
Додаток до листа ДНУ 

«Інститут модернізації змісту освіти 

від 09.09.2019 р. №281/10-3008 

 

Перелік 
наукових конференцій здобувачів вищої освіти та молодих учених  

Міністерства освіти і науки України на 2020 рік 

 

Державний заклад  

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 
Форма 1 

 
I. Міжнародні конференції 

№ 

з/п 

Тема конференції Заклад вищої освіти, відповідальний за 

проведення конференції  

(адреса, телефон, e-mail) 

Місто та термін 

проведення 

Кількість 

учасників 

Міністерства, відомства або 

установи, що є 

співорганізаторамизаходу 
 

1.  ІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«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 2/4 

тел.: (099)-261-96-18 

e-mail: gallery.triangle2015@gmail.com  

м. Одеса 

31 січня –  

2 лютого 

2020 р. 

100 Міністерство освіти і науки 

України;  

Warszawska szkoła 

zarządzania – szkoła wyższa 

01-204 Warszawa (Польща); 

Univerzita Mateja Bela v Banskej 

(Словаччина); 

Policejníaka demie České 

republik y sesídlem v Praze 

(Чехія); 

Молдавський Державний 

Університет (Молдова); 

Криворізький державний 

педагогічний університет. 

mailto:gallery.triangle2015@gmail.com


2. Міжнародна наукова 

конференція студентів, 

молодих вчених та 

науковців 

«Методологія та 

технологія сучасного 

філософського 

пізнання» 

Державний заклад  

«Південноукраїнський національний 

педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» 

Відповідальний: Є. Р. Борінштейн 

м. Одеса, 

вул. Старопортофранківська, 26, 

тел: (048)-732-09-52,  

e-mail:druk.kaffilos@gmail.com 

 

м. Одеса 

22-23 травня 

2020 р. 

100 Міністерство освіти і науки 

України; 

Тель-Авівський університет 

(Ізраїль);  

Чжедзянський педагогічний 

університет (КНР); 

Інститут стабільності і 

розвитку (Греція).  

3. V Міжнародна науково-

методична конференція 

молодих учених та 

студентів 

«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  

 

м. Одеса 

15-16 жовтня 

2020 р. 

150 Міністерство освіти і науки 

України; 

Департамент освіти і науки 

Одеської обласної державної 

адміністрації; 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка; 

Сумський державний 

педагогічний університет імені 

А.С.Макаренка; 

Тайшанський університет  

Тянзінський університет 

Університет Чан Ду (Китай); 

Агрийський педагогічний 

університет імені Ібрагіма 

Чечена (Туреччина). 

 

 

 

 

Проректор з наукової роботи              Т. І. Койчева 
 

 

mailto:druk.kaffilos@gmail.com
mailto:helen-music56@ukr.net


Всеукраїнські конференції  

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 П’ята Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція «Сучасна 

українська держава: 

вектори розвитку та 

шляхи мобілізації 

ресурсів» 

Державний заклад 

«Південноукраїнський національний 

педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» 

Ростецька С. І. 

м. Одеса, Старопортофранківська, 26 

Тел.(048) 731 60 65 

e-mail: politlaw@ukr.net 

м. Одеса 

3 квітня 2020 р. 

50 Міністерство освіти і науки 

України; Центр соціально-

політичних досліджень «Politicus» 

2. Сімнадцята всеукраїнська 

конференція студентів і 

молодих науковців 

«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 

е-mail: ushynsky.conference@gmail.com 

м. Одеса 

10 квітня 

2020 р. 

70 Міністерство освіти і науки 

України; 

Одеський національний 

університет імені І. І. Мечникова 

 

3. Всеукраїнська 

студентська науково- 

практична конференція 

«Художній досвід  

О. Довженка-прозаїка» 

 

Державний заклад 

«Південноукраїнський національний 

педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» 

Відповідальний: Авксентьєва Г. А., 

вул. Старопортофранківська, 34 м. Одеса, 

тел.: ( 048 )731-21-85; (093)-634-86-29 

(067)-559-66-54; (050)-933-49-76; 

е-mail: pavlyuknadya@gmail.com  

м. Одеса 

14-15 квітня 

2020 р. 

100 Міністерство освіти і науки 

України; 

Одеський національний  

Університет імені І. І.Мечникова. 

mailto:politlaw@ukr.net
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4. Всеукраїнська 

студентська науково- 

практична конференція 

«Студентські соціальні 

ініціативи: реалії та 

перспективи» 

Державний заклад  

«Південноукраїнський національний 

педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського», 

Відповідальний: Богданова І. М. 

м. Одеса, Фонтанська дорога, ауд 245 

тел. (097)-129-01-24  

е-mail: socpedpnpu@gmail.com  

м. Одеса 

14-15 квітня 

2020 р. 

100 Міністерство освіти і науки 

України. 

 

5. Всеукраїнська 

студентська науково-

практична конференція 

«Актуальні проблеми 

методики навчання 

математики у контексті 

розбудови Нової 

української школи» 

Державний заклад 

«Південноукраїнський національний 

педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського», 

Відповідальний: Скворцова С.О., 

м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 

26, каб. 32, 

e-mail: p.kafedra2017@ukr.net  

 

м. Одеса 

15-16 травня 

2020 р. 

100 Міністерство освіти і науки 

України; 

Державний заклад 

«Південноукраїнський 

національний педагогічний 

університет імені 

К. Д. Ушинського» 

6. Всеукраїнська 

студентська науково-

практична конференція 

«Шляхи і засоби 

становлення 

професійної 

майстерності майбутніх 

педагогів» 

Державний заклад  

«Південноукраїнський національний 

педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» 

Відповідальний: Карпова Є.Є. 

м. Одеса, вул. Ніщинського, 1 

тел.: (048)-732-12-12 

е-mail: alex.listopad@gmail.com  

м. Одеса 

19-20 травня 

2020 р. 

100 Міністерство освіти і науки 

України. 

 

7. Всеукраїнська 

студентська науково-

практична конференція 

«Сучасні виклики 

соціально-політичного 

розвитку: політико-

правові та соціально-

економічні виміри» 

Державний заклад 

«Південноукраїнський національний 

педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» 

Проноза І. І. 

м. Одеса, Старопортофранківська, 26 

Тел.(048) 731 60 65 

e-mail: politlaw@ukr.net 

м. Одеса 

3 червня  

2020 р. 

50 Міністерство освіти і науки 

України; 

Центр соціально-політичних 

досліджень «Politicus» 

mailto:socpedpnpu@gmail.com
mailto:p.kafedra2017@ukr.net
mailto:alex.listopad@gmail.com
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8. 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 

 

м. Одеса 

26-27 

листопада  

2020 р. 

110 Міністерство освіти і науки 

України; 

Одеський національний 

університет імені І. І. Мечникова. 

9. Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція студентів та 

молодих учених 

«Південноукраїнські 

наукові студії» 

 

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 

 

м. Одеса 

9 грудня  

2020 р. 

100 Міністерство освіти і науки 

України; 

Південно-Українське Відділення 

Соцілогічної асоціації України. 

 

10 Всеукраїнська 

студентська науково- 

практична конференція 

«Науковий вимір 

соціальних та 

педагогічних проблем 

сьогодення» 

Державний заклад  

«Південноукраїнський національний 

педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського», 

Відповідальний: Богданова І. М. 

Фонтанська дорога,245 ауд. м. Одеса, 

тел. (097)-129-01-24 

е-mail: socpedpnpu@gmail.com 

 

м. Одеса 

17-18 грудня 

2020 р. 

60 Міністерство освіти і науки 

України. 

 

 

 

 

Проректор з наукової роботи             Т. І. Койчева 

mailto:ukr.filologia@ukr.net
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