
Додаток 1 

до наказу МДУ 

від 11.01.2019 №8 

 
 

 

 

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 2019 рік 

 
Міжнародні конференції 

№ Назва  конференції (круглого 

столу, семінару тощо) 

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 

співорганізаторами 

конференції від України та 

зарубіжних країн 

Необхідна 

друкована 

продукція через 

редакційно-

видавничий відділ 

МДУ (тираж, 

формат, кількість 

сторінок) 

1. Міжнародна науково-
практична конференція 
«Траєкторії сталого розвитку 
українського суспільства: 
особистість і культура» 

Історичний факультет, 

завідувач кафедри 

культурології та 

інформаційної діяльності 

Батичко Г.І., доцент кафедри 

культурології та 

інформаційної діяльності  

Янковський С.В. (МДУ, 

пр. Будівельників, 129а,  тел. 

(0629) 58-75-66, E-mail: 

csia@mdu.in.ua) 

15.11.2019 120 Греція – 3 

Італія – 2 

Польща – 3 

Білорусь – 2 

Литва – 1 

Національна академія 

педагогічних наук України, 

колегіум Ани Ярославни 

Схід, Міжнародна 

організація Ari Ari 

Foundation 

Збірник матеріалів 

конференції (тираж – 

100, формат – А5, 

кількість сторінок – 

200) 

  

mailto:csia@mdu.in.ua


Всеукраїнські, регіональні (міжвузівські) конференції 

№ Назва  конференції (круглого 

столу, семінару тощо) 

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 

2. Всеукраїнський науковий 

семінар «Лексико-граматичні 

інновації в слов’янських та 

неслов’янських мовах: 

типологія, функції» 

Факультет філології та 

масових комунікацій, 

завідувач кафедри української 

філології Мельничук І.В. 

(МДУ, вул. Матросова, 5, тел. 

(0629) 58-75-08, E-mail: 

i.melnychuk@mdu.in.ua) 

28-29.03. 2019 

 

70 40 Київський  університет імені 

Бориса Грінченка, кафедра 

української мови Інституту 

філології 

 

Програма семінару 

(тираж – 20, формат – 

А4, кількість сторінок 

– 25) 

 

3. Всеукраїнська науково-

практична конференція «Нова 

українська школа»  

Факультет іноземних мов, 

завідувач кафедри педагогіки 

та освіти Задорожна-

Княгницька Л.В., (МДУ, пр-

т. Миру 89а, тел. (0629) 58-75-

70, E-mail: emped@mdu.in.ua) 

11.04.2019 100 50 Вінницький державний 

педагогічний університет ім. 

Коцюбинського, Глухівський 

національний педагогічний 

університет ім. Олександра 

Довженка, Університет Західної 

Македонії (Горецька 

Респцбліка), Університет Фракії 

ім. Демокрита 

Збірник матеріалів 

конференції (тираж – 

100, формат – А4, 

кількість сторінок – 

300) 

4. Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Математичні методи, моделі та 

інформаційні технології у науці, 

освіті, економіці, виробництві» 

-  

Економіко-правовий 

факультет, в.о. завідувача 

кафедри математичних 

методів та системного аналізу 

Шабельник Т.В. (МДУ, 

пр.Будівельників, 129а., тел. 

(0629) 58-75-55,  E-mail: 

kafedra-mm@ukr.net) 

 

26.04.2019 

 

100 10 Міністерство освіти та науки 

України, Київський 

національний університет імені 

Тараса Шевченка, Донецький 

національний університет імені 

Василя Стуса, Донецький 

національний технічний 

університет, Полтавський 

університет економіки і 

торгівлі, Бердянський 

державний педагогічний 

університет 

Збірник матеріалів 

конференції (тираж – 

3, формат – А4, 

кількість сторінок – 

200) 

 

  

mailto:i.melnychuk@mdu.in.ua
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Університетські заходи (конференції, круглі столи тощо) 

№ Назва  заходу. 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) 

5. V студентський круглий стіл 

«Інформатизація та комп’ютеризація 

суспільства. Цифрові технології» 

Економіко-правовий факультет, в.о. завідувача 

кафедри математичних методів та системного аналізу 

Шабельник Т.В. (МДУ, пр.Будівельників, 129а., тел. 

(0629) 58-75-55,  E-mail: kafedra-mm@ukr.net) 

23.01.2019  30 - - - 

6. Навчально-методичний семінар 

«Технологія навчання іноземній мові 

засобами артсинтезтерапії» 

Факультет іноземних мов, завідувач кафедри 

італійської філології Трифонова Г.В.,  (МДУ, пр-

т. Миру 89а, тел. (0629) 58-75-73, E-mail: 

illc@mdu.in.ua) 

29.03.2019 20 -   

7. Міжфакультетський навчально-

методичний семінар «Сучасний стан 

україномовних перекладів» 

Факультет іноземних мов,  завідувач кафедри 

італійської філології Трифонова Г.В.,  (МДУ, пр-

т. Миру 89а, тел. (0629) 58-75-73, E-mail: 

illc@mdu.in.ua) 

19.04.2019 20 -   

8. Круглий стіл «Актуальні проблеми мовної 

освіти у сучасному закладі загальної 

середньої освіти» 

Факультет іноземних мов, завідувач кафедри 

англійської філології Федорова Ю.Г. (МДУ, пр. Миру 

89, тел.(0629) 58-75-71, E-mail: eph@mdu.in.ua) 

07.05.2019 30 -   

9. Професійна майстерня керівника закладу 

освіти 

Факультет іноземних мов, завідувач кафедри 

педагогіки та освіти Задорожна-Княгницька Л.В., 

(МДУ, пр-т. Миру 89а, тел. (0629) 58-75-70, E-mail: 

emped@mdu.in.ua) 

17.05.2019 

27.09.2019 

22.11.2019 

30 -   

10. Круглий стіл «Актуальні методики 

навчання італійської мови» 

 

Факультет іноземних мов, завідувач кафедри 

італійської філології Трифонова Г.В.,  (МДУ, пр-

т. Миру 89а, тел. (0629) 58-75-73, E-mail: 

illc@mdu.in.ua) 

22.10.2019 15 -   

11. Круглий стіл «Вироблення інтегральних, 

загальних та фахових компетентностей у 

ході отримання вищої освіти за 

спеціальністю 061 «Журналістика» 

Факультет філології та масових комунікацій, в.о. 

завідувача кафедри соціальних комунікацій 

Іванова Т.В. (МДУ, вул.Матросова, 5, тел. (0629) 58-

75-07, E-mail: scom@mdu.in.ua) 

20.11.2019 25 -   

12. Семінар-презентація «Обговорення 

програми з італійської мови для ЗСО» 

 

Факультет іноземних мов, завідувач кафедри 

італійської філології Трифонова Г.В.,  (МДУ, пр.Миру 

89а, тел. (0629) 58-75-73, E-mail: illc@mdu.in.ua) 

22.11.2019 30 - - -  

 

Перший проректор               О.В.Булатова 
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