
 Для участі в конференції необхідно заповнити анкету 

учасника в наступному вигляді: 
АНКЕТА УЧАСНИКА 

Міжнародної науково-практичної конференції «ТРАЄКТОРІЇ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: 

ОСОБИСТІСТЬ І КУЛЬТУРА» 

 

Прізвище, ім’я, по батькові 

(повністю)  
 

Науковий ступінь  

Вчена звання 

(без скорочень) 

 

Місце роботи або навчання (повна 

назва закладу, установи, організації)  

 

Посада / освітній ступінь, назва 

спеціальності  

(повністю) 

 

Тема доповіді 

(мовою доповіді, українською та 
англійською мовами) 

 

Контактний телефон  

Е-mail  

Форма участі у конференції  

(очна або заочна)  

 

Публікація матеріалів 

(PDF, друкований примірник) 

 

 

ВИМОГИ 

до оформлення тез доповідей 

• обсяг до 3 сторінок формату А4; 

• поля по 2 см; 

• шрифт Times New Roman, 12, міжрядковий інтервал 

- 1,0; відступ - 1,0 

• сторінки не нумерувати; 

Перший рядок (з правого краю) - прізвище, ім’я, по 

батькові; другий рядок (з правого краю) - курс, 

спеціальність; третій рядок (з правого краю) - назва ВНЗ; 

четвертий рядок (через пробіл після третього рядка у центрі 

прописними літерами, шрифт напівжирний) - тема доповіді; 

через пробіл після четвертого рядка починається текст 

доповіді; після тексту (без пробілів) слово «Література» 

(слово література із прописної (великої) літери, 

розташовується по центру; посилання на літературу в тексті 

подаються за таким зразком: [7, с. 123], де 7 - номер джерела 

за списком, 123 - сторінка. Посилання на декілька джерел 

одночасно подаються таким чином: [1; 4; 8] або [2, с. 32; 9, с. 

48; 11, с. 257]. 

Відповідальність за зміст, точність поданих 

фактів, цитат, цифр, прізвищ несуть автори 

матеріалів. Автор не має передавати в інші видання 

матеріали, прийняті оргкомітетом до друку. 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
 

Булатова Олена Валеріївна, доктор економічних наук, професор, 
перший проректор МДУ – голова організаційного комітету. 

Лисак Вікторія Феофанівна, доктор історичних наук, професор, декан 

історичного факультету – заступник голови організаційного комітету. 
Сабадаш Юлія Сергіївна, доктор культурології, професор, в.о. 

завідувача кафедри культурології та інформаційної діяльності МДУ, голова 

Фонду збереження культурної спадщини Маріуполя – голова робочої групи 

організаційного комітету. 

Курбатов Сергій Володимирович, доктор філософських наук, 

головний науковий співробітник Інституту вищої освіти Національної 
академії педагогічних наук України, радник президії НАПН України, 

афілійований науковий співробітник Університету, Швеція – член 

організаційного комітету. 

Гришина Наталія Вікторівна, заступник начальника управління, 

начальник відділу стратегічного планування та макроекономічних прогнозів 
управління зведеного аналізу та стратегічного розвитку департаменту 

економіки облдержадміністрації, секретар робочої групи із розроблення 

Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року та плану заходів 
з її реалізації за стратегічним напрямом «Людський розвиток» – член 

організаційного комітету. 

Щудло Світлана Андріївна, доктор соціологічних наук, професор, 
завідувач кафедри правознавства, соціології та політології, Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка, президент 

Української асоціації дослідників освіти – член організаційного комітету. 

Смолик Олександр Іванович, доктор культурології, професор, 

завідувач кафедри культурології закладу освіти «Білоруський державний 

університет культури та мистецтв» – член організаційного комітету. 
Гріва Елені, професор прикладної лінгвістики, Департамент початкової 

освіти, Університет Західної Македонії – член організаційного комітету. 

Політевич Олена Едуардівна, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри інформаційних ресурсів і комунікацій закладу освіти 

«Білоруський державний університет культури і мистецтв» – член 

організаційного комітету. 

Гордієнко Вікторія Анітолівна, керівник аналітичного центру 

«Колегіум Анни Ярославни Схід»  –член організаційного комітету.  

Лонгін Грачек, експерт в області культури, етнолог, аспірант Інституту 
етнології та культурної антропології  Університету імені Адама Міцкевича в 

Познані, співзасновник, виконавчий директор міжнародного Арі Арі Фонду – 

член організаційного комітету. 
Янковський Степан Владиславович, кандидат філософських наук, 

доцент кафедри культурології та інформаційної діяльності МДУ – 

відповідальний секретар робочої групи організаційного комітету. 

 

Міністерство освіти і науки України 

Маріупольський державний університет 

Національна академія педагогічних наук України 

Білоруський державний університет культури та мистецтв (Білорусь) 

Університет Західної Македонії (Греція) 

Відділ стратегічного планування та макроекономічних прогнозів управління 

зведеного аналізу та стратегічного розвитку департаменту економіки 

Донецької обласної держадміністрації 

Українська асоціація дослідників освіти 

Колегіум Анни Ярославни-Схід 

Фонд збереження культурної спадщини Маріуполя 

Ari Ari Фонд (Польща) 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ 
 

до участі 

в V Міжнародній науково-практичній конференції 
 

«ТРАЄКТОРІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: 

ОСОБИСТІСТЬ І КУЛЬТУРА», 
 

яка відбудеться 15 листопада 2019 року 

на історичному факультеті Маріупольського 

державного університету 

Маріуполь - 2019 



 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Запрошуємо вас до участі в роботі Міжнародної 

науково-практичної конференції «Траєкторії сталого 

розвитку українського суспільства: особистість і 

культура», яка відбудеться 15 листопада 2019 року на 

історичному факультеті Маріупольського державного 

університету. 

Конференція присвячена процесам сталого 

розвитку сучасного соціуму. 
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 Актуальні тренди культурології, філології, 

історії, соціології в умовах сталості 

перетворень соціокультурних форм 

життєдіяльності суспільства. 

 Правові засади доступності соціокультурного 

середовища. 

 Сталий розвиток соціокультурного 

середовища: медіасфера, соціальні мережі, 

комунікації. 

 Забезпечення стійкості зростання людського 

потенціалу в сучасному світі: інноваційна 

педагогіка, якісна освіта, академічна 

доброчесність. 

 Реалізація культуротворчого потенціалу 

особистості в умовах сталого розвитку 

соціуму: економіка, культура, мистецтво. 

 Ґендер та розмаїття в сучасному соціумі: 

рівність, родина, ідентичності. 

 Проблеми сталого розвитку соціокультурних 

інститутів: бібліотеки, архіви, музеї. 

 Сталий розвиток соціокультурного простору: 

комунікації, інформатизація, управління. 

Організаційний комітет конференції ставить перед 

собою наступні завдання: 
 обмін практичними і теоретичними 

напрацюваннями учасників конференції в сфері 

вивчення співвідношення інноваційних трендів і 

традицій у сучасному суспільстві; 

 оцінка перспектив інтеграції українського 

суспільства до європейських стандартів культурної 

політики; 

 осмислення проблем підтримки, збереження, та 

розвитку соціального та культурного розмаїття в 

сучасному світі. 

Робочі мови конференції: 

- українська;   - англійська;  

- італійська;   - новогрецька; 

- польська;   - російська. 

Для участі в роботі конференції запрошуються 

науковці, вчені, аспіранти, студенти. 

 

Організаційний внесок 
 з отриманням матеріали конференції у 

форматі PDF - 70 грн. 

 з отриманням  друкованого примірника 

матеріалів конференції - 150 грн. 

 сертифікат учасника конференції – 30 грн. 

Організаційний внесок включає витрати на 

проведення конференції, видання збірки матеріалів 

конференції у форматі PDF та друкованому вигляді. 

Організаційний внесок не включає вартість 

пересилання друкованого сертифіката учасника або 

друкованого примірника тез доповідей. 

Всі витрати, пов’язані із участю в роботі 

конференції здійснюються учасником конференції 

особисто. 

Реквізити для перерахунку організаційного 

внеску учасника конференції: 
 

Маріупольський державний університет 
 

Розрахунковий рахунок у гривнях: 

31254234108203 
 

Банк одержувача: 

ДКСУ м. Київ МФО 820172 
 

ЕДРПОУ               26593428 
 

Обов’язково вказати призначення платежу 

«Сталий розвиток2019» 

Для участі в роботі конференції до 08.11.2019 

необхідно надіслати: анкету учасника, тези доповіді, 

копію квитанції щодо сплати організаційного 

внеску. 

Назва кожного із трьох файлів обов’язково 

має містити повне прізвище та ім’я учасника. 

Наприклад: «заявка_Іванова Іванна», «тези_ Іванова 

Іванна», «оргвнесок_ Іванова Іванна». 

Особи, які не мають наукового ступеня, подають 

завірену рецензію наукового керівника. 
Матеріали, що не відповідають вимогам 

конференції або невчасно подані, розглядатися не 

будуть. 
 

За бажанням автори можуть опублікуватися 

у «Віснику Маріупольського державного 

університету. Серія: Філософія, культурологія, 

соціологія». Видання включено до міжнародних 

наукометричних баз даних. 
 

Контакти: 

Робоча адреса конференції: 

mariupol2019confa@ukr.net 

Адреса проведення конференції: 

87500, Україна, Донецька область, м. 

Маріуполь, пр. Будівельників 129, МДУ, каб. 

313, кафедра культурології та інформаційної 

діяльності, історичний факультет, МДУ 

Телефон кафедри культурології та 

інформаційної діяльності – (0629) 58-75-66 
 

Інформаційні ресурси конференції: 

Вся інформація про підготовку та 

проведення конференції знаходиться у 

публічному доступі на офіційному сайті 

Маріупольського державного університету: 

www.mdu.in.ua 
 

Інформація про «Вісник Маріупольського 

державного університету. Серія: Філософія, 

культурологія, соціологія» за посиланням: 

http://visnyk-culturology.mdu.in.ua/ 

 

mailto:mariupol2019confa@ukr.net
http://visnyk-culturology.mdu.in.ua/

