ПЛАН
проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних (міжвузівських), університетських наукових, науково-практичних, науковометодичних конференцій, семінарів, форумів, круглих столів з проблем вищої освіти і науки
у Маріупольському державному університеті на 2020 рік
№

Назва конференції (круглого
столу, семінару тощо)

Факультет, особа,
відповідальна за
проведення (адреса,
телефон,
e-mail)

1.

Міжнародна
Інтернет
конференція
«Сучасні
славістичні
студії:
основні
напрями
і
перспективи
досліджень»

Факультет
грецької
філології
та
перекладу,
завідувач
кафедри
слов’янської філології та
перекладу
Звиняцьковський В.Я.,
(МДУ, пр. Будівельників
129, тел. 0629 58-75-03,
E-mail: rpti@mdu.in.ua )

2.

Міжнародна науково-практична
конференція
«Італійська
культура
в
становленні
європейської цивілізації»

Факультет
філології
та
масових
комунікацій,
завідувач
кафедри
української
філології
Мельничук І.В.
(МДУ,
вул.Матросова, 5, E-mail:
ukrkafedra@gmail.com)
Факультет іноземних мов,
декан факультету іноземних
мов
Павленко
О.Г.,
завідувач
кафедри
італійської
філології
Трифонова Г.В.
(МДУ,
пр-т. Миру 89а, тел. (0629
58-75-69, 0629 58-75-73,
E-mail:
fld@mdu.in.ua;
illc@mdu.in.ua)

3.

І
Міжнародна
науковопрактична
конференція

Історичний

факультет,

Міжнародні конференції
Термін
Кількість
проведення
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

18.05.2020 –
29.05.2020

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)

21.05.2020

130

Італія – 5
Німеччина – 3
Греція –5
Іспанія –3
Канада – 4

27.11.2020

110

Міністерство освіти і науки
України,
Посольство
Італійської Республіки в
Україні,
Італійський
інститут культури у м.
Києві,
Київський
університет імені Бориса
Грінченка,
Мессінський
університет,
Університет
Базилікати,
Університет
Фракії імені Демокрита
Міністерство освіти і науки

85

Необхідна
друкована
продукція через
редакційновидавничий відділ
МДУ (тираж,
формат, кількість
сторінок)
-

Збірник
матеріалів
конференції (тираж –
150, формат – А4,
кількість сторінок –
200)

Збірник

матеріалів

«Феномен
постглобалізму»

культури

завідувач
кафедри
культурології
та
інформаційної
діяльності
Сабадаш
Ю.С.,
доцент
кафедри культурології та
інформаційної
діяльності
Янковський С.В. (МДУ,
пр. Будівельників, 129а, тел.
(0629) 58-75-66, E-mail:
csia@mdu.in.ua)

Всеукраїнські, регіональні (міжвузівські) конференції
Факультет, особа,
Термін
Кількість учасників
відповідальна за проведення
проведення
(адреса, телефон,
e-mail)
всього
у т. ч.
іногородніх

№

Назва конференції (круглого
столу, семінару тощо)

4.

ІІ
Всеукраїнська
науковопрактична конференція «Нова
українська школа»

Факультет іноземних мов,
завідувач кафедри педагогіки
та
освіти
ЗадорожнаКнягницька Л.В., (МДУ, прт. Миру 89а, тел. (0629) 58-7570, E-mail: emped@mdu.in.ua)

27.03.2020

150

100

5.

ІІ
Всеукраїнська
науковопрактична
конференція
«Міжкультурна комунікація і
глокалізаційні
процеси
у
соціологічному вимірі»

17.04.2020

100

30

6.

Всеукраїнська
науковопрактична конференція «Україна
у
світовому
історичному
просторі»

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)
Історичний
факультет,
завідувач кафедри історичних
дисциплін Романцов В.М.
(МДУ, пр.Будівельників, 129,
тел. (0629) 58-75-74, E-mail:
hd@mdu.in.ua)

24.04.2020

100

30

України,
Білоруський
державний
університет
культури
та
мистецтв
(Білорусь),
Університет
Західної Македонії (Греція),
Департамент
культурногромадського
розвитку,
Маріупольської
міської
ради, Українська асоціація
дослідників
освіти,
Колегіум Анни ЯрославниСхід, Фонд збереження
культурної
спадщини
Маріуполя, Ari Ari Фонд
(Польща)

конференції (тираж –
100, формат – А4,
кількість сторінок –
200)

Міністерства, відомства,
установи, які є
співорганізаторами
конференції

Необхідна
друкована
продукція через
редакційновидавничий відділ
МДУ (тираж,
формат, кількість
сторінок)
Збірник
матеріалів
конференції (тираж –
100, формат – А5,
кількість сторінок –
150)

Вінницький
державний
педагогічний університет ім.
Коцюбинського,
Глухівський
національний
педагогічний
університет ім. Олександра
Довженка, Університет Західної
Македонії (Грецька Республіка)
Донецьке
відділення
Соціологічної
асоціації
України, Донецький державний
університет управління

Міністерство освіти і науки
України, Інститут історії НАН
України, Інститут археології
НАН України, Маріупольський
краєзнавчий
музей,
Центр
Балто-Чорноморських

Збірник
матеріалів
конференції (тираж –
50,
Формат
А4,
кількість
сторінок
130)
Збірник
матеріалів
конференції (тираж –
30, формат – А5).
Кількість сторінок –
200)

7.

Всеукраїнська
Інтернетконференція
«Математичні
методи, моделі та інформаційні
технології у науці, освіті,
економіці, виробництві»

Економіко-правовий
факультет, завідувач кафедри
математичних методів та
системного
аналізу
Шабельник Т.В.
(МДУ,
пр.Будівельників, 129а., тел.
(0629) 58-75-55,
E-mail:
kafedra-mm@ukr.net)

29.04.2020

100

30

І
Всеукраїнська
науковопрактична
конференція
«Феномен бібліотек у сучасному
світі»

Історичний
факультет,
завідувач
кафедри
культурології
та
інформаційної
діяльності
Сабадаш
Ю.С.,
доцент
кафедри культурології та
інформаційної
діяльності
Янковський
С.В.
(МДУ,
пр. Будівельників, 129а, тел.
(0629)
58-75-66,
E-mail:
csia@mdu.in.ua)

30.09.2019

100

25

-

8.

досліджень
Міністерство освіти та науки
України,
Київський
національний університет імені
Тараса
Шевченка,
ВНЗ
Укоопспілки
«Полтавський
університет
економіки
і
торгівлі»,
Бердянський
державний
педагогічний
університет,
Національний
університет
«Запорізька
політехніка»,
державний
університет
телекомунікацій,
Придніпровська
державна
академія
будівництва
і
архітектури
Міністерство освіти і науки
України, Наукова бібліотека
Приазовського
державного
технічного університету,
Донецька
обласна
наукова
дитяча
бібліотека,
Централізована
бібліотечна
система (ЦБС), Українська
бібліотечна
асоціація,
Національна
академія
педагогічних наук України,
Департамент
культурногромадського розвитку
Маріупольської міської ради,
Фонд збереження культурної
спадщини Маріуполя

Збірник
матеріалів
конференції (тираж –
3, формат – А4,
кількість сторінок –
200)

Збірник
матеріалів
конференції (тираж –
100, формат – А4,
кількість сторінок –
250)

Університетські заходи (конференції, круглі столи тощо)
Факультет, особа, відповідальна за проведення
Термін проведення
(адреса, телефон,
e-mail)

№

Назва заходу. Основні питання, що
пропонуються для обговорення

9.

Підсумкова
науково-практична
конференція
викладачів
«Актуальні
проблеми науки та освіти»

Декани факультетів, відділ аспірантури МДУ (пр.
Будівельників, 129а, тел.58-74-81,
e-mail: postgraduate@mdu.in.ua)

07.02.2020

200

10.

Форум
«Психолог
майбутнього»

24.04. 2020

40

11.

Круглий стіл «Основні компетенції
майбутнього фахівця за спеціальністю 061
Журналістика»

Факультет філології та масових комунікацій, доцент
кафедри практичної психології Тищенко Л.В., (МДУ,
вул.Матросова, 5, тел. (0629) 58-75-06, E-mail:
mgu_prakt_psy@ukr.net)
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: jour-kaf@ukr.net)

24.12.2020

25

–

професія

Кількість
учасників

Необхідна друкована
продукція через
редакційно-видавничий
відділ МДУ (тираж,
формат, кількість
сторінок)
Програма конференції:
тираж –7 ,
формат - А5,
кількість сторінок -23
Матеріали конференції:
тираж – 3,
формат - А5,
кількість сторінок -290
-

-

-

