
 

Додаток 2 

до наказу МДУ 

                   від 11.01.2019 №8 

 

 

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 2019 рік 
 

Міжнародні заходи 

№ 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 співорга- 

нізаторами конференції 

від України та 

зарубіжних країн 

Необхідна 

друкована 

продукція через 

редакційно-

видавничий 

відділ МДУ 

(тираж, формат, 

кількість 

сторінок) 

1. VІІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Сучасний розвиток 

державотворення та 

правотворення: проблеми теорії та 

практики» 

Економіко-правовий факультет, 

в.о. завідувача кафедри права та 

публічного адміністрування 

Шелухін М.Л.  (МДУ, 

пр. Будівельників, 129а, тел. (0629) 

58-75-56, E-mail: 

alex4hands@gmail.com) 

15.03.2019 100 Казахстан – 3 

Білорусь – 4 

Міністерство освіти і 

науки України, Головне 

управління національної 

поліції в Донецькій 

області, Європейська 

організація публічного 

права представництво в 

Україні 

Збірник 

матеріалів 

конференції 

(тираж – 10, 

формат – А4, 

кількість 

сторінок – 200) 

2. Міжнародна Інтернет - 

конференція  «Сучасні славістичні 

студії: основні напрями і 

перспективи досліджень»  

 

Факультет грецької філології та 

перекладу, в.о. завідувача кафедри 

слов’янської філології та 

перекладу Звиняцьковський В.Я. 

(МДУ, пр. Будівельників 129, тел. 

(0629) 58-75-03, E-mail: 

rpti@mdu.in.ua  

 

20.05.2019 – 

24.05.2019 

100  Польща – 10 

Болгарія – 5 

Чехія – 3 

Парагвай – 2 

Іспанія – 1 

 

Горлівський інститут 

іноземних мов 

ДВНЗ  «Донбаський 

державний педагогічний 

університет», Донецький 

національний університет, 

Технічно-гуманітарна 

академія (Польща), 

Софійський університет 

Святого Климента 

Охридського (Болгарія) 

- 

  

mailto:alex4hands@gmail.com
mailto:rpti@mdu.in.ua


3. Міжнародна науково-практична 

конференція «Інтерпретація 

моральних цінностей у світовій 

культурі»: тінь зла 

Факультет іноземних мов, декан 

факультету іноземних мов 

Павленко О.Г. (МДУ, пр-т. Миру 

89а, тел. (0629 58-75-69, E-mail: 

fld@mdu.in.ua) 

23.05.2019 150 Італія – 4 

Греція – 3 

Німеччина – 

3 

Польща – 3 

Білорусія - 2 

Харківський університет 

ім. В.Н.Каразіна, 

Римський унірситет Тор 

Вергата, Київський 

університет імені Бориса 

Гринченко, Спілка Данте 

Аліг'єрі 

- 

4. VІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Особливості інтеграції країн у 

світовий економічний та 

політико-правовий простір» 

Економіко-правовий факультет, 

завідувач кафедри економіки та 

міжнародних економічних 

відносин Чентуков Ю.І (МДУ, пр. 

Будівельників, 129а, тел. (0629) 53-

22-59, E-mail: ie@mdu.in.ua) 

 

22.11.2019 100 Польша – 5 

Грузія – 5 

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 

(Польща), Тбіліський 

державний університет 

імені Іване Джавахішвілі 

(Грузія), Комратський 

державний університет 

(Молдова),  Кагульський 

державний університет 

імені Б.П. Хаздеу 

(Молдова),  Господарська 

академія імені Д.А. Ценова 

(Болгарія) 

Збірник 

матеріалів 

конференції 

(тираж – 50, 

формат – А4, 

кількість 

сторінок – 170) 

Всеукраїнські заходи 

№ Назва  конференції (круглого 

столу, семінару тощо) 

Факультет, особа, відповідальна 

за проведення (адреса, телефон, 

e-mail) 

Термін 

проведення 

Кількість учасників 

 

 

Міністерства, відомства, 

установи, які є співорга- 

нізаторами конференції 

Необхідна 

друкована 

продукція через 

редакційно-

видавничий 

відділ МДУ 

(тираж, формат, 

кількість 

сторінок) 

 

всього 

 

у т.ч. 

іногородніх 

5. ІІ Всеукраїнська Інтернет-

конференція «Науково-прикладні 

аспекти сучасної психології в 

ситуації соціальних змін» 

Факультет філології та масових 

комунікацій, в.о.завідувача кафедри 

практичної психології Варава Л.А., 

(МДУ, вул.Матросова, 5, тел. (0629) 

58-75-06, E-mail: pps@mdu.in.ua ) 

21-

23.03.2019 

45 5 Запорізький національний 

університет 

- 

  

mailto:fld@mdu.in.ua
mailto:ie@mdu.in.ua
mailto:pps@mdu.in.ua


6. ІІІ Всеукраїнська наукова-

практична Інтернет-конференція 

«Маріупольський  молодіжний 

науковий форум: традиційні й 

новітні  аспекти дослідження і 

викладання іноземних мов і 

літератури» 

Факультет іноземних мов, в.о. 

завідувача кафедри німецької та 

французької філології Кажан Ю.М., 

(МДУ, пр. Миру 89, тел. (0629)58-

75-72, E-mail: gerph@mdu.in.ua) 

 

 

29.03.2019 100 30 ДВНЗ «Криворізький 

державний педагогічний 

університет», Тернопільський 

національний педагогічний 

університет ім. Володимира 

Гнатюка, Національний 

університет біоресурсів і 

природокористування 

України   

- 

7. Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Міжкультурна 

комунікація і глокалізаційні 

процеси у соціологічному вимірі» 

Історичний факультет,  завідувач 

кафедри філософії та соціології 

Слющинський Б.В., (МДУ, 

пр.Будівельників, 129, тел. (0629) 

58-75-65,  E-mail: pscphs@mdu.in.ua) 

 

12.04.2019  100 30 Міністерство освіти та науки 

України; Донецьке відділення 

Соціологічної асоціації 

України; Донецький 

державний університет 

управління 

 

Програма 

конференції – 

(тираж – 110, 

кількість 

сторінок – 30, 

формат А4);  

Збірник 

матеріалів 

конференції  

(тираж – 100, 

Формат А4, 

кількість 

сторінок 200) 

8. Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Україна у світовому 

історичному просторі»  

Історичний факультет,  завідувач 

кафедри історичних дисциплін 

Романцов В.М. (МДУ, 

пр.Будівельників, 129, тел. (0629) 

58-75-74, E-mail: hd@mdu.in.ua) 

26.04.2019 100 30 Міністерство освіти і науки 

України, Інститут історії НАН 

України, Інститут археології 

НАН України, 

Маріупольський краєзнавчий 

музей, Департамент освіти 

Маріупольської міської ради 

Збірник 

матеріалів 

конференції 

(тираж – 50 

примірників, 

формат – А5). 

Кількість 

сторінок – 200) 

9. V Всеукраїнська інтернет-

конференція «Сучасні медіа-

комункації: прикладний аспект» 

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 ) 

17-18.04. 

2019 

40 10 Інститут журналістики 

Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка, Дніпровський 

національний університет 

імені Олеся Гончара, 

Донецький національний 

університет імені Василя 

Стуса, Інститут журналістики 

Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

- 

  

mailto:gerph@mdu.in.ua
mailto:pscphs@mdu.in.ua
mailto:hd@mdu.in.ua
mailto:scom@mdu.in.ua


10. ІХ Всеукраїнська Іінтернет-

конференція «Тенденції розвитку 

сучасної  системи міжнародних 

відносин та світового політичного 

процесу» 

Історичний факультет, 

в.о. завідувача кафедри  

міжнародних відносин  та 

зовнішньої політики Пашина Н.П. 

(МДУ, пр. Будівельників, 129, тел. 

(0629) 52-99-47, E-mail: 

irfp@mdu.in.ua ) 

 

24.05.2019 70 12 Міністерство освіти та науки 

України, Інститут всесвітньої 

історії  НАН України, 

Чорноморський національний 

університет ім. П. Могили, 

Львівський національний 

університет ім. І. Франка, 

Центр гендерних досліджень 

МДУ, Інформаційний цент 

Європейського Союзу МДУ 

Збірник 

матеріалів 

конференції 

(тираж – 30, 

формат – А4, 

кількість 

сторінок – 130) 

 

11. Всеукраїнська науково-практична 

заочна конференція «Екологія, 

природокористування та 

охорона навколишнього 

середовища: прикладні 

аспекти» 

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) 

25.05.2019  100 5 - Збірник 

матеріалів 

конференції  

(тираж – 3; 

формат – А5;  

кількість 

сторінок – 100 

сторінок) 

 

12. ХІ Всеукраїнська науково-

практична конференція «Сучасні 

технології управління 

туристичним та готельно-

ресторанним бізнесом» 

 

Економіко-правовий факультет, 

завідувач кафедри менеджменту 

Омельченко В.Я.(МДУ, 

пр. Будівельників, 129а, тел. (0629) 

58-75-57, E-mail: 

management@mdu.in.ua) 

27.09.2019 80 10 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 

-  

13. Всеукраїнська науково-практична 

Інтернет-конференція «Мови та 

літератури в полікультурному 

суспільстві» 

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) 

15.11.2019 120 20 Київський університет  імені 

Бориса Гринченка, 

Бердянський державний 

педагогічний університет 

- 

Університетські 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) 

14. Круглий стіл «Італія сьогодні: цікаве та 

невідоме» 

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) 

26.03.2019 15 - 

  

  

mailto:irfp@mdu.in.ua
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15. Приазовські журналістикознавчі 

читання 

 

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  

17.04.2019 20 - 

  

16. Круглий стіл присвячений Дню 

довкілля 

 

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) 

18.04.2019 30 - 

1 

*Круглий стіл 

присвячений 

Дню довкілля 

 

 

Перший проректор             О.В.Булатова  

mailto:scom@mdu.in.ua
mailto:emnrep@mdu.in.ua

