проблеми взаємодії культурного та бізнес середовища в умовах інформатизації.

4. Урбанізація сучасного соціокультурного середовища.

5. Гендерна рівність та культурні традиції в сучасному світі.

6. Краєзнавчі студії та збереження культурного спадку

7. Мистецько-освітній потенціал культурних інновацій.

8. Академічна доброчесність і стратегії розвитку наукового потенціалу України.

Запрошуємо до участі в конференції вчених і науковців, викладачів і 

студентів, представників державних установ та органів місцевого 

самоврядування, громадських організацій до обговорення актуальних проблем 

сталого розвитку в сучасній Україні та світі. 

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська, польська, 

італійська, грецька. 

Заявки на участь в конференції, тези та статті просимо надсилати 

до 08 листопада 2018 р. за адресою: 

Кафедра культурології та інформаційної діяльності, Маріупольський 

державний університет, пр. Будівельників 129, м. Маріуполь, Донецька обл., 87555 

е-mail: osvita2018ua@ukr.net 

Заявка на участь у конференції 

1. Прізвище, ім’я, по-батькові:

2. Організація (установа):

3. Посада (студент, звання):

4. Адреса:

5. Тел.:

6. Факс:

7. E-mail:

8. Тема доповіді:

mailto:osvita2018ua@ukr.net


Вимоги до тез доповідей: 

1. Шрифт – Times New Roman-12 

2. УДК – зліва 

3. Прізвище та ініціали автора – справа, місце роботи/навчання, назва – 

великими літерами по центру 

4. Анотації (до трьох рядків) подаються українською, англійською мовами 

через інтервал після назви тез доповіді. 

5. Список літератури подається за алфавітом, посилання за зразком: [2, с. 45]. 

 

Електронний варіант тез доповіді надсилати на e-mail адресу конференції: 

osvita2018ua@ukr.net 

Організаційний внесок:  

 100 грн. з отриманням надрукованого збірника;  

 50 грн. (збірник у форматі PDF). 

 

Контакти: 

Телефон: (0629) 58-75-66 (кафедра культурології та інформаційної діяльності) 

 

 

Запрошуємо до участі в конференції! 

 

ОРГКОМІТЕТ 

 

mailto:osvita2018ua@ukr.net

