
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Л А Н 

проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних (міжвузівських), університетських науково-практичних 

конференцій, форумів, семінарів, круглих столів здобувачів вищої освіти 

і молодих учених у Маріупольському державному університеті на 2021 рік 
 

 Міжнародні науково-практичні конференції 

№ 

Назва конференції 

(семінару) українською та 

англійською мовами. 

Основні питання, що 

пропонуються для 

обговорення 

Факультет, особа, 

відповідальна за 

проведення (адреса, 

телефон, E-mail) 

Термін 

проведення 

Кількість 

учасників від 

України 

Назва 

зарубіжних 

країн та 

кількість 

учасників від 

кожної із них 

Міністерства, 

відомства, 

установи, які є 

співорганізатора

ми конференції 

від України та 

зарубіжних країн 

Необхідна друкована 

продукція через 

редакційно-

видавничий відділ 

МДУ (тираж, формат, 

кількість сторінок) 

1. 

Міжнародна інтернет - 

конференція для 
студентів та молодих 

вчених 

«Сучасні славістичні студії: 

основні напрями і 
перспективи досліджень» / 

«Modern Slavonic Studies: 

main directions and prospects 
of research». 

Питання: 

1.Взаємодія слов’янських 
мов та проблеми  

перекладу. 

2.Динаміка розвитку 

слов’янських мов. 
3.Від аналізу до синтезу: 

теоретичні та практичні 

проблеми дослідження 
слов’янських літератур. 

4.Міфологія, фольклор, 

народна культура у вимірах 
сучасної славістики. 

5.Методика викладання 

Факультет грецької 

філології та перекладу, 
завідувач кафедри 

слов’янської філології 

та перекладу  

Педченко О.В.  
 

МДУ,  

пр. Будівельників 129,  
тел.(0629) 58-75-03, 

E-mail: rpti@mdu.in.ua 

 
Факультет філології та 

масових комунікацій, 

завідувач кафедри 

української філології  
Мельничук І.В.  

 

МДУ, 
вул.Матросова, 5,  

E-mail: 

uph@mdu.in.ua 

 16.05.2021 -

25.05.2021 

70 Польща  (10) 

Парагвай  (2) 
Ізраїль  (1) 

 

Центр польської 

культури МДУ  
 

Не передбачено. 

mailto:rpti@mdu.in.ua


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слов’янських мов та 

літератур у навчальних 
закладах. 

6.Актуальні питання 

соціальної комунікації . 

7.Сучасні славістичні студії 
в Україні.  

8.Міжнародні відносини та 

внутрішня політика 
слов’янських країн на 

сучасному етапі. 

2. 

VIII Міжнародна науково-

практична  конференція 
«Особливості інтеграції 

країн у світовий 

економічний та політико 
правовий простір»; 

«Peculiarities of countries' 

integration into the world 
economic, politic and law 

area» 

Питання: 

1. Розвиток інтеграційних 
процесів в умовах 

глобального середовища: 

політико-правовий аспект; 
2. Розвиток міжрегіональної 

взаємодії та 

транскордонного 

співробітництва в умовах 
інтеграційних пріоритетів; 

3. Особливості розвитку 

зовнішньоекономічних та 
політичних відносин країн 

в умовах глобалізації; 

4. Розвиток міжнародних 
фінансово-кредитних та 

валютних відносин в 

умовах глобалізації та 

Економіко-правовий 

факультет, доцент кадри 
економіки та 

міжнародних 

економічних відносин 
Балабанова Н.В. 

 

МДУ  
пр.Будівельників, 129а 

Тел: (098) 491 41 33 

E-mail: 

n.balabanova@mdu.in.ua 

 

19.11.2021 75 Республіка 

Польща (5) 
Грузія (5) 

Республіка 

Молдова (5) 
Болгарія (5) 

Міністерство 

освіти і науки 
України, 

Департамент з 

питань економіки 
Маріупольської 

міської ради,  

Відділення у м. 
Маріуполь 

Донецької 

торгово-

промислової 
палати, 

Познанський 

економічний 
університет  

(Республіка 

Польща),  

Тбіліський 
державний 

університет імені 

Іване 
Джавахішвілі 

(Грузія), 

Комратський 
державний 

університет  

(Республіка 

Збірник матеріалів 

конференції.  
Тираж – 25,  

формат А5,  

кількість сторінок – 
150.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

участь країн на світовому 

фінансовому ринку; 
5. Інноваційно-інвестиційна 

діяльність країн у світових 

координатах розвитку; 

6. Проблеми міжгалузевої 
співпраці в умовах 

глобалізації; 

7. Забезпечення 
конкурентоспроможності 

галузей та регіонів 

національної економіки; 
Проблеми забезпечення 

сталого розвитку країн в 

контексті сучасних 

світових процесів. 

Молдова),  

Кагульський 
державний 

університет імені 

Б.П. Хаздеу  

(Республіка 
Молдова),  

Господарська 

академія імені  
Д.А. Ценова 

(Болгарія) 

Всеукраїнські науково-практичні конференції 

№ 

Назва заходу. Основні питання, 

що пропонуються для 

обговорення 

Факультет, особа, 

відповідальна за 

проведення (адреса, 

телефон, e-mail) 

Термін 

проведення 

 

Кількість учасників 
Міністерства, 

відомства, установи, які 

є співорганізаторами 

конференції 

Необхідна друкована 

продукція через 

редакційно-

видавничий відділ 

МДУ (тираж, 

формат, кількість 

сторінок) 

всього 

у т.ч. 

іногородніх 

1. 

ІІІ Всеукраїнська науково-
практична інтернет- конференція 

для студентів, аспірантів та 

молодих вчених «Сучасні 
тенденції організації життєвого 

простору особистості» 

Питання:  
1.Можливості життєздійснення 

особистості в умовах сучасності. 

2.Чинники та механізми 

організації життєвого простору 
особистості. 

3.Психологічні інструменти 

фасилітації та допомоги 

Факультет філології та 
масових комунікацій,  

в.о. завідувача кафедри 

практичної психології 
Варава Л.А.,  

асистент Вагабова А.О., 

асистент Пархоменко 
І.А. 

 

МДУ,  

вул. Матросова, 5,  
тел. (0629) 58-75-06, 

E-mail: 

pps@mdu.in.ua 

12.03.2021 40 10 ----- Збірник матеріалів 
конференції. 

Тираж – 2,  

формат А5, кількість 
сторінок – 100-120. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

особистому зростанню та 

життєвій реалізації індивіда. 

2. 

ІІІ Всеукраїнська науково-
практична інтернет-конференція 

«Сучасні тенденції організації 

життєвого простору 
особистості». 

Питання: 

1. Можливості життєздійснення 
особистості в умовах 

сучасності. 

2. Чинники та механізми 

організації життєвого простору 
особистості. 

3. Психологічні інструменти 

фасилітації та допомоги 
особистому зростанню та 

життєвій реалізації індивіда. 

Факультет філології та 
масових комунікацій, 

в.о. завідувача кафедри 

практичної психології 
Варава Л.А.,  

асистент Вагабова А.О., 

асистент Пархоменко 
І.А.,  

 

МДУ,  

вул.Матросова, 5,  
тел. (0629) 58-75-06,  

E-mail: pps@mdu.in.ua 

12.03.2021 100  30  Київський національний 
університет імені Тараса 

Шевченка,  

Бердянський державний 
педагогічний університет, 

Запорізький 

національний університет 

Не передбачено. 
 

3. 

ІV Всеукраїнська наукова-

практична інтернет-конференція 
студентів, аспірантів, молодих 

учених «Маріупольський  

молодіжний науковий форум: 
традиційні й новітні  аспекти 

дослідження і викладання 

іноземних мов і літератури» 

Питання: 
1. Проблеми загального, 

типологічного та порівняльно-

історичного мовознавства. 
2. Германістика, сучасні аспекти 

її дослідження. 

3. Романістика, перспективи її 
дослідження. 

4. Світова література: традиційні 

та нові ракурси її дослідження. 

5. Актуальні проблеми 
викладання іноземних мов і 

літератури у школі та вищих 

Факультет іноземних 

мов, завідувач кафедри 
німецької та 

французької філології 

Кажан Ю.М., 
 

87500 Маріуполь,  

пр. Миру 89а 

тел: 380987595919 
E-mail: 

gerph@mdu.in.ua 

 

30.03.2021  100 30  Криворізький державний 

педагогічний університет, 
кафедра німецької мови і 

літератури з методикою 

викладання 
Тернопільський 

національний 

педагогічний університет 

ім. Володимира Гнатюка,  
Національний 

університет біоресурсів і 

природокористування 
України  (м.Київ), 

педагогічний факультет 

імені професора Віктора 
Сидоренка, кафедра 

іноземної філології і 

перекладу 

Не передбачено.  

mailto:gerph@mdu.in.ua


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

навчальних закладах. 

6. Сучасні стратегії 
перекладознавства. 

4. 

ІІ Всеукраїнська науково-

практична  інтернет - 

конференція «Професійна 
підготовка фахівців у галузі 

журналістики, реклами та PR» 

Питання:  
1.Підготовка фахівців у галузі 

журналістики та соціальних 

комунікацій: компетентнісний 

підхід. 
2.Концептуальні засади 

підготовки фахівців у галузі 

реклами та PR. 
3.Особливості сучасної освіти у 

галузі знань «Журналістика». 

Факультет філології та 

масових комунікацій, 

кафедра соціальних 
комунікацій 

 

E-mail: 
scom@mdu.in.ua 

15.04.2021 

  

 40  10 ------ Збірник матеріалів 

конференції. 

Тираж – 2,формат А5,  
кількість сторінок   -

100-120. 

  

5. 

ХІ Всеукраїнська науково-

практична інтернет-конференція  
«Тенденції розвитку сучасної  

системи міжнародних відносин та 

світового політичного процесу». 
Питання: 

1. Процеси регіоналізації 

та глобалізації як фактор 

світового розвитку. 
2. Зовнішня політика України на 

сучасному етапі. 

3. Зовнішня політика держав 
світу в умовах глобалізації. 

4. Історія міжнародних відносин. 

5. Розвиток політичної думки: 
історія та сучасність. 

6. Трансформація політичних 

систем держав світу в контексті 

глобалізації.  
7. Південно-східний регіон 

України в умовах суспільно-

Історичний факультет, 

завідувач кафедри 
міжнародних відносин 

та зовнішньої політики  

Гільченко О.Л. 
 

87556,  

МДУ, 

пр. Будівельників, 129 
Тел:(0629) 52-99-47 

E-mail: 

irfp@mdu.in.ua 

 28.05.2021 60  Польща (2) 

Словенія(1)
Естонія (1) 

Литва (1)   

Міністерство освіти та 

науки України, 
Національний 

педагогічний університет 

імені М. П. Драгоманова, 
Центр гендерних 

досліджень і освіти МДУ, 

Інституту вищої освіти 

Національної академії 
педагогічних наук 

України Інформаційний 

цент Європейського 
Союзу МДУ 

Збірник матеріалів 

конференції. 
Тираж – 30,  

кількість сторінок -

130. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

політичної кризи. 

6. 

XIII Всеукраїнська науково-

практична конференція «Сучасні 
технології управління туристич-

ним та готельно-ресторанним 

бізнесом» 
 

Економіко-правовий 

факультет, завідувач 
кафедри менеджменту 

Балабаниць А.В.  

 
МДУ, 

пр. Будівельників, 129а, 

тел. (0629) 58-75-57,  
E-mail: 

management@mdu.in.ua 

24.09.2021 

 

120  20  Міністерство освіти і 

науки України, Асоціація 
туристичних фірм 

м. Маріуполя і Приазов’я, 

Маріупольське відділення 
торговельно-промислової 

палати, Управління 

культури і туризму 
Маріупольської міської 

ради   

Збірник матеріалів 

конференції. 
Тираж – 100, 

формат  А5, 

кількість сторінок – 
200. 

 

7. 

Всеукраїнська науково-практична 

інтернет-конференція молодих 
вчених та здобувачів вищої 

освіти «Мови та літератури в 

полікультурному суспільстві». 
Питання: 

1.Актуальні проблеми загального 

типологічного і порівняльно 

історичного мовознавства. 
2.Актуальні проблеми сучасного 

перекладознавства. 

3.Актуальні проблеми навчання 
іншомовної комунікації. 

4.Теорія і історія української та 

світової літератур. 

5.Лінгвокультурологічні та 
соціокультурні аспекти філології. 

Факультет іноземних 

мов, завідувач кафедри 
англійської філології 

Ю.Г. Федорова 

 
Тел:380 97 918 43 33,  

E-mail: 

j.fedorova@mdu.in.ua 

 

12.11.2021 100 50 Бердянський державний 

педагогічний університет  
Національний 

університету водного 

господарства та 
природокористування 

ДВНЗ «Донецький 

національний технічний 

університет» 
Східноукраїнський 

національний університет 

імені Володимира Даля 

Збірник матеріалів 

конференції в 
електронному 

форматі. 

Університетські науково-практичні заходи 

№ 

Назва 

конференції 

(семінару).  

Основні 

питання, що 

пропонуються для 

обговорення 

Факультет, 

особа, 

відповідальна 

за проведення 

(адреса, телефон, 

e-mail) 

Термін 

проведення 
Кількість учасників 

Необхідна друкована 

продукція через редакційно- видавничий 

відділ МДУ(тираж, формат, кількість 

сторінок) 

1. 
 

 

Декада студентської науки 
 

 

Декани факультетів, відділ 
аспірантури МДУ  

 

10.03.2021-
20.03.2021 

500 Збірник матеріалів конференції. 
Тираж – 15, формат А5. 

 

mailto:management@mdu.in.ua


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  МДУ, 

пр. Будівельників, 129а,  
тел.58-74-81,  

Е-mail: 

radamv@mdu.in.ua 

 

2. 

Приазовські журналістикознавчі 
читання  

Питання:  

1.Розвиток регіональної преси на 
сучасному етапі 

2.Перспективи розвитку 

електронних медіа в Приазов’ї  

3.Сучасні рекламні та PR-технології: 
регіональний аспект 

Факультет філології та 
масових комунікацій, 

кафедра соціальних 

комунікацій,  
 

E-mail:  

scom@mdu.in.ua 

17.03.2021 20 Збірник матеріалів.  
Тираж – 2, формат А5, кількість сторінок – 

40. 

 
 

Круглі столи 

1. 

Круглий стіл «Актуальні питання 

грецької філології та перекладу». 

Питання стосуються таких галузей: 
1. Фольклористика; 

2.  Лінгвокультурологія та 

етнолінгвістика; 
3.  Когнітивна лінгвістика; 

4.  Соціолінгвістика; 

5.  Психолінгвістика; 

6. Термінологія та переклад; 
7.  Актуальні проблеми 

літературознавства; 

8.  Історія та культура греків 
Приазов’я.  

Факультет грецької 

філології та перекладу, 

завідувач кафедри грецької 
філології та перекладу 

Жарікова Ю.В., 

старший викладач  
Гаргаєва О.В. 
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2. 

Регіональний круглий стіл 

«Актуальні проблеми міжкультурної 

комунікації, перекладу та 
порівняльних студій». Питання 

стосуються таких галузей: 

1. Сучасні проблеми 
перекладознавства; 

2. Лексикології та стилістики; 

3.  Теоретичні та практичні питання 

Факультет грецької 

філології та перекладу,  

доценти кафедри теорії та 
практики перекладу  

Канна В.Ю., Пефтієва О.Ф. 
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професійно орієнтованого та 

художнього перекладу; 
4.  Лінгвістичні аспекти теорії 

перекладу і міжкультурної 

комунікації;  

5. Іноземні мови професійного 
спілкування;  

6. Лінгвокраїнознавчі студії з 

американистики, європеїстики та 
славістики. 

E-mail: 

victkanna@gmail.com 
тел: 0686635052, 

E-mail: 

peftieva@gmail.com 
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