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МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  
«ОЛЬВІЙСЬКИЙ ФОРУМ-2015: СТРАТЕГІЇ КРАЇН ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ 

В ГЕОПОЛІТИЧНОМУ ПРОСТОРІ»  
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

3-6 червня 2015 р. 
Миколаїв, Україна 

 
Запрошення 

 
Організатори конференції мають за честь запросити Вас до участі у Міжнародній науково-

практичній конференції «Ольвійський форум-2015: стратегії країн Причорноморського 
регіону в геополітичному просторі», яка відбудеться  3-6 червня 2015 р. (Миколаїв, Україна).  

 
МЕТА ФОРУМУ 
Обмін міжнародним досвідом країн Причорноморського регіону щодо окреслення 

оптимальних шляхів, напрямів та характеру теоретичних, практичних і освітянських реформ, 
адаптованих до європейських стандартів з проблем державного управління,енергетики, екології, 
інформаційних технологій, філософії, політології, соціології та мовної культури в складних 
умовах глобальної фінансової і соціально-економічної кризи. 

 
ТЕМАТИКА ФОРУМУ:  

1. академічні свободи, університетська автономія, наука і освіта для сталого розвитку; 
2. ресурси забезпечення соціально-економічного розвитку Причорноморського регіону;  
3. екологія та раціональне природокористування;  
4. інформаційні технології у розвитку суспільства; 
5. мовно-культурна політика; 
6. сучасна юриспруденція; 
7. державне управління на етапі подолання політичних та соціально-економічних кризових 

явищ в країнах Причорноморського регіону. 
8. здоров’язберігаючі технології та реабілітація у відновленні здоров’я населення.  

 
КОНФЕРЕНЦІЇ ФОРУМУ  
 Соціальна відповідальність інтелектуалів та їх роль у розвитку сучасного суспільства  
 Радіаційна і техногенно-екологічна безпека людини та довкілля: стан, шляхи і заходи 
покращення  
 Роль особистості в історії (до сторіччя від дня народження академіка П. Т. Тронька)  
 Енерго- та ресурсозбереження і трибологія. 
 
РОБОЧІ МОВИ ФОРУМУ 

Українська, англійська, російська. 
 
РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ ФОРУМУ  

 Пленарна доповідь – до 30 хвилин  
 Доповідь – 8-10 хвилин  
 Виступ – 5-7 хвилин 
 Обговорення – до 5 хвилин 

 
 
ТЕХНІЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАСОБИ  

 комп’ютерне проекційне обладнання  
 комп’ютер (ноутбук) 



 
ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ 
Планується видання тез доповідей (обсяг до 2-х сторінок формату А4, шрифт 12, інтервал 1,5; 

обов’язково має містити УДК, ПІБ, установу, місто, країну, назву доповіді).  
До друку приймаються тези, які містять результати власного дослідження та не містять 

логічних, стилістичних і друкарських помилок. За зміст тексту тез та наявність помилок несуть 
відповідальність автори. Тези доповідей, оформлених належним чином, планується опублікувати 
до початку конференції. 
За матеріалами доповідей планується видання науково-методичного журналу ЧДУ імені Петра 
Могили «Наукові праці» за серіями «Політологія», «Історія», «Педагогіка», «Техногенна 
безпека», «Комп’ютерні науки», «Філологія. Мовознавство», «Філологія. Літературознавство», 
«Соціологія», «Державне управління», «Екологія», «Економіка» ; журналах «Новітня філологія», 
«Інвестиції: практика та досвід», «Publik policy and economic development»,   «Проблеми 
трибології».  
Журнали будуть включені до бази даних Ulrich’s Periodicals Directory (Ulrichsweb)  
Увага! Обов’язково разом із статтею додавати розширену анотацію англійською мовою 1-1,5 
сторінки.  
 

ТЕРМІН ПОДАННЯ заявок на участь, тез та статей – до 15 травня 2015 року  
 

Заявку можна заповнити в електронному вигляді на сайті www.chdu.edu.ua або  
у паперовому вигляді. Заповнену паперову заявку надіслати на адресу of@chdu.edu.ua  
Для співробітників ЧДУ ім. Петра Могили формуються секції на профільних кафедрах за участю 
керівника та секретаря секцій. 

 
ЗАГАЛЬНІ ВИТРАТИ 

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЙ 
 Програма конференції – 25 грн. 
 Тези – 40 грн. 
 Стаття в журналі – за серіями: «Політологія», «Історія», «Педагогіка», «Філологія. 

Мовознавство», «Філологія. Літературознавство», «Соціологія», «Екологія»; «Економіка» 
«Новітня філологія», «Державне управління» – (вартість згідно кошторису журналу). 

 Стаття в журналі – за серіями: «Техногенна безпека», «Комп’ютерні науки» – (вартість 
згідно кошторису журналу). 

 
ПРОЖИВАННЯ та ХАРЧУВАННЯ: 
Проживання та харчування здійснюється за рахунок учасників конференції. Оргкомітет 

бронює місця в готелі згідно із заявкою. 
 

За додатковою інформацією можна звернутися : 
 Оргкомітет «Ольвійського форуму-2015» тел.: (0512) 76-55-99; e-mail: of@chdu.edu.ua; 

Конференції форуму: 
 Соціальна відповідальність інтелектуалів та їх роль у розвитку сучасного 
суспільства тел.: (0512) 76-55-52 – деканат факультету соціології (Ляпіна Л.А.) 
 Радіаційна і техногенно-екологічна безпека людини та довкілля: стан, шляхи і 
заходи покращення тел.: (0512) 76-55-69 – кафедра якості, стандартизації та техногенно-
екологічної безпеки (Григор’єва Л.І.), (0512) 46-54-95 – науково-дослідний інститут 
радіаційної та техноекобезпеки (Томілін Ю.А.) 
 «Роль особистості в історії (до сторіччя від дня народження академіка П. Т. 

Тронька)» тел.: (0512) 76-55-79 - кафедра міжнародних відносин (Сінкевич Є. Г.) 
 Енерго- та ресурсозбереження і трибологія тел.: (0512) 76-55-99 (Андрєєв В.І.) 

 
За поштовою адресою: Чорноморський державний університет імені Петра Могили, вул. 68 
Десантників, буд. 10, м. Миколаїв, 54003, Україна; Web: www.chdu.edu.ua.  
 



 
ЗАЯВКА (для іногородніх) 

на участь у Міжнародній науково-практичній конференції  
«Ольвійський форум-2015: стратегії країн Причорноморського регіону  

в геополітичному просторі»  
(Миколаїв , Україна) 

 
Прізвище, ім’я та по батькові ______________________________________________  
_______________________________________________________________________  

Науковий ступінь ________________________________________________________  
Вчене звання ___________________________________________________________  
Посада _________________________________________________________________  
Назва ВНЗ (організація) __________________________________________________  
Місто проживання _______________________________________________________  
Службова адреса ________________________________________________________  
Телефон _______________________________________________________________  
E-mail _________________________________________________________________  
Форма участі (необхідне підкреслити): 
– очна участь (доповідь на секції або конференції); 
– заочна участь (друкування матеріалів: програма, тези, стаття у науковому 
журналі). 
Назва секції (конференції) ________________________________________________  
_______________________________________________________________________  

Тема доповіді або повідомлення (автори та назва): 
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  

Потреба у бронюванні житла ______________________________________________  
Особливі побажання щодо проживання _____________________________________  
_______________________________________________________________________  

Дата приїзду_______________________ від’їзду ______________________________  
 
 
Підпис __________________________________ 
 
 


