
 

 

Оргкомітет конференції: 

Шурхаленко Тетяна Володимирівна,  

координатор, викладач МБК 

(тел. 0962177244) 

Аносова Алла Вікторівна, 

завідуюча лабораторії МБК, викладач 

(тел. 0674520042) 

Трубіцина Олена Вячеславівна, 

інженер-електронік, 

(тел. 0678905440) 

 

 

Контактна інформація 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Сайт коледжу: 

http://msk.edu.ua 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

В 2019 році Маріупольський будівельний 

коледж відсвяткував своє 50-річчя. 

 

Минають роки. Одне покоління студен-

тів і викладачів заступає інше, при цьому 

незмінними залишаються високий творчий 

потенціал колективу та прагнення прим-

ножити добрі традиції. 

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ 

КОЛЕДЖ  – заклад освіти, заснований на 

державній формі власності, що здійснює 

підготовку фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня «Молодший спеціа-

ліст», «Фаховий молодший бакалавр» за 

такими спеціальностями: 
192 «Будівництво та цивільна інжене-

рія»: 
спеціалізація «Будівництво та експлуатація 
будівель і споруд»; 
спеціалізація «Опорядження будівель і спо-
руд та будівельний дизайн»; 
спеціалізація «Виготовлення будівельних 
деталей і конструкцій». 

193 «Геодезія та землеустрій»: 
спеціалізація «Геодезичні роботи та екс-
плуатація геодезичного обладнання». 

274 «Автомобільний транспорт»: 
спеціалізація «Обслуговування та ремонт 
автомобілів і двигунів». 

275 «Транспортні технології (автомо-
більний транспорт)»: 
спеціалізація «Організація та регулювання 
дорожнього руху». 

071 «Облік і оподаткування»: 
спеціалізація «Бухгалтерський облік». 

072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування»: 
спеціалізація «Фінанси і кредит». 
 

 

МІНІСТЕРСТВО 

ОСВІТИ І НАУКИ 

УКРАЇНИ 

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ 

БУДІВЕЛЬНИЙ 

КОЛЕДЖ 

 

 

                ВСЕУКРАЇНСЬКА  

НАУКОВА ОЧНО-ЗАОЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ  

ДЛЯ ТВОРЧОЇ МОЛОДІ 

УКРАЇНИ 
 

 

«ПЕРСПЕКТИВА-2021» 

 

 
 

 

26 квітня 2021 року 
 

Участь  є  безкоштовною!!! 
 

Всі учасники та керівники 

отримають сертифікати!!! 

http://msk.edu.ua/


Шановні колеги! 
 
 

В Маріупольському будівельному 

коледжі 26 квітня 2021 року відбудеть-

ся Всеукраїнська наукова очно-заочна 

конференція для творчої молоді на 

тему: «Тенденції та перспективи роз-

витку науки очима творчої молоді». 

Запрошуємо студентів закладів фахо-

вої передвищої освіти (ВНЗ 1-2 рівнів 

акредитації), учнів професійних ліцеїв та 

загальноосвітніх шкіл України взяти 

участь у конференції. 

Мета  конференції:  

 розкриття інтелектуального поте-

нціалу студентів, учнів та школя-

рів; створення цілісної скоорди-

нованої системи з виявлення, роз-

витку, підтримки і стимулювання 

талановитої молоді; 

 об’єднання широкого кола студе-

нтів і старшокласників на основі 

спільного інтересу до науки; 

 формування дослідника, здатного 

до творчого мислення, самостій-

ного пошуку шляхів вирішення 

актуальних проблем;  

 підвищення професійного рівня 

підготовки молодих фахівців. 

 
Мова  конференції:  українська, англійська. 

 

Порядок роботи конференції: 
- 12.00 - 12.30 – реєстрація учас-

ників конференції; 

- 12.30 – 14.30 – відкриття конфе-

ренції, засідання секцій; 

- 14.30 - 15.00 - підбиття підсум-

ків роботи, нагородження  учас-

ників конференції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напрями роботи конференції: 
1. Фізика, хімія. 

2. Інформатика, математика. 

3. Економіка. 

4. Гуманітарні науки. 

5. Будівництво та будівельний        

дизайн. 

6. Геодезія. 

7. Матеріалознавство. 

8. Фізичне виховання та здоровий 

спосіб життя. 

9. Транспорт і транспортні технології. 

Для участі в конференції   

необхідно заповнити гугл-

форму за посиланням: 

 
       https://forms.gle/MW8TANt2SscM5YdU9  

 

Термін подання тез 

 до 20.04.2021 

 
     

     

 

 

 

 

 

 

 

  

Збірник тез та сертифікати учасни-

ків і керівників будуть надіслані на еле-

ктронні адреси вказані в регістраційній 

гугл-формі та опубліковані на сайті ко-

леджу http://msk.edu.ua 

 

Після надіслання матеріалів автор про-

тягом 1-2 днів отримає відповідь-

підтвердження від оргкомітету на елект-

ронну пошту, вказану при реєстрації. 

 

У випадку відсутності підтвердження 

необхідно зателефонувати до оргкомітету. 
 

Відповідальність за зміст матеріалу несе 
автор статті. 

 

 

https://forms.gle/MW8TANt2SscM5YdU9
http://msk.edu.ua/

