
П Л А Н 

проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних (міжвузівських), університетських наукових, 

науково-практичних, науково-методичних конференцій, семінарів, форумів, круглих столів 

з проблем вищої освіти і науки у Маріупольському державному університеті на 2021 рік 

 

Всеукраїнські 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 
Міністерства, 

відомства, установи, 

які є 

співорганізаторами 

конференції від 

України та 

зарубіжних країн 

Необхідна 

друкована 

продукція 

через 

редакційно-

видавничий 

відділ МДУ 

(тираж, 

формат, 

кількість 

сторінок) 

всього 

у т. ч. 

іногородні

х 

1. 

ІІІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція з міжнародною участю «Нова 
українська школа: траєкторія поступу». 

Питання: 

1.Актуальні проблеми управління 
сучасною початковою школою: 

теоретико-методологічний аспект. 

2.Дитиноцентризм як основа освітнього 

процесу Нової української школи. 
3.Досвід реалізації основних завдань 

Нової української школи у закладах 

загальної середньої освіти. 
4.Початкова освіта: технології 

дистанційного навчання. 

5.Професійна підготовка педагогічних 

кадрів для Нової української школи. 

Факультет іноземних мов, 

завідувач кафедри педагогіки 
та освіти  Л.В.  Задорожна-

Княгницька  

 
Тел:380 68 110 68 40, 

E-mail:   

emped@mdu.in.ua 

02.04.2021  110 10  Вінницький 

державний 
педагогічний 

університет імені 

Михайла 
Коцюбинського 

Глухівський 

національний 

педагогічний 
університет імені 

Олександра Довженка 

Університет Західної 
Македонії (Грецька 

Республіка)  

Збірка 

матеріалів 
конференції. 

Тираж – 50, 

формат А5, 
кількість 

сторінок – 250. 

2. 

ІІІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Міжкультурна комунікація і 

глокалізаційні процеси у соціологічному 

Історичний факультет, 

завідувач кафедри філософії 

та соціології 

16.04.2021 100 ------ Донецьке відділення 

Соціологічної 

асоціації України, 

Збірник 

матеріалів 

конференції. 



вимірі». 

Питання: 

1. Міжкультурна комунікація в регіоні та 
Україні на сучасному рівні; 

2. Геополітичний вплив на культуру 

комунікації суспільства регіону;  
3. Етнонаціональні особливості регіону 

та їх вплив на рівень комунікації; 

4. Вплив інноваційних технологій на 

міжкультурну комунікацію регіону. 

Слющинський Б.В. 

 

 
МДУ, 

пр. Будівельників 129,  

Тел:(0629) 58-75-65, 
E-mail:   

pscphs@mdu.in.ua 

Донецький державний 

університет 

управління, 
Приазовський 

державний технічний 

університет  
 

Тираж – 50, 

формат А4, 

кількість 
сторінок – 130. 

3. 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Україна у світовому 

історичному просторі». 
Питання: 

1. Історичні традиції державотворення в 

Україні; 

2. Питання Української революції 1917 – 
1921 рр.; 

3. Трагедія Голодомору 1932 – 1933 рр.; 

4. Військова історія України; 
5. Актуальні проблеми джерелознавства та 

історіографії історії України; 

6. Суспільно-політична криза та російська 

військова агресія у Південно-Східній 
Україні 2014-2019 рр.; 

7. Повсякденність в історії України; 

8. Суспільні процеси у Північному 
Приазов’ї в ХІХ – ХХ ст.; 

9. Всесвітня історія; 

10. Актуальні проблеми зовнішньої 
політики України; 

11. Міжнародні відносини в умовах 

глобалізації; 

12. Україна у світовому інформаційно-
комунікаційному просторі; 

13. Актуальні проблеми археологічних 

досліджень в Україні. 

Історичний факультет, 

завідувач кафедри історичних 

дисциплін 
Романцов В.М. 

 

 

МДУ, пр. Будівельників, 129 
Тел:(0966) 08-03-91 

E-mail: 

hd@mdu.in.ua 

23.04.2021 100 Польща(1), 

Естонія(1), 

Литва (1), 
Київ, 

Львів, 

Черкаси, 

Чернігів, 
Бердянськ, 

Запоріжжя 

 

Міністерство освіти та 

науки України, 

Інститут історії 
України НАН 

України, 

Інститут археології 

НАН України, 
Історичний факультет, 

кафедра історичних 

дисциплін, 
Центр Балто-

Чорноморських 

регіональних 

досліджень, 
Маріупольський 

краєзнавчий музей 

Збірник 

матеріалів 

конференції. 
Тираж – 30, 

кількість 

сторінок -200. 

4. 
IІІ Всеукраїнська науково-практична 

інтернет – конференція «Математичні 

Економіко-правовий 

факультет, завідувач кафедри 
28.04.2021 р. 100 10 МОН  України, 

Київський 

Збірник 

матеріалів 

mailto:pscphs@mdu.in.ua


методи, моделі та інформаційні технології 

у науці, освіті, економіці, виробництві». 

Питання: 
1. Практичне застосування  математичних 

методів та інформаційних технологій у 

науці, освіті, економіці, виробництві; 
2. Методологічні підходи впровадження 

інформаційних технологій в освіті, 

науці, економіці, виробництві; 

3. Теоретичні питання кібербезпеки та 
захисту інформації. 

математичних методів та 

системного аналізу 

Шабельник Т.В. 
 

 

МДУ, 
пр. Будівельників, 129 а, 

Тел:58-75-55 

E-mail:  

mmsa@mdu.in.ua 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка, 
Донецький 

національний 

університет імені 
Василя Стуса, 

Донецький 

національний 

технічний університет 
(м. Покровськ), 

ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський 
університет економіки 

і торгівлі», 

Бердянський 

державний 
педагогічний 

університет 

конференції. 

Тираж – 3, 

кількість 
сторінок -200. 

5. 

V Всеукраїнська науково-практична 
заочна конференція «Екологія, 

природокористування та охорона 

навколишнього середовища: прикладні 

аспекти». 
Питання: 

1. Проблеми охорони навколишнього 

середовища в рамках Впровадження 
статегіі сталого розвитку; 

2. Соціально-екологічні виклики 

сьогодення; 
3. Питання екологізації економіки, 

промісловості та освіти,  

4. Сучасні проблеми в екологічному 

законодавстві; 
5. Як сучасні екологічні проблеми бачить 

сучасна молодь. 

Економіко-правовий 
факультет, завідувач кафедри 

раціонального 

природокористування та 

охорони навколишнього 
середовища  

Черніченко Г.О.  

 
МДУ,  

пр. Будівельників 129а,  

тел. (0629) 58-75-54,  
E-mail:  

emnrep@mdu.in.ua 

28.05.2021 90 30 Донецький державний 

університет імені 

Василя Стуса 

Збірник 
матеріалів 

конференції 

Тираж – 10, 

формат А5, 
кількість 

сторінок – 100. 

 

6. 
ІІ Всеукраїнська науково-практична 
конференція з міжнародної участі 

«Феномен бібліотек у сучасному світі». 

Історичний факультет,  
завідувач кафедри 

культурологіі та 

30.09.2021  100  25  Міністерство освіти і 
науки України, 

Наукова бібліотека 

Збірник 
матеріалів 

конференції. 

mailto:emnrep@mdu.in.ua


Питання: 

1. Актуальні проблеми бібліотекознавства 

у сучасному світі; 
2. Інформаційні технології та інтернет 

ресурси у діяльності сучасних бібліотек; 

3. Наукові та публічні бібліотеки: 
історичний досвід, сучасний стан та 

перспективи розвитку; 

4. Діяльність бібліотек України щодо 

збереження та популяризації цінностей 
та досягнень національної книжкової 

культури; 

5. Регіональна бібліотечна практика: стан, 
тенденції, перспективи. 

 

інформаційної діяльності 

Сабадаш Ю.С.,  

доцент Янковський С.В. 
   

 

МДУ, пр. Будівельників 129 
Тел:(0629) 58-75-66 

E-mail: 

csia@mdu.in.ua 

МДУ, 

Наукова бібліотека 

Приазовський 
державний технічний 

університет, 

Донецька обласна 
наукова дитяча 

бібліотека, 

Централізована 

бібліотечна система 
(ЦБС), 

Департамент 

культурно-
громадського 

розвитку 

Маріупольської 

міської ради, 
Фонд збереження 

культурної спадщини 

Маріуполя 

Тираж – 100, 

кількість 

сторінок -250. 

 

Університетські науково-практичні заходи 
 

№ 
Назва заходу. Основні питання, що 

пропонуються для обговорення 

Факультет, особа, 

відповідальна за 

проведення  

(адреса, телефон, e-

mail) 

Термін 

проведення 

Кількість 

учасників 

Необхідна продукція через редакційно-

видавничий відділ МДУ (тираж, формат, 

кількість сторінок) 

1. 

ХХІІІ Підсумкова науково-практична 

конференція викладачів «Актуальні 
проблеми науки та освіти» 

Декани факультетів, 

відділ аспірантури МДУ  
 

МДУ, 

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

Е-mail:  
radamv@mdu.in.ua 

05.02.2021  200  Програма конференції.  

Тираж – 7 , формат – А5. 
Збірник матеріалів конференції.  

Тираж – 3, формат – А5. 

2. 
Пси-фест «Психологія для життя» 
Питання:  

1.Організація психологічного простору 

Факультет філології та 
масових комунікацій, 

доцент кафедри 

24.04.2021 50 Не передбачено. 



особистості. 

2.Психологічні механізми соціалізації 

особистості 
3.Психологічне здоров'я та благополуччя 

особистості 

практичної психології 

Стуліка О.Б.,  

старший викладач 
Харитинюк В.М.,  

асистент Вагабова А.О. 

 
МДУ,  

вул. Матросова, 5,  

тел: (0629) 58-75-06, 

E-mail: 
pps@mdu.in.ua 

3. 

Науково-методичний конкурс-марафон 

online-формату 
«Математика +» 

Факультет філології та 

масових комунікацій, 
завідувач кафедри 

дошкільної освіти 

Брежнєва О.Г.  

 
МДУ,  

вул. Матросова, 5,  

E-mail: 
doshkosvita@mdu.in.ua 

друга декада 

квітня 2021 

200  Не передбачено. 

  

Круглі столи 

1. 

Круглий стіл з міжнародною участю 

Данте та європейська культура 
(Dante and European Culture). 

Питання: 

1. Чому постать Данте є символічною 
для Італії. 

2. Глибина сенсів «Божественної 

комедії» Данте. 

3. Дантівські відлуння в європейській 
літературі. 

4. Мова Дантівських творів. 

5. Данте і українська культура.  

Факультет іноземних 

мов, 
завідувач кафедри 

італійської філології 

Г.В. Трифонова 
 

тел: 380 96109 00 23,  

E-mail: 

a.rudnytska@mdu.in.ua 

 

23.03.2021 15 

Італія (10) 
Аргентина (1) 

Канада (1) 

 

 

 

Збірник матеріалів круглого столу. 

Тираж – 30, формат А5, кількість сторінок -  
70. 

mailto:doshkosvita@mdu.in.ua
mailto:a.rudnytska@mdu.in.ua


2. 

Круглий стіл «Зменшення власного 

екологічного сліду кожним мешканцем 

Землі» 
Присвячений до 

Всесвітнього дня Матері-Землі 

(Міжнародного дня Землі) 

Економіко-правовий 

факультет, завідувач 

кафедри раціонального 
природокористування та 

охорони навколишнього 

середовища 
ЧерніченкоГ.О.  

 

МДУ,  

пр. Будівельників, 129а, 
тел. (0629) 58-75-54,  

E-mail: 

emnrep@mdu.in.ua 

22.04.2021 25 Не передбачено. 

3. 

Круглий стіл «Сучасні проблеми 

фізичного виховання та духовного 

розвитку особистості» 

Питання:  
1. Особливості формування загально 

людських  цінностей у студентської 

молоді засобами фізичного виховання; 
2.Соціальні функції фізичної культури і 

спорту у формуванні гармонійно 

розвиненої особистості, цінностей 

здоров’я і здорового способу життя; 
3.Формування 

здоров’язбережувального освітнього 

простору сучасного навчального 
закладу; 

4.Професійно-педагогічна підготовка 

фахівця в галузі фізичного виховання, 
спорту, оздоровчо-рекреаційної рухової 

активності; 

5.Психолого-педагогічні та медико-

біологічні аспекти фізичної культури і 
спорту, спорту вищих досягнень, 

спортивного тренування, адаптивного 

фізичного виховання. 

Факультет філології та 

масових комунікацій, 

доцент кафедри 

фізичного виховання, 
спорту та здоров’я 

людини.  

Вертель О.В. 
 

Тел:38096-524-83-68 

E-mail: 

o.vertel@mdu.in.ua 
pheshc@mdu.in.ua 

 

Травень 2021 30 Збірник матеріалів круглого столу.  

Тираж – 2, формат А5, кількість сторінок – 

80. 

 

mailto:emnrep@mdu.in.ua
mailto:o.vertel@mdu.in.ua


4. 

«Сухомлинівські читання» в рамках 

святкування дня  Дошкілля 

 

Факультет філології та 

масових комунікацій, 

завідувач кафедри 
дошкільної освіти 

Брежнєва О.Г.  

 
МДУ,  

вул. Матросова, 5,  

E-mail: 

doshkosvita@mdu.in.ua 

27.09.2021 50-60 Не передбачено. 

5. 

Круглий стіл «Повернення та 

переосвоєння тимчасово окупованих 

територій у Донецькій та Луганській 
областях: сучасний стан та 

перспективи». 

Питання: 

1. Актуальна соціально-економічна, 

політична та гуманітарна ситуація на 

тимчасово-окупованих територіях 

Донецької та Луганської областей. 

2. Інформаційна та ідеологічна політика 

РФ та окупаційних адміністрацій в 

ОРДЛО. 

3. Сценарії повернення суверенітету 

України над тимчасово окупованими 

територіями Донецької та Луганської 

областей. 

4. Роль національної еліти в процесі 

деокупації та повернення тимчасово 

окупованими територіями Донецької 

та Луганської областей. 

5. Роль Заходу у миротворчому процесі 

на Сході України. 

Історичний факультет, 

завідувач кафедри 

міжнародних відносин 
та зовнішньої політики 

Гільченко О.Л.,  

доцент Булик М.В. 

 

МДУ,  

пр. Будівельників, 129 

Тел:(0629) 52-99-47 

E-mail: 

irfp@mdu.in.ua 

Жовтень 2021  30  Збірник матеріалів круглого столу. 
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6. 

Круглий стіл з міжнародною участю 
Зрада у «Божественній комедії» Данте та 

в Біблії (Fraud in Dante and Bible). 

Питання: 

Факультет іноземних 
мов, 

завідувач кафедри 

італійської філології 

19.10. 2021 15 
Італія (10) 

Аргентина (1) 

Канада (1) 

Програма круглого столу. 
Тираж - 20, формат  А4. 



1.Морально-етичні категорії в 

«Божественній комедії» Данте та Біблії: 

роль довіри та любові, зрада і подвійна 
зрада, обман, вірність тощо; 

2.Дантівські читання та коментарі до 

окремих пісень «Божественної комедії»; 
3.«Божественна комедія» та Біблія: 

іконографія. 

Г.В. Трифонова 

 

тел:380 96109 00 23,  
E-mail: 

a.rudnytska@mdu.in.ua 

 

 

 

7. 

Круглий стіл «Журналістика та 

соціальна комунікація: сучасний вимір» 
Питання:  

1. Практико-орієнтована модель освіти з 

журналістики та соціальних 
комунікацій. 

2. Компетенції та компетентності 

майбутнього фахівця у галузі 

соціальних комунікацій. 
3. Журналістика та соціальна 

комунікація: розвиток, трансформація, 

тенденції. 

Факультет філології та 

масових комунікацій, 
кафедра соціальних 

комунікацій,  

 
E-mail:  

scom@mdu.in.ua 

  

01.12.2021  50 

 

Збірник матеріалів круглого столу.  

Тираж – 2, формат А5, кількість сторінок – 
80. 
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