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Вузівський круглий стіл з питань релігієзнавства 
«Релігійна свідомість в умовах світу, що 
глобалізується»

Кафедра філософії і політології,
викл. Косова Ю.В.,
тел. 099-498-29-78,
у и 1 і а.козо уа(й^пі аі 1. с о т
в и к л . Коннова Н.О.,
тел. 095-806-09-92,
nina.konw@gmaiI.com

27.02.2019 р. ЗО

іі

Студентський науковий форум «Сучасні проблеми 
теорії та практики підприємств України»

Кафедра економіки підприємства та 
менеджменту, Ш иян Д.В., Ляліна Н.С., 
0992120848, піуаііпа®.ukr.net

14.03.2019 р. 25

Вузівський відкритий філософський семінар аспірантів 
«Гуманітарний напрям у філософії науки XX - XXI ст.»

Кафедра філософії і політології,
проф. Кузь О.М., тел. 066-334-84-95
akmin67@ gmail.com
проф. Чешко В.Ф., тел. 095-855-72-11,
cheshko@ karazin.ua

24.04.2019 р. 35

Вузівський круглий стіл з політології «Українські 
політичні еліти: сучасний стан та перспективи»

Кафедра філософії і політології,
доц. Ж еребятнікова І.В.,
тел. 066-208-13-32,
iri_vladl9@ ukr.net
доц. Коротков Д.С.,
тел. 097-314-37-48,
kordis@ mcta.ua

16.05.2019 р. 30

Факультетська науково-практична конференція 
(студентська) «Фінанси очима студентів»

Кафедра фінансів 
Тел.(057) 7021836 
Відповідальна особа:

21.05.2019 р.
22.05.2019 р.

50
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Меренкова JI.O.
Тел.. 0504009061
e-mail: merenkova-mail2009@ ukr.net 
Кафедра управління фінансовими 
послугами
тел. 702-18-36 (дод. 4-69) 

e-mail: kaffinsv@ hneu.edu.ua 
Відповідальна особа: Медведева І. Б. 
Кафедра банківської справи 
тел. 702-18-36 (дод. 3—00) 

e-mail: banking.kaf.98@ ukr.net 
Відповідальні особи:
Киркач С.М.

Студентський круглий стіл, присвячений Дню науки 
«Сучасні інструменти реклами фінансових послуг»

Кафедра управління фінансовими 
послугами;
Внукова Наталія Миколаївна; 
057-702-18-36-(доб. 4-60) 
vnn@ hneu.edu.ua

17.05.2019 р. 50

Кафедральна студентська науково-практична 
конференція: «Економіка підприємства: стан, проблеми, 
перспективи»

Кафедра економіки підприємства та 
менеджменту, Шиян Д.В., Ляліна Н.С., 
0992120848, nlvalinafoUikr.net

07.11.2019 р. 20

Студентська наукова конференція «Українська мова -  
загальнонаціональне надбання», яку присвячено 
180-річчю П. N. Чубинського

Кафедра українознавства і мовної 
підготовки іноземних громадян; 
відповідальна особа -  доц. Архипенко 
Людмила Михайлівна, т е л . 0509020825, 
1 iudm. arkh@ е mai 1 .com

13.11.2019р. 100

Вузівський відкритий філософський семінар кафедри 
«Філософія як комунікатор культур і цивілізацій» -  
присвячений М іжнародному дню філософії

Кафедра філософії і політології,
проф. Кузь О.М., тел. 066-334-84-95
akinin67@gmail.com
проф. Чешко В.Ф., тел. 095-855-72-11,
cheshko@ karazin.ua

14.11.2019р. 50

Факультетська науково-практична конференція: 
«Проблеми розвитку банківської системи України в 
умовах європейської інтеграції»

Кафедра банківської справи, 
Киркач С.М., 095-399-38-58, 
Кі rkachSN @ukr. net

15.11.2019р. 15

Вузівська студентська конференція «Актуальні 
економічні, соціальні та правові аспекти розвитку

Кафедра педагогіки, іноземної філології 
та перекладу

25.11.2019 р. 80
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України в європейському просторі)

Факультетська науково-практична конференція 
(студентська) «Фінанси очима студентів»

Гонтаренко І.С. 
тел. 0632402802
e-mail: irynagavrikova@gmaiI.com
Кафедра фінансів 
Тел.(057) 7021836 
Відповідальна особа:
Меренкова Л.О.
Тел.. 0504009061
e-mail: merenkova-mail2009@ ukr.net 
Кафедра управління фінансовими 
послугами
тел. 702-18-36 (дод. 4-69) 

e-mail: kaffinsv@ hneu.edu.ua 
Відповідальна особа: М едведева І. Б. 
Кафедра банківської справи 
тел. 702-18-36 (дод. 3-00) 

e-mail: banking.kaf.98@ukr.net 
Відповідальні особи:
Киркач С.М.

Заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи) 
Начальник НДС
Декан факультету економічної інформатики 
Декан факультету консалтингу і міжнародного бізнесу 
Декан фінансового факультету 
Декан факультету підготовки Іноземних громадян 
В. о. декана факультету міжнародних економічних відносин 
В. о. декана факультету економіки і права 
В. о. декана факультету менеджменту і маркетингу

28.11.2019 р.
29.11.2019 р.

H.Є. Єрмаченко
I.В. Литовченко
Г. П. Коц 
Г. Ф. Азаренко в 
П. В. Проноза 
О. В, Северинов 
Т. В. Шталь 
М. С. Бріль 
В. А. Вовк
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