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1. Співробітництво з міжнародними організаціями, установами, 

університетами 

Одним із пріоритетних напрямків діяльності Маріупольського державного 

університету є міжнародні зв’язки, що постійно розширюються. Розвиваючи існуючі 

контакти з міжнародними партнерами і встановлюючи нові, МДУ вирішує комплекс 

завдань, пов’язаних із навчально-методичною, науково-дослідною роботою, 

зміцненням кадрового потенціалу, розвитком матеріально-технічної бази 

університету. Названі напрямки роботи є своєрідною рекламою діяльності 

університету, переваг вітчизняної системи вищої освіти, які сприяють покращенню 

іміджу України, підвищенню якості підготовки спеціалістів та рівня викладання. 

Особливу роль міжнародна діяльність МДУ відіграє саме сьогодні в умовах 

російської агресії. МДУ використовує свої міжнародні зв’язки для того, щоб звернути 

увагу міжнародної спільноти на Маріуполь, форпост України, на Сході та показати, 

що місто успішно живе, працює та навчається! 

За роки свого існування МДУ розробив власну модель міжнародної діяльності, 

що передбачає комплексне співробітництво з міністерствами освіти, міністерствами 

закордонних справ, дипломатичними представництвами, обласними адміністраціями, 

меріями, провідними університетами, фондами, державними та громадськими 

організаціями зарубіжних країн. Зацікавленість закордонних партнерів у діяльності 

Маріупольського державного університету свідчить про ефективну роботу, 

спрямовану на забезпечення якісної підготовки студентів, розширення освітніх, 

наукових та культурних зв’язків та позиціонування університету у країнах-партнерах 

як перспективного та авторитетного ВНЗ, що динамічно розвивається. 

Яскравим свідченням ефективної реалізації моделі міжнародної співпраці, 

інтеграції у європейський освітній простір є той факт, що МДУ, не дивлячись на 

ситуацію в регіоні, постійно відвідують іноземні делегації, представники яких, 

читають лекції для студентів та викладачів університету, проводять майстер-класи, 

беруть участь у різних заходах, що проходять у МДУ. Сьогодні географія 

міжнародних зв’язків МДУ досить широка і виходить за рамки європейського 

континенту. У звітному році університет відвідали 38 офіційних іноземних делегацій 

загальною чисельністю 64 особи. Станом на 31.12. 2017 року університетом 

підписано 110 угод про співробітництво з іноземними партнерами. Динаміку візитів 

іноземних делегації до МДУ можна прослідкувати з наступних графіків. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Кількість угод про співпрацю з іноземними партнерами (накопичувальний залишок) 
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Рис. 2 Динаміка офіційних та ділових зарубіжних делегацій у МДУ 

 

Університет є членом численних міжнародних організацій – Європейської 

організації публічного права, Мережі Середземноморських університетів, Асоціації 

ректорів педагогічних університетів Європи. 

На базі університету традиційно відбуваються міжнародні семінари, круглі 

столи, науково-практичні конференції за участі представників вищих навчальних 

закладів, дипломатичних установ, громадських організацій та фондів. Так, наприклад, 

у березні 2017 року пройшла VI Міжнародна науково-практична конференція 

студентів, аспірантів і молодих учених «Сучасний розвиток державотворення та 

правотворення в Україні: проблеми теорії та практики». До обговорення юридичних 

питань долучилися близько 100 науковців з вищих навчальних закладів та наукових 

установ України, Азербайджану, Казахстану, Республіки Білорусь. 

У квітні 2017 року на факультеті філології та масових комунікацій 

Маріупольського державного університету проходив Міжнародний науковий семінар 

«Лексико-граматичні інновації в слов’янських і неслов’янських мовах: типологія, 

функції». Географія учасників охоплювала Київську, Харківську, Одеську, 

Тернопільську, Черкаську, Вінницьку, Донецьку області. Також до обговорення були 

запрошені філологи з Узбецького державного університету світових мов 

(Узбекистан) і Бакинського слов’янського університету (Азербайджан). 

Протягом звітнього періоду у 2017 році на історичному факультеті МДУ 

відбувся круглий стіл «Роль зовнішнього фактора в суспільно-політичній кризі на 

Південному Сході України». Серед учасників заходу - викладач Університету 

Миколаса Ромеріса (Литва) Альвідас Медалінскас і науковий співробітник Центру 

орієнтальних досліджень при Університеті Тарту (Естонія) Володимир Сазонов. 

Також на заході в якості спостерігачів були присутні представники Спеціальної 

моніторингової місії ОБСЄ в Маріуполі. 

У травні 2017 року на базі МДУ відбулося відкриття XIII Міжнародної науково-

практичної конференції «Сучасні проблеми екологічної психології: життєдіяльність 

особистості в умовах сучасного міста». Ініціаторами проведення конференції 

виступили Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, кафедра 

практичної психології МДУ за підтримки громадської організації «Товариство 
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незалежних експертів» і Швейцарсько-українського проекту «Підтримка 

децентралізації в Україні» DESPRO. Всього науковий форум зібрав понад 100 

учасників з різних міст України, а також із зарубіжних країн - Польщі та Білорусії. 

Також у травні 2017 року у Маріупольському державному університеті 

пройшла міжнародна науково-практична конференція "Інтернаціоналізація як фактор 

конкурентоспроможності сучасного університету", в роботі якої взяли участь понад 

150 фахівців з України, Республіки Кіпр, Польщі, Італії та США.  

А у вересні 2017 року кафедра теорії та практики перекладу Маріупольського 

державного університету провела ІІІ Міжнародну науково-практичну Інтернет-

конференцію «Актуальні проблеми міжкультурної комунікації, перекладу та 

порівняльних студій». Конференція об’єднала 87 учасників із України, Сполучених 

Штатів Америки, Греції, Італії, Парагваю, Ізраїлю, Китаю тощо. 

У листопаді 2017 року у МДУ відбулося 3 наукових заходи за участі 

зарубіжних партнерів. Так, на історичному факультеті Маріупольського державного 

університету відбувся тренінг фахівця із бізнес-комунікацій Антуана Копена 

(Нідерланди) на тему: «Індивідуальні сценарії Євроінтеграції».  

На факультеті філології та масових комунікацій пройшов семінар «Світові 

стандарти журналістики в умовах війни і кризи», організаторами якого виступили 

Академія української преси, Фонд Фрідріха Науманна за Свободу (Німеччина) і 

Маріупольський державний університет. Семінар проводили відомі медіа-експерти: 

фундатор Комісії з журналістської етики, засновник газети «Дзеркало тижня» 

Володимир Мостовий, професор кафедри соціальних комунікацій, засновник 

Академії PR-технологій Тетяна Іванова та журналіст, лауреат премії Гран-Прес 

«Журналіст року 2014» Петро Андрусечко. 

Також у цей період відбулась щорічна Міжнародна науково-практична 

конференція «Інформація та культура в забезпеченні сталого розвитку людства». У 

науково-практичній конференції взяли участь понад 100 авторитетних учених, 

викладачів та студентів вищих навчальних закладів, співробітників науково-

дослідних центрів, працівників державних структур та освітніх закладів України, 

Великобританії, Нідерландів, Польщі, Казахстану. 

Проведення заходів такого рівня сприяє налагодженню сталих наукових 

зв’язків МДУ з іншими вітчизняними та закордонними закладами освіти, а також 

успішній інтеграції університету у світовий науковий простір. 

Протягом цього року МДУ активно співпрацював з установами та організаціями 

Французької Республіки. У січні 2017 року МДУ відвідала Надзвичайний і 

Повноважний Посол Французької Республіки в Україні Ізабель Дюмон і керівник 

економічного відділу Посольства Франції Вінсент Пренго. Співробітники Посольства 

виявили щиру зацікавленість питаннями популяризації французької мови та культури 

в стінах університету й зазначили, що Посольство всебічно сприятиме цьому 

процесу. Результатом такої співпраці стало забезпечення МДУ підручниками, а також 

французькою літературою та кінопродукцією мовою оригіналу. 

Стабільно розвиваються зв’язки МДУ з Німеччиною. У рамках угоди про 

співпрацю з Ґете-Інститутом Маріупольський державний університет, а саме кафедра 

німецької та французької філології, бере активну участь у реалізації проекту 

«Вчимося навчати німецької». У рамках проекту Ґете-Інститут проводить низку 

науково-методичних заходів, під час яких викладачі МДУ не лише навчаються, а і 

навчають інших. Так, завідувач кафедри, доцент Юлія Кажан виступила референтом 
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на літньому мовному інтенсиві, який мав на меті підготовку вчителів німецької мови 

Херсонщини та інших регіонів України до складання міжнародного мовного іспиту 

В2. 3 24 по 28 червня у Ґете-Інституті у Києві відбувся науково-методичний семінар 

для викладачів українських вишів, які задіяні у проекті з імплементації методичних 

розробок у Ґете-Інституту – серії матеріалів «Вчимося навчати німецької». У семінарі 

взяли участь старший викладач кафедри німецької та французької філології МДУ 

Марина Марченко та асистент Оксана Даниленко. Під час заходу учасники 

розглянули проблеми організації контролю та оцінювання навчальних досягнень 

студентів. Наступним етапом буде запровадження методичних розробок у процес 

підготовки філологів і вчителів німецької мови у МДУ, після чого викладачі 

отримають відповідні сертифікати Ґете-Інституту. За тим самим проектом з 29 по 30 

червня у Ґете-Інституті у Києві відбулася планова зустріч робочої групи, до якої 

входять завідувач кафедри німецької та французької філології МДУ, доцент Юлія 

Кажан і старший викладач Марина Марченко. Під час зустрічі викладачі університету 

презентували звіт щодо участі студентів МДУ у проекті «Вчимося навчати 

німецької». МДУ став першим українським вишем, який має практичні результати 

участі у проекті Ґете-Інституту «Вчимося навчати німецької».  

Яскравим результатом плідної роботи з німецькими партнерами є отримання 

подяки від Генерального консула України в Мюнхені Вадима Костюка завідувачем 

кафедри німецької та французької філології МДУ, доцентом Юлією Кажан.  

У вересні 2017 року на факультеті філології та масових комунікацій МДУ 

відбулась зустріч студентів спеціальностей «Журналістика» і «Реклама та зв’язки з 

громадськістю» з німецьким журналістом-фрілансером Інґо Пецом, який розробляє 

матеріали для таких впливових німецькомовних газет як «Süddeutsche Zeitung», 

«Frankfurter Allgemiene», «Der Standard».  

У листопаді 2017 року на факультеті іноземних мов МДУ в рамках святкування 

Тижнів Німеччини в Україні відбулася кулінарна подорож Німеччиною. 

Організатором виступила кафедра німецької та французької філології МДУ. Цей 

захід відвідав співробітник Генерального консульства Німеччини у Дніпрі Петер 

Шмаль. Тижні Німеччини були приурочені до 25-річчя дипломатичних відносин між 

ФРН та Україною, а 2017-2018 навчальний рік оголошено українсько-німецьким 

роком мов.  

У рамках програми «Східне партнерство» Ґете-інститут спільно з Бременським 

університетом організовав Другу зимову академію: «Освіта з Європою», що пройшла 

з 4 по 6 грудня у місті Бремен. У програмі взяла участь завідувач кафедри німецької 

та французької філології МДУ Юлія Кажан. Метою заходу є розробка концепту 

міжнародного мережевого університету. Програма націлена на молодих керівників, 

які працюють у державних та недержавних освітніх установах. Мережевий 

університет представляє собою міжнародне об’єднання вищих навчальних закладів, в 

межах якого студенти матимуть можливість проходити модулі дистанційного 

навчання, які будуть визнані всіма партнерами мережевого університету. 

Одним з найбільш важливих стратегічних напрямків комплексної міжнародної 

роботи МДУ є співпраця з Грецькою Республікою. Протягом звітного року 

університет неодноразово відвідували співробітники Генерального консульства 

Греції в Маріуполі: Генеральний консул Греції у Маріуполі Елені Георгопулу та 

координатор з питань грецької освіти країн Центральної та Східної Європи, доктор 

Хриса Тамісоглу, які брали участь у численних тематичних заходах на базі 
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університету (святкування Дня Незалежності Греції, Дня факультету грецької 

філології, участь у святковій церемонії вручення дипломів, святкування 

національного свята «Охі», Дні Греків Приазов'я тощо). 

У січні 2017 року Маріупольський державний університет відвідав 

Надзвичайний і Повноважний Посол Грецької Республіки в Україні Георгіос 

Пукаміссас, який прибув у супроводі Генерального консула Греції в Маріуполі Елені 

Гергопулу. Посол Греції відзначив вагомий внесок МДУ у розвиток українсько-

грецьких відносин і висловив готовність всебічно підтримувати виш у справі 

розвитку і популяризації грецької мови та культури. Маріупольський 

держуніверситет - один з перших українських вишів, який відвідав пан Пукаміссас з 

моменту вступу на посаду у грудні 2016 року. На згадку про візит він подарував 

книгу, яка поповнила фонд бібліотеки елліністичних студій імені Костантіноса 

Левендіса. 

У лютому 2017 року для студентів спеціальностей «Переклад (новогрецька)» і 

«Мова та література (новогрецька)» Маріупольського державного університету в 

межах дисципліни «Термінологія новогрецької мови» професор Університету Фракії 

ім. Демокрита п. Панайотіс Крімпас дистанційно прочитав скайп-лекцію за темою 

«Інституції з питань термінології та їх мережі в Греції та Європейському Союзі». 

Протягом лекції для студентів, що вивчають новогрецьку мову, паном П. Крімпасом 

було висвітлено такі основні питання: базові поняття термінології, інституції з питань 

термінології Європейського Союзу, сучасні організації, що опікуються термінологією 

в Греції. Професор зауважив на особливостях перекладу юридичної термінології, у 

тому числі безеквівалентної лексики, критеріях якості перекладу, охарактеризував 

принципи укладання термінів, запропонував план аналізу термінологічної одиниці.  

У лютому 2017 року МДУ відвідав заступник міністра закордонних справ 

Грецької Республіки Теренс Куік. Він відзначив вагомий внесок МДУ і особисто 

ректора в розвиток українсько-грецьких відносин і висловив готовність всебічно 

підтримувати вуз в справі розвитку і популяризації грецької мови і культури.  

У квітні 2017 року з ініціативи Координаційного офісу з питань освіти при 

Генеральному консульстві Греції в Маріуполі Маріупольський державний 

університет відвідав засновник та голова координаційного комітету Міжнародного 

товариства друзів Нікоса Казандзакіса Георгіос Стасінакіс. Георгіос Стасінакіс провів 

відкриту лекцію на тему «Життя і творчість Нікоса Казандзакіса». В рамках 

відзначення року Нікоса Казандзакіса, проголошеного Міністерством культури і 

спорту Греції, у грецькому культурному центрі «Меотида» відбувся культурно-

просвітницький захід «Творчість Н. Казандзакіса очима студентів». Студенти МДУ 

під керівництвом викладачів Ефі Макрі та Аргіріса Нікаса презентували 

театралізовану виставу за мотивами роману Нікоса Казандзакіса. 

Також у квітні 2017 року ректор МДУ, член-кореспондент Національної 

академії педагогічних наук України, професор, Почесний Генеральний консул 

Республіки Кіпр у Маріуполі Костянтин Балабанов і проректор з міжнародних 

зв'язків МДУ, професор Микола Трофименко перебували з візитом у Грецькій 

Республіці. Представники адміністрації вишу провели низку зустрічей на найвищому 

рівні і досягли нових домовленостей щодо розвитку співпраці у галузі освіти, науки 

та культури. Головним пунктом програми візиту була зустріч з Президентом Грецької 

Республіки Прокопісом Павлопулосом. Президент Греції підкреслив, що Греція 

продовжить підтримувати Україну за всіма напрямками діяльності. Також глава 
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держави пообіцяв надавати всебічну допомогу Маріупольському держуніверситету, 

який для грецького уряду так само важливий, як і Афінський національний 

університет імені Каподістрії (найстаріший і найбільший виш Греції). Президент 

Греції відзначив велику роботу, яку проводить Маріупольський державний 

університет у напрямку зміцнення міжнародного авторитету України, розвитку 

дружби і співпраці між народами Греції та України. Прокопіс Павлопулос планує 

відвідати Україну з офіційним візитом на запрошення Президента України Петра 

Порошенка, і МДУ обов’язково буде у програмі візиту. Продуктивні переговори 

Костянтин Балабанов провів із директором Європейської організації публічного 

права, професором Спиридоном Флогаїтісом. Низку важливих домовленостей було 

досягнуто за підсумками зустрічі з Генеральним секретарем у справах греків 

зарубіжжя МЗС Греції Міхалісом Коккіносом. Влітку 2017 року 20 студентів 

університету взяли участь у культурній програмі на острові Крит у рамках Року 

Нікоса Казандзакіса, проголошеного Міністерством культури і спорту Греції.  

В рамках співпраці МДУ з Афінським національним університетом імені 

Каподістрії, який є провідним університетом Греції, відбулася зустріч з ректором 

Афінського університету, професором Мелетіосом-Афанасіосом Дімопулосом. 

Обговорювалися стажування студентів, аспірантів та викладачів МДУ на базі 

Афінського університету у рамках програми «Еразмус+», яка фінансується 

Європейським Союзом.  

Також заплановано проведення у 2018 році спільної наукової конференції в 

Афінах. Форум буде присвячений питанням українсько-грецького співробітництва та 

українського еллінізму. Культурно-освітня співпраця с Афінським університетом 

триватиме і за новим напрямком. Маріупольський держуніверситет надаватиме 

всебічну допомогу у викладанні української мови, яке здійснює кафедра слов’янських 

мов Афінського університету. З цією метою до грецького вишу будуть направлені 

викладачі кафедри української філології МДУ і студенти старших курсів, які 

проходитимуть педагогічну практику на базі Афінського університету. Цю ініціативу 

підтримала Тимчасово повірений у справах України в Греції Наталія Косенко, з якою 

ректор МДУ зустрічався під час зарубіжної поїздки. На цій зустрічі сторони також 

домовилися активізувати роботу з популяризації української мови та культури у 

Греції, розширити і зміцнити комплексне співробітництво у галузі освіти, науки та 

культури.  

У травні 2017 року Маріупольський державний університет відвідала делегація 

з острова Кітнос на чолі з його мером Стаматьйосом Гардерісом у супроводі 

заступника міського голови Георгіуса Іліу, секретаря міської ради Константіноса 

Філіпайоса та Голови Асоціації жителів Китноса Антоніуса Кокіасменоса. Головна 

мета приїзду делегації – побувати у місті, який заснував їх земляк Митрополит 

Ігнатій.  

Наприкінці червня 2017 року доцент кафедри грецької філології та перекладу 

Маріупольського державного університету Наталя Воєвутко взяла участь у І 

Міжнародній науковій конференції «Мистецтво та освіта», яка проходила у м. 

Александруполіс. Конференція була організована Університетом Фракії імені 

Демокрита на відділенні початкової освіти факультету педагогічних наук у межах 

магістерської програми «Різноманіття та педагогіка театру». Викладач МДУ 

виступила у якості головного доповідача і презентувала доповідь «Грецька мова та 

грецька культура в Україні», у якій, зокрема, наголосила на ролі Маріупольського 
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держуніверситету у розповсюдженні грецької мови та культурної спадщини. 

Враховуючи плідну наукову співпрацю МДУ та Університету Фракії імені 

Демокрита, по завершенні конференції ректор Афанасіос Карабініс нагородив 

Наталю Воєвутко почесною відзнакою «За суттєвий вклад в освіту та культуру».  

У вересні 2017 року Костянтин Балабанов і проректор з міжнародних зв'язків 

МДУ, професор Микола Трофименко перебували у Грецькій Республіці. Візит 

відбувся на запрошення директора Європейської організації публічного права, екс-

міністра внутрішніх справ Греції, професора Спірідона Флогаїтіса і був приурочений 

до святкування 10-річчя цієї організації. В урочистих зборах з нагоди ювілею ЄОПП 

взяли участь і виступили засновники цієї організації: президент Грецької Республіки 

Прокопіс Павлопулос, президент Італійської Республіки Серджо Маттарелла, 

президент Португальської Республіки Марсело Ребело де Соуза. Маріупольський 

державний університет є одним із перших вишів, обраних до ради директорів цієї 

міжнародної організації. Саме МДУ сприяв приєднанню до неї України (поки в якості 

спостерігача). За підсумками низки продуктивних переговорів були досягнуті 

важливі як для університету, так і для міста домовленості. Так, МДУ продовжуватиме 

реалізацію наявних і нових проектів ЄОПП з реформування і покращення роботи 

органів державної влади і правоохоронних структур. Таким чином, виконуючи 

функцію важливого центру народної дипломатії, Маріупольський державний 

університет заручається підтримкою керівників європейських країн, авторитетних 

зарубіжних партнерів, що вже зараз позначається на якості викладання, наукових 

досліджень, розширенні освітніх, наукових і культурних програм для викладачів і 

студентів університету. Однак найголовніше - те, що ця діяльність сприяє розвиткові 

міжнародного співробітництва на рівні університету, міста і держави, формуванню 

позитивного іміджу України за кордоном. 

Також у вересні 2013 року Маріупольський державний університет відвідала 

делегація Грецької Республіки у складі професора прикладного мовознавства 

відділення початкової освіти Університету західної Македонії Елені Гріви та 

завідувача відділення мови, філології та культури країн Причорномор’я Університету 

Фракії імені Демокріта Марії Дімасі. Візит відбувся в рамках тристороннього 

договору про співпрацю, який був підписаний у червні 2017 року. Договір передбачає 

проектні пропозиції у рамках кооперації Європейського Союзу, розробку та 

поширення спільної навчально-методичної літератури, академічну мобільність 

викладачів і студентів, що вивчають новогрецьку мову, організацію і проведення 

спільних наукових конференцій та інших освітніх заходів між трьома вишами.  

Протягом 2017 року університет активно працював з Литовською 

Республікою. Так, у лютому МДУ відвідали Посол Литовської Республіки в Україні 

Маріус Януконіс, депутат Сейму Литовської Республіки (Прем'єр-міністр Литви 

2008-2012) Андрюс Кубілюс, депутат Сейму Литовської Республіки Габріелюс 

Ландсбергіс, політолог Альвідас Медалінскас, щоб обговорити з керівництвом вузу 

питання співпраці в галузі освіти, науки і культури, а також зустрітися зі студентами.  

У червні 2017 року на історичному факультеті Маріупольського державного 

університету відбувся круглий стіл «Українська криза і зарубіжні країни: спектр 

позицій і оцінок», присвячений обговоренню впливу і реакції світової спільноти, а 

також окремих держав на події в Україні. Модераторами дискусії виступили 

авторитетні політологи: лектор Університету Миколаса Ромеріса (Вільнюс) та 

заступник голови ГО «Ворота Донбасу», екс-голова комітету зовнішньої політики 



 10 

Сейму Литовської Республіки Алвідас Медалінскас. У форматі скайп-конференції 

були заслухані доповіді професора юридичної школи Талліннського технічного 

університету Євгена Цибуленко та наукового співробітника Центру орієнтальних 

досліджень Університету Тарту Володимира Сазонова. 

Продовжується співпраця МДУ з Великою Британією. На початку року 

делегація Маріупольського державного університету відвідала Університет Йорку у 

рамках останнього етапу Програми розвитку лідерського потенціалу університетів 

України. Програма була організована Британською Радою в Україні, Фундацією 

лідерства у вищій освіті та Інститутом вищої освіти НАПН України за підтримки 

Міністерства освіти і науки України. МДУ – один із 12 вітчизняних вишів, які стали 

першими учасниками цього проекту. Від МДУ до Університету Йорку вирушили 

проректор з міжнародних зв'язків, професор Микола Трофименко, проректор з 

науково-педагогічної роботи, доцент Олена Проценко, доцент кафедри економіки та 

міжнародних економічних відносин Тетяна Марена, старший викладач кафедри 

філософії та соціології Катерина Трима і студент ОС «Магістр» спеціальності 

«Переклад (італійська)» Роман Чумак. У процесі освітніх заходів розглядалися 

практичні аспекти інтернаціоналізації, принципи міжкультурного викладання, засоби 

залучення іноземних студентів та їх адаптації у новій країні, шляхи розвитку 

лідерського потенціалу та здійснення ефективного управління навчальним закладом. 

Команда МДУ уважно вивчила досвід колег з Університету Йорку і по закінченні 

освітнього курсу підготувала власну презентацію на тему «Інтернаціоналізація 

Маріупольського державного університету». Всі учасники проекту отримали 

сертифікати. Не менш важливим результатом участі у Програмі є встановлені ділові 

зв’язки з британськими вченими, які висловили зацікавленість у співробітництві з 

Маріупольським державним університетом. 

Стабільно розвиваються зв’язки МДУ з Сполученими Штатами Америки. У 

червні 2017 року Маріупольський державний університет відвідали представники 

Посольства США в Україні – радник з питань преси, освіти і культури Карен Робблі 

та аташе з питань викладання англійської мови Джон Сілвер. Під час візиту 

обговорювалися перспективи організації підтримки бібліотеки з боку Посольства 

США. Крім того, результатом зустрічі було рішення про виділення гранту від 

Посольства США в Україні для реалізації проекту «Американська поличка», згідно з 

яким бібліотечний фонд МДУ поповниться новими англомовними виданнями та 

корисними методичними розробками, націленими на вивчення англійської мови.  

У жовтні 2017 року у МДУ в рамках засідання студентського інтернаціонального 

гуртка «Encounters» відбулась зустріч з носієм англійської мови: зі студентом 

спеціальності «Міжнародні відносини» Балтіморського університету Ієном Гарісом, 

який перебуває в Україні з волонтерською місією. Студенти ж цікавилися 

проблемами глобалізації, мультикультурності, системою освіти США та 

працевлаштуванням закордоном. 

Успішно триває співробітництво з італійськими партнерами. На сьогоднішній 

день МДУ є одним з провідних ВНЗ України щодо співпраці з Італійською 

Республікою, реалізовуючи співпрацю в межах угод з Університетом Калабрії, 

Університетом для іноземців м. Перуджі, Університетом «Коре» м. Енна, Римським 

університетом «Тор Вергата», Спілкою «Данте Аліґ’єрі» тощо.  

З нагоди Фестивалю науки в травні 2017 у Маріупольського державному 

університету пройшли відкриті лекції професора Джанфранко Тамбуреллі — 
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керівника команди Інституту міжнародних правових досліджень Національної 

дослідницької ради. 

У червні 2017 року у МДУ студенти ОС «Бакалавр» спеціальності «Мова та 

література (італійська)» здавали державний іспит. З цієї нагоди виш відвідали 

керуючий справами Італійського інституту культури в Києві Семен Кумуржи, який 

виступив головою екзаменаційної комісії, а також заступник голови Наглядової ради 

МДУ, Почесний професор МДУ, директор Італійського інституту культури (2003-

2015) Нікола Франко Баллоні. 

У вересні 2017 р. у рамках IV Фестивалю італійської барокової музики в Україні 

«Italia Festival Barocco» Маріупольський державний університет відвідала італійська 

делегація на чолі з арт-директором фестивалю, дружиною екс-Посла Італії в Україні 

Нансі Мілезіс Романо. Це спільний італійсько-український проект, організований 

Посольством Італії в Україні, Італійським інститутом культури в Україні та 

Міністерством культури України у співпраці з престижним Міжнародним фестивалем 

старовинної музики «Milano Arte Musica». У складі італійської делегації до МДУ 

вперше прибули директор Італійського інституту культури в Україні Анна Пасторе й 

учасники тріо «L’arte dell’Arco» - Федеріко Гульєльмо (скрипка), Франческо 

Галліджоні (віолончель) і Роберто Лореджан (клавесин). Музиканти провели для 

студентів лекцію-майстер-клас. Також для студентів пройшла відкрита лекція 

директора Італійського інституту культури в Україні Анни Пасторе «У Венеції. 

Враження та маршрути». Подібні зустрічі та інші культурно-освітні заходи, які 

проводяться за підтримки італійських партнерів, стимулюють студентів підвищувати 

рівень знання італійської мови і досконало оволодівати майбутньою професією.  

Активно розвивається багаторічне ефективне співробітництво з Республікою 

Кіпр. Одним з основних партнерів МДУ є Фонд «Анастасіос Г. Левендіс», за 

підтримки якого збагачується фонд бібліотеки елліністичних студій «Костянтинос 

Левендіс», надаються стипендії студентам та представникам професорсько-

викладацького складу МДУ для проходження програм стажувань на Кіпрі. Крім того, 

фонд «Анастасіос Г. Левендіс» встановив стипендії для переможців Всеукраїнської 

олімпіади з новогрецької мови, яка проводиться на базі МДУ, і ці стипендії щорічно 

вручаються переможцям олімпіади. 

У квітні 2017 року у Маріупольському державному університеті відбулося 

урочисте присвоєння звання Почесного професора МДУ директору Фонду 

«Анастасіос. Г. Левендіс», професору Хараламбосу Бакірдзісу. Його візит був 

приурочений до проведення II туру Всеукраїнської студентської олімпіади з 

новогрецької мови та літератури, яка традиційно проходить на базі МДУ під егідою 

Міністерства освіти і науки України.  

У травні 2017 року на факультеті грецької філології Маріупольського 

державного університету в рамках Фестивалю науки пройшло нагородження 

студентів переможців та учасників міжнародного творчого конкурсу "Ларнака – 

врата Кіпру". Грамоти та подарунки студентам вручили організатори конкурсу – 

старший викладач кафедри грецької філології та перекладу Евеліна Рябченко і 

співробітник Організації туристичного розвитку м. Ларнака Нана Асмені Павлу, яка 

була на зв'язку в Skype. Конкурс "Ларнака - врата Кіпру" проходить щорічно з 

ініціативи Почесного Генерального консульства Республіки Кіпр у Маріуполі за 

підтримки Маріупольського державного університету та Організації туристичного 

розвитку міста Ларнака. Метою конкурсу є вдосконалення у молоді навичок 
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застосування інформаційних технологій, стимулювання незалежного мислення і 

винахідливості при підготовці друкованої та віртуальної продукції, формування 

єдиного інформаційного простору між Маріуполем та Ларнакою. 

Протягом звітного періоду активно розвивається співробітництво МДУ із 

організаціями та установами Республіки Польща. Так, у травні 2017 року у 

Варшавському університеті відбулася церемонія вручення нагороди імені Івана 

Виговського. Цього року до числа лауреатів увійшов доцент кафедри міжнародних 

відносин і зовнішньої політики Маріупольського державного університету, кандидат 

історичних наук Сергій Пахоменко. У зв'язку із присудженням нагороди на ім’я 

Сергія Пахоменка надійшов Вітальний лист від Президента Польщі Анджея Дуди. 

Сергій Пахоменко здійснює активну діяльність з поширення інформації про Польську 

Республіку серед маріупольської громадськості. Він неодноразового читав лекції з 

історії країни-сусіда, готував студентів спеціальності «Міжнародні відносини» до 

стажування у Польщі. Також під його науковим керівництвом студентка МДУ 

здобула перемогу у конкурсі імені Єжи Ґєдройця на найкращі дипломні, магістерські 

та кандидатські роботи, присвячені історії та сучасності Польщі, а також польсько-

українським взаєминам.  

У листопаді 2017 року студент Маріупольського державного університету 

спеціальності «Історія» Антон Самойленко разом с доцентом кафедри історичних 

дисциплін Світланою Арабаджи взяли участь у другому етапі міжнародного проекту 

«Історія починається в родині», який відбувся у Міжнародному домі зустрічей молоді 

в м. Освенцимі. У проекті взяла участь молодь з України, Польщі та Німеччини. 

Кожен учасник презентував власні сімейні історії у вигляді інтерв’ю з рідними, які 

були свідками Другої світової війни. Доцент кафедри історичних дисциплін Світлана 

Арабаджи, яка є тренеркою проекту «Історія починається в родині», відзначила, що 

презентації сімейних історій усіх учасників були настільки різними, що це дало змогу 

розглянути теми родини та історії з двох перспектив: родини у історії та історії в 

родині, а також порівняти ситуації які відбувалися у трьох різних країнах приблизно 

одночасно. Подібні проекти дають можливість українській молоді вдосконалити 

мовні навички, сприяють подоланню стереотипів між представниками трьох країн та 

сприяють кращому розумінню історії Європи.  

Протягом звітного року в Маріупольському державному університеті активно 

працював Польський культурний центр, на базі якого студенти та викладачі 

університету, мешканці Маріуполя мають змогу вивчати польську мову, культуру, 

історію. Польські партнери МДУ (Посольство Республіки Польща в Україні, 

Генеральне консульство Республіки Польща в Харкові, польські університети, 

фонди) постійно поповнюють бібліотеку та покращують матеріально-технічну базу 

Центру. Завдяки активній співпраці з Сілезьким університетом в Катовіцах студенти 

МДУ мають можливість удосконалювати знання польської мови, спілкуючись з її 

безпосередніми носіями. 

У цьому році в Полонійній академії в Ченстохові продовжили своє навчання 

студенти МДУ на бюджетній основі за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр». 

Ця можливість надана у рамках реалізації проекту «Подвійний диплом» завдяки 

підписаній угоді про співпрацю між університетами. Запровадженню програми 

подвійних дипломів передувало порівняння та зведення навчальних програм двох 

вузів, а також домовленість щодо взаємного визнання результатів, отриманих під час 

навчання, яка буде підкріплюватися відповідним протоколом погодження. Участь у 
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даній програмі відкриває нові наукові та освітні можливості для маріупольських 

студентів, сприяє підвищенню їх рівня мобільності та конкурентоспроможності. 

Освітяни двох країн упевнені, що, вивчивши закордонний досвід, дипломовані 

фахівці зможуть привнести позитивні зміни у різні сфери української економіки, 

науки, освіти і культури. 

У звітньому році Маріупольський державний університет продовжив співпрацю 

з ОБСЄ. Так, у січні 2017 року Перший заступник Голови Спеціальної 

моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг відвідав МДУ та обговорив 

питання розвитку співпраці вишу зі структурами ОБСЄ та способи врегулювання 

конфлікту на Донбасі. За підсумками зустрічі були досягнуті домовленості про 

залучення студентів до участі в освітніх, культурних, волонтерських проектах ОБСЄ, 

а також про проведення зустрічей з молоддю на регулярній основі.  

У березні та травні 2017 року МДУ відвідував керівник представництва 

Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у Маріуполі Тер'є Шолсвік, який під час 

зустрічі зі студентами проводив презентацію, яка змалювала основні завдання та 

напрямки роботи СММ. 

Активно продовжується співпраця з Британською Радою в Україні. В рамках 

співробітництва представники МДУ мали можливість успішно пройти навчальну 

програму «Міжнародний відділ університету: кращі практики» для керівників та 

співробітників міжнародних відділів/центрів українських вищих навчальних закладів.  

У жовтні 2017 року у Міністерстві освіти і науки України відбулося обговорення 

результатів впровадження програми «Методика навчання англійської мови», яка 

реалізується у рамках проекту «Шкільний учитель нового покоління» за підтримки 

Британської Ради в Україні. В обговоренні взяли участь доцент кафедри англійської 

філології Маріупольського державного університету Юлія Федорова та старший 

викладач кафедри Ольга Бердіна. У вересні 2016 року розпочався експеримент із 

впровадження нової програми з методики навчання англійської у 10 педагогічних 

вишах України. Методика передбачає проведення занять виключно англійською 

мовою і збалансування часу навчання між теорією та практикою. 

В рамках співробітництва з Представництвом ЄС в Україні у Львові відбулась 

зустріч координаторів інформаційних центрів Європейського Союзу в Україні. МДУ 

представляла старший викладач кафедри філософії та соціології Катерина Трима. 

Учасники щорічної зустрічі обговорили перспективні напрямки співпраці та 

проведення спільних заходів інформаційних центрів і Представництва ЄС в Україні, 

дізналися про можливості для молоді у рамках програм ЄС (Еразмус+, Горизонт 

2020, Creative Europe), про інформаційні джерела Представництва ЄС. 

У травні 2017 року у Маріупольському державному університеті пройшов День 

кар'єри, організований Інформаційним центром ЄС у Маріуполі за підтримки 

Представництва Європейського Союзу в Україні та Громадської організації 

«Фундація "Відкрите суспільство"». На відкриття Дня кар'єри до Маріуполя прибули 

керівник Програм співробітництва Представництва Європейського Союзу в Україні 

Беренд де Гроот і радник з питань преси та інформації Представництва ЄС в Україні 

Вікторія Давидова. А на факультеті філології та масових комунікацій відбулась 

зустріч студентів з спеціалістом з питань політики Групи з підтримки України 

Представництва ЄС Бенедіктом Германном. Тема заходу — «Процеси децентралізації 

в Україні, погляд ЄС». 
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У червні 2017 року на базі МДУ відбувся відкритий форум «Відновлення і 

розвиток Донбасу», організований за підтримки Представництва ЄС в Україні, 

Програми розвитку ООН, Агентства ООН у справах біженців та Міжнародної 

організації з міграції. В обговоренні актуальних питань розвитку регіону взяли участь 

керівництво парламенту, уряду, облдержадміністрації, а також студенти, викладачі та 

співробітники маріупольських вишів, громадські активісти й інші представники 

громадянського суспільства. У складі делегації учасників університет вперше 

відвідали Європейський комісар з питань розширення і політики добросусідства 

Йоганнес Ган і Посол ЄС в Україні Хюґ Мінґареллі.  

Окрім зарубіжних гостей, у форумі «Відновлення і розвиток Донбасу» взяли 

участь віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко, міністр закордонних справ Павло 

Клімкін, голова Донецької облдержадміністрації Павло Жебрівський, Перший 

заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, народний депутат 

України Марія Іонова, міський голова Маріуполя Вадим Бойченко. 

Відкриваючи форум, Йоганнес Ган поділився враженнями від візиту в Україну: 

«Я дуже радий бачити тут, в Україні, ентузіазм людей, які намагаються зробити 

країну кращою, незважаючи на всі труднощі. Кілька років тому мешканці України 

зробили заяву про бажання створити сучасну європейську державу, і Європейський 

Союз підтримав це рішення». 

Форум проходив у форматі живого спілкування. Модератором виступила 

представник Програми розвитку ООН Соломія Стахів. Питання аудиторії 

стосувалися запровадження безвізового режиму з Євросоюзом, інфраструктурних 

проектів для Донбасу, підтримки малого бізнесу. 

На питання щодо можливості масового відтоку молоді за кордон через введення 

безвізу міністр закордонних справ України Павло Клімкін зауважив, що студенти 

університету мають усе необхідне, щоб будувати європейську державу в Україні - це 

знання іноземних мов, можливість здобувати міжнародний досвід роботи і 

встановлювати зв'язки з європейською молоддю, тож уся надія - на їх патріотизм 

і прагнення розвивати свій регіон і свою країну. 

У свою чергу ректор МДУ подякував гостям за високу оцінку діяльності 

університету, результатом якої є проведення на базі ВНЗ такого серйозного 

міжнародного форуму. Також він підкреслив, що виш активно співпрацює з 

організаціями Євросоюзу, Представництвом ЄС в Україні, провідними 

європейськими університетами, з якими МДУ ефективно взаємодіє у рамках 

програми «Еразмус+». Результатом такого співробітництва є численні закордонні 

стажування студентів і викладачів, а також успішне працевлаштування випускників 

університету в Україні та за кордоном.  

 

 

2. Міжнародні наукові та освітні проекти 

 

Протягом 2017 року Маріупольський державний університет брав участь у 

розробці та реалізації наукових і освітніх проектів: 

Проект «Дистанційне навчання українознавчих курсів для учнів з тимчасово 

окупованих територій». Проект реалізується Маріупольським державним 

університетом, Донецьким обласним інститутом післядипломної освіти та 

Маріупольським НМЦ за підтримки Міністерства освіти і науки України, 
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Міністерства закордонних справ Литовської Республіки, Посольства Литви в Україні 

та організації «Lithuanian Development Cooperation». Він передбачає створення умов 

для доступної та якісної освіти для учнів 9-11 класів, які не мають змоги вивчати 

деякі предмети, пов'язані з українською мовою і культурою. Перш за все проект 

націлений на школярів, які проживають в зоні АТО і на тимчасово окупованій 

території України. За підсумками проекту на навчальному порталі університету були 

розміщені електронні курси з української мови, української літератури, історії 

України (6-9 класи та 10-11 класи), фізичної та соціально-економічної географії 

України. Курси включають теоретичний матеріал, практичні завдання та добірку 

корисної літератури і інтернет-ресурсів, які допоможуть у вивченні українознавчих 

дисциплін. Розробкою курсів займалися вчителі маріупольських шкіл, співробітники 

Маріупольського науково-методичного центру, викладачі та співробітники МДУ. 

Основною умовою проекту є надання доступу до онлайн-курсів без необхідності 

проходити реєстрацію і завантажувати особисті дані, що особливо важливо для 

школярів, які проживають на непідконтрольній Україні території. 

Проект Еразмус+ «Переосмислення регіональних досліджень: Балто-

Чорноморський зв’язок». Проект реалізується за участі провідних вишів Естонії, 

Польщі, Швеції та Литви. Від України до проекту долучилися Львівський 

національний університет імені Івана Франка, Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова і 

Маріупольський державний університет. Координаторами проекту виступають 

Університет м.Тарту (Естонія), а на національному рівні – ЛНУ імені Івана Франка. 

Мета проекту – сприяти розвитку вищої освіти в Україні та допомогти університетам 

відповідати найвищим освітнім стандартам. Окрім того, проект допоможе 

вітчизняним вишам встановити зв’язки з університетами-партнерами в Європі, 

залучити іноземних студентів та проводити наукові розвідки у Балто-

Чорноморському регіоні, досліджуючи його історичний, політичний, економічний та 

культурний розвиток. У рамках проекту на спеціальності «Міжнародні відносини» 

МДУ будуть впроваджені навчальні модулі, пов’язані з Балто-Чорноморськими 

студіями, а у майбутньому спільно із зарубіжними університетами буде розроблена 

магістерська програма, у межах якої студенти досліджуватимуть національне та 

міжнародне співробітництво між країнами регіону і перспективи регіону в контексті 

європейської інтеграції та регіонального співробітництва. Програма буде орієнтована 

як на українських, так і на іноземних студентів, чиї академічні інтереси або 

практична діяльність тісно пов’язані з Балтійським та/або Чорноморським регіонами. 

За умовами проекту на базі університету буде створений центр вивчення Балто-

Чорноморського регіону, оснащений сучасною технікою і тематичною літературою. 

Програма ЕРАЗМУС: розробка програми «подвійних» магістерських дипломів з 

Полонійною Академією в Ченстохові (Республіка Польща). В межах реалізації цієї 

програми у 2017 році студенти МДУ продовжили навчання на бюджетній основі за 

освітнім ступенем «Бакалавр» Ця можливість надана у рамках реалізації проекту 

«Подвійний диплом» завдяки підписаній у цьому році угоді про співпрацю між 

університетами. 

Майстер-план «Чисте повітря для Маріуполя». Учасники проекту: Донецька 

обласна державна адміністрація, Маріупольська міська рада, компанія «Систем 

Кепітал Менеджмент», німецька компанія «Тюф Норд», Маріупольський державний 

університет, Брандербурзький університет, Генеральне консульство ФРН у Донецьку,  
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а також низка німецьких фахівців. Мета проекту – підвищення рівня екологічної 

освіти населення міста Маріуполя, а також проведення роботи з метою зменшення 

шкідливих викидів у атмосферу міста Маріуполя. Фінансування проекту 

здійснюється за рахунок коштів Міністерства закордонних справ Німеччини.  

 

 

 

3. Міжнародні центри МДУ 

 

Інститут українсько-грецької дружби та елліністичних досліджень 

На базі Інституту українсько-грецької дружби та елліністичних досліджень 

проводяться наукові дослідження з історії та культури греків, науково-практичні 

семінари та круглі столи за участю представників закордонних університетів. Так, 13 

березня 2017 р. на базі Інституту відбулось засідання секції «Функціонально-

прагматичні, когнітивні та лінгвістичні аспекти дослідження новогрецької мови та її 

діалектів» в межах Декади студентської науки – 2017. 15 березня 2017 р. відбувся 

Науковий дебют «Мовна, літературна та культурна спадщина греків Приазов’я» для 

учнів міських шкіл, які вивчають новогрецьку мову, та студентів 1 курсу 

спеціальності «Мова та література (новогрецька)». Також на базі Інституту було 

проведено усну частину ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з 

новогрецької мови (19-21 квітня 2017р.). 19 травня 2017 р. було проведено круглий 

стіл «Актуальні питання лінгвістики, літератури та художнього перекладу». Також на 

базі Інституту регулярно проводяться науково-методичні семінари викладачів 

кафедри грецької філології та перекладу. 

 

Представництво Європейської організації публічного права в Україні 

МДУ є членом Ради директорів Європейської організації публічного права 

(ЄОПП), і на базі університету функціонує представництво цієї організації в Україні, 

науково-методичні матеріали для якого надаються ЄОПП. На базі центру проходять 

Літні академії європейського права, до організації та проведення якої залучено 

ЄОПП, Європейську арбітражну палату та Асоціацію юридичних вузів країн СНД. 

Слухачам Академії читають лекції провідні професори українських і зарубіжних 

університетів. За підсумками Академії слухачі традиційно отримують відповідні 

сертифікати міжнародного зразка.  

 

Італійський культурний центр  

Продовжують успішну діяльність на базі МДУ Італійський культурний центр. 

Основними напрямами діяльності цих структур залишаються вивчення італійської 

мови й популяризація італійської культури. Щоденно оновлюються інформаційні 

сторінки ІКЦ у соціальних мережах з метою поширення й популяризації італійської 

мови, літератури та культури. За участі ІКЦ кращі студенти отримали стипендії 

Міністерства закордонних справ Італії на навчання в університетах Італії  у 2017 р. 

(Бриштен В., Терехова В., Фролова Т.). Також у приміщенні Центру  відбувається 

показ художніх фільмів мовою оригіналу, а також надається можливість перегляду 

італійського телебачення для всіх бажаючих. На базі Італійського культурного центру 

МДУ проходять тематичні заходи, пов’язані з італійською культурою и мистецтвом. 
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Польський культурний центр 

В МДУ стабільно розвивається Польський культурний центр, на базі якого 

працює бібліотека польськомовної літератури з історії, культури Польщі, 

проводяться дні мови, історії, культури Польщі. Постійно оновлюється сайт Центру 

польської культури (http://centrumpl.in.ua), створений на виконання гранту Фонду 

«Sеmper Polonia», що значно посилює можливості центру завдяки інтерактивності та 

розширенню навичок студентів, необхідних для сучасного фахівця з філології та 

перекладу, а також дає можливість проводити наукові форуми в онлайн режимі. Сайт 

містить інформацію з лінгвокраїнознавства Польщі (історія, культура, географія), про 

стажування у ВНЗ Республіки Польща, умови та форми отримання сертифікатів з 

польської мови. На базі центру проходять заняття з польської мови, літератури та 

лінгвокраїнознавства для студентів університету, а також заняття для учнів 

Маріупольського технічного ліцею в рамках проекту «Вивчаємо польську мову 

разом». Студентами спеціальності «Переклад (українська, російська, польська)» 

розроблюється тема «Зіставне вивчення польської, української та російської мов». 

Польський культурний центр МДУ був залучений до проведення Інтернет-

конференції «Сучасні славістичні студії: основні напрями та перспективи 

досліджень». У роботі конференції та круглого столу взяли участь студенти та 

викладачі польських ВНЗ. Окрім наукового напряму функціонування центру, на його 

базі проходить і культурно-просвітницька робота зі студентами: перегляд відомих 

кінострічок польського кінематографу, щорічний конкурс «ПереКЛАДач», 

святкування Дня Незалежності Польщі. Використання Центру польської культури, 

який створено з урахуванням усіх сучасних форм навчання іноземній мові, 

інноваційних форм роботи зі студентами спеціальностей, які вивчають польську мову 

та є майбутніми перекладачами з польської мови, дає можливість підготувати 

конкурентоспроможних спеціалістів для сучасної викладацької, наукової та 

бізнесової сфер діяльності.  

 

Центр гендерних досліджень та освіти 

На базі МДУ працює Центр гендерних досліджень та освіти. Центр займається 

впровадженням гендерних підходів в навчальний процес університету, поширенням 

гендерних знань, підвищенням рівня обізнаності студентської молоді з гендерних 

питань. На базі центру проводяться тренінги, здійснюється консультативна допомога 

жителям регіону. 12 грудня 2017 року представники Центру взяли участь у триалозі 

«Партнерство в запобіганні торгівлі людьми та виявлення постраждалих від торгівлі 

людьми», що проводився на базі Центрального районного центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді Маріупольської міської ради, Донецькою обласною лігою 

ділових і професійних жінок в рамках проекту ОБСЄ «Поширення національного 

механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі 

людьми в Україні». Також розвивається студентська наука, проводиться робота з 

написання дисертаційних, дипломних та наукових досліджень з гендерної 

проблематики. Так, в цьому році було представлено 3 роботи для участі у І турі 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі «Гендерні 

дослідження», робота переможця буде рекомендована для у часті у ІІ турі, який 

відбудеться у Херсонському державному університеті у лютому 2018 року. 
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Міжнародний центр з навколишньо-природного середовища 

У 2017 році на базі центру проводились відео-конференції, майстер-класи з 

екологічної освіти. Маріупольський державний університет бере активну участь у 

реалізації ініціативи Генерального консульства ФРН у Донецьку з 

місцерозташуванням у Дніпропетровську з розробки та впровадження Майстер-плану 

«Чисте повітря для Маріуполя», який фінансується за рахунок коштів Міністерства 

закордонних справ Німеччини. Учасниками проекту також стали: Донецька обласна 

державна адміністрація, Маріупольська міська рада, компанія «Систем Кепітал 

Менеджмент», німецька компанія «Тюф Норд», а також низка німецьких фахівців. 

Мета даного проекту – підвищення рівня екологічної освіти населення міста 

Маріуполя, а також проведення роботи з метою зменшення шкідливих викидів у 

атмосферу міста Маріуполя. Засідання та збори учасників проекту з метою аналізів 

результатів впровадження майстер-плану та розробки його подальших етапів 

проводились протягом 2017 року на базі МДУ. 

 

Навчальна телестудія «MDU-media» 

У 2017 році на базі факультету філології та масових комунікацій 

Маріупольського державного університету функціонувала навчальна лабораторія 

«Телестудія МДУ-медіа», створена у 2011 році завдяки гранту Фонду розвитку ЗМІ 

Посольства США отриманому МДУ. У навчальній лабораторії, оснащеній сучасною 

професійною технікою, створені всі умови для навчальної практики студентів, 

підготовки бакалаврських робіт, виробництва циклів відео лекцій, моделювання 

виробничих ситуацій під час навчальних занять. Навчальна телестудія дозволяє 

запроваджувати інтерактивні методи навчання на основі сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій, моделювати робочі ситуації. Вона допомагає майбутнім 

фахівцям у галузі журналістики й реклами та зв’язків з громадськістю 

вдосконалювати практичні навички дикторської майстерності, відео-монтажу, 

редагування відеоматеріалу. На базі навчальної лабораторії проходять тренінги, 

майстер-класи, семінари провідних міських і відомих українських журналістів та 

фахівців у галузі медіа. З початку 2017-2018 навчального року на базі навчальної 

лабораторії почала працювати «Творча майстерня» журналіста, редактора, теле- та 

радіоведучого, медіа-тренера, голови правління ГО «Громадське радіо» 

А.В.Куликова. На поточному етапі, в рамках роботи навчальної лабораторії, студенти 

4 курсу кафедри соціальних комунікацій проходять навчально-виробничу практику. 

Кращі роботи студентів з тележурналістики будуть включені у програми телеканалу 

«Маріупольське телебачення», а кращі роботи з радіовиробництва потраплять до 

ефіру ПРАТ «ТРК«Євростудія». 

 

Бібліотека елліністичних студій «Костянтинос Левендіс» 
Бібліотека елліністичних студій «Костянтинос Левендіс», найбільша в Україні 

бібліотека грецької літератури з фондом близько 17 тисяч примірників. Початок 

формування бібліотеки елліністичних студій «Костянтинос Левендіс» було покладено 

у 2005 році, коли МДУ відвідали Президент благочинного Фонду «Анастасіос Г. 

Левендіс» Анастасіос Пол Левендіс та Директор Фонду, Почесний професор МДУ 

Васос Карайоргис. На момент відкриття фонд бібліотеки нараховував 6285 

примірників. З них: 4786 – книги загального фонду Маріупольського державного 

університету; 1499 – книги з фонду «Анастасіос Г. Левендіс». За 2017 рік фонд 
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бібліотеки збільшився на 500 видань переважно з історії, мовознавства, методики 

викладання, педагогіки, літератури, також були отримані підручники з новогрецької 

мови. За останні роки бібліотеку відвідали представники вищих навчальних закладів 

Києва, Одеси, Симферополя, Львова, Афін, Салонік та Яніни (Греція). Неодноразово 

з візитом до бібліотеки приїздили директори фонду «Анастасіос Г. Левендіс» Васос 

Карайоргис і Хараламбос Бакірдзис. Також, бібліотеку відвідали Генеральний Консул 

Греції в Маріуполі Софія Маллі, Дімітріс Папандреу, Елені Георгопулу, письменник 

Стеліос Еллініадіс, поет Міхаліс Пієріс, президент Грецької Республіки Каролос 

Папуляс, професор прикладного мовознавства відділення початкової освіт 

Університету західної Македонії Елені Гріви та завідувач відділення мови, філології 

та культури країн Причорномор’я Університету Фракії імені Демокріта Марії Дімасі. 

голова координаційного комітету Міжнародного товариства друзів Н. Казандзакіса 

Георгіос Стасінакіс. Надзвичайний і Повноважний Посол Грецької Республіки в 

Україні Георгіос Пукаміссас, заступник Міністра юстиції України з питань 

євроінтеграції Сергій Петухов, а також представники делегацій з багатьох країн 

Європи. 

 

Інформаційний центр Європейського Союзу 

У 2017 році за підтримки та координації Інформаційного центру Європейського 

Союзу, який був відкритий на базі МДУ було проведено комунікативний захід «Дні 

кар’єри», в якому взяли участь керівник Програм співробітництва представництва 

Європейського Союзу в Україні Беренд де Гроот та радник з питань преси та 

інформації Представництва ЄС в Україні. Учасники мали змогу поспілкуватися з 

роботодавцями, пройти безкоштовні тренінги та здобути навички, необхідні для 

успішного працевлаштування - оформлення резюме згідно європейських вимог. 

Корисним був тренінг з психологічної та теоретичної підготовки до співбесіди з 

роботодавцем. 

 

 

 

4. Міжнародні стажування викладачів і студентів 

Важливою, дієвою і перспективною формою міжнародного співробітництва у 

МДУ вважаються міжнародні стажування студентів і викладачів. Серед програм, 

пов’язаних зі студентськими обмінами, можна виділити три основні типи: навчальні, 

наукові та культурні. Всі ці програми мають професійну зорієнтованість і сприяють 

покращенню фахової підготовки випускників університету, розвитку наукового 

потенціалу студентів та викладачів. Тривалість програм коливається від одного 

місяця до повного навчального року. У них беруть участь кращі студенти і викладачі 

університету.  

Динаміку стажувань ілюструють такі цифри. Протягом останніх п’яти років 602 

студента та викладача МДУ взяли участь у навчальних, наукових та культурних 

стажуваннях у різних країнах світу. 
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Рис. 3 Кількість студентів і викладачів, які брали участь у закордонних стажуваннях (осіб) 

 

Найчастіше представники Маріупольського державного університету відвідують 

Грецію, Італію, Польщу, Кіпр, США, Великобританію, Німеччину, Францію, Польщу, 

Молдову, Грузію та ін.  

Традиційно студенти брали участь у різних програмах у Греції, незважаючи на 

гострі фінансові проблеми цієї країни. Серед таких програм варто назвати: Літня 

школа з вивчення новогрецької мови на о. Калімнос, міжнародна програма грецької 

мови, історії та культури «ІМХА» в м. Салоніки.  

Влітку 2017 року 10 студентів МДУ брали участь у культурно-освітній 

програмі на острові Крит. Організатором стажування виступив Генеральний 

секретаріат у справах греків зарубіжжя Міністерства закордонних справ Грецької 

Республіки. Це було заохочення для учасників конкурсу, присвяченого життю і 

творчості Казандзакіса. 

З липня по вересень 2017 року студент ОС «Магістр» спеціальності «Переклад 

(італійська)» Валерій Бріштен проходив стажування в Університеті для іноземців м. 

Реджо Калабрія (Італія) за стипендіальною програмою італійського уряду. 

Студент МДУ Максим Костенко побував в Америці, у місті Вісконсін-Деллс, за 

програмою Work and Travel USA.  

За програмою мобільності Еразмус+ з Янінським університетом грант на 

стажування у Греції отримав студент ОС «Магістр» спеціальності «Мова та 

література (новогрецька)» Костянтин Мавроді та в. о. завідувача кафедри грецької 

філології та перекладу Юлія Жарікова і в. о. завідувача кафедри теорії та практики 

перекладу Марія Смирнова. 

Викладачі Маріупольського державного університету активно беруть учать у 

наукових семінарах, конференціях та форумах закордоном. Так, у місті Фрайбург 

(Швейцарія) проходила 16 Міжнародна конференція викладачів німецької мови, у 

якій взяла участь завідувач кафедри німецької та французької філології 

Маріупольського державного університету, доцент Юлія Кажан. Доцент МДУ Юлія 

Кажан виступила на засіданні секції «Організація навчального процесу за допомогою 

інформаційних технологій». Вона презентувала доповідь на тему «Впровадження 
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методичних розробок «Вчимося навчати німецької» у навчальний процес українських 

ВНЗ (на прикладі МДУ)».  

На початку листопада 2017 року доцент кафедри грецької філології та перекладу 

МДУ Наталя Воєвутко взяла участь у конференції «Грецька мова і термінологія», яка 

традиційно проходить в Афінах під егідою Президента Грецької Республіки 

Прокопіса Павлопулоса та за підтримки Міністерства освіти, досліджень та релігії 

Греції.  

Значна кількість студентів проходить виробничу практику, навчається та працює 

за кордоном завдяки участі в програмах Work and Travel USA, Camp Counselors, 

AuPair, DAAD та ін.  

Велика кількість викладачів та студентів беруть участь у різних культурних та 

пізнавальних програмах і турах, позитивним моментом яких є професійна складова 

(мовна практика, екскурсії на підприємства, відвідування університетів, участь у 

наукових конференціях та ін.). 

Загалом, варто зазначити, що протягом звітного періоду Маріупольський 

державний університет успішно продовжив розширення міжнародного 

співробітництва, довівши ефективність власної моделі міжнародної співпраці, яка 

передбачає комплексну взаємодію на культурному, науковому, освітньому рівнях з 

посольствами, меріями, обласними адміністраціями та університетами зарубіжних 

країн. 

 

5. Підготовка іноземних громадян у Маріупольському державному університеті 

 

Маріупольський державний університет має ліцензію на підготовку іноземних 

громадян за акредитованими напрямами підготовки (спеціальностями) та на 

підготовку іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади (наказ МОН 

України № 102-л від 22.05.2017). 

Університет активно залучує до навчання студентів – громадян іноземних 

держав. Так, у 2014 р. в університеті навчались 130 осіб, у 2015 р. – 140 осіб, у 2016 р. 

– 99 осіб, у 2017 р. - 102 особи з таких країн: Азербайджан, Бангладеш, Білорусь, 

Вірменія, Гвінея, Греція, Камерун, Китай, Нігерія, Туреччина, Туркменістан, 

Узбекистан тощо). У 2017 - 2018 навчальному році до МДУ на ОС «Бакалавр» і ОС 

«Магістр» вступили 29 іноземних громадян, а на підготовчі курси Центру 

довузівської підготовки та по роботі з іноземними студентами – 36 іноземця.  

Іноземні студенти МДУ залучаються також до культурно-масової діяльності 

університету. Центром довузівської підготовки та по роботі з іноземними студентами 

спільно з відділом міжнародних зв’язків МДУ було проведено низку екскурсій для 

іноземних студентів: екскурсія містом, екскурсія Музеєм історії та археології МДУ, 

Маріупольським краєзнавчим музеєм. Іноземні громадяни активно беруть участь і у 

спортивних заходах МДУ. Так, у 2017 році студенти з Африки були у складі команди 

МДУ з міні-футболу під час Турніру Головного управління Національної поліції в 

Донецькій області за Кубок Миру, приуроченого до Дня Збройних Сил України. 

Також студенти залучаються до святкування українських національних свят, беруть 

участь у Дні вишиванки. Під час таких заходів вони знайомляться з історією 

Маріуполя та України, демонструють любов і повагу до історії і традицій 

українського народу. 
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Загалом, можна прослідити значний зріст кількості іноземних осіб, що 

здобувають освіту у МДУ, що є результатом плідної роботи адміністрації 

університету щодо набору іноземного контингенту. Іноземні студенти МДУ 

показують високій рівень професійної підготовки, прагнення до знань і беруть 

активну участь у науковому та громадянському житті університету. 

Університет у важких умовах зберіг контингент іноземців та планує його 

збільшення за активного сприяння міської, обласної влади, іноземних посольств та 

партнерів. 

Діяльність МДУ щодо підготовки іноземних громадян за акредитованими 

напрямами (спеціальностями) та до вступу у ВНЗ України у частині дотримання 

законодавства у сфері міграції постійно перевіряється Державною міграційною 

службою України та іншими організаціями. 

Таким чином, результати міжнародної співпраці університету сприяють 

удосконаленню навчально-виховного процесу, створюють умови для розвитку 

наукової діяльності викладачів і підвищення їх кваліфікації, розширюють джерела 

фінансування МДУ за рахунок активного залучення іноземних ресурсів, що сприяють 

зміцненню фінансово-економічного стану університету і розвитку його матеріально-

технічної бази. 

 

Завдання на 2018 рік: 

 Активізація участі у програмах міжнародної технічної допомоги 

Європейського Союзу, США, Великої Британії, Федеративної Республіки Німеччини 

тощо. 

 Проведення спільно із іноземними партнерами наукових, освітніх та 

культурних заходів задля популяризації української вищої школи, діяльності 

університету тощо. 

 Активізація участі у програмі Еразмус+ з іноземними ВНЗ задля розвитку 

академічної мобільності, розробка та впровадження нових програм подвійних 

дипломів, розвиток вже існуючих. 

 Сприяння участі представників науково-педагогічного колективу студентства 

у програмах обміну, стипендіальних міжнародних програмах, грантах та стажування 

закордоном.  

 Активізація діяльності міжнародних наукових, освітніх та культурних 

центрів університету. 

 Збереження та збільшення контингенту іноземних студентів. 


