ПЛАН
проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних (міжвузівських), університетських науково-практичних конференцій,
форумів, семінарів, круглих столів здобувачів вищої освіти і молодих учених
у Маріупольському державному університеті на 2020 рік
Міжнародні заходи
Факультет, особа, відповідальна
Термін
Кількість
за проведення (адреса, телефон,
проведення учасників
e-mail)
від
України

№

Назва конференції (круглого
столу, семінару тощо)

1.

Міжнародна науково-практична
конференція «Сучасний розвиток
державотворення
та
правотворення: проблеми теорії та
практики»

Економіко-правовий
факультет,
завідувач кафедри права та
публічного
адміністрування
Черних
Є.М.
(МДУ,
пр. Будівельників, 129а, тел. (0629)
58-75-56, E-mail: law@mdu.in.ua)

18.03.2020

2.

ІV
Міжнародна
науковопрактична Інтернет-конференція
«Актуальні
проблеми
міжкультурної
комунікації,
перекладу
та
порівняльних
студій»
Міжнародна науково-практична
конференція
«Особливості
інтеграції країн у світовий
економічний
та
політикоправовий простір»

Факультет грецької філології та
перекладу,
завідувач
кафедри
теорії та практики перекладу
Смирнова
М.С.
(МДУ,
пр. Будівельників 129, тел. 0629
58-82-04, E-mail: elti@mdu.in.ua)
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)

3.

Назва
зарубіжних
країн та
кількість
учасників
від кожної із
них

Міністерства, відомства,
установи, які є співорганізаторами конференції
від України та
зарубіжних країн

100

Казахстан – 1
Польша – 2

30.09.2020

100

Британія –1
Америка – 1
Греція – 1
Польща – 1
Фінляндія– 1

Міністерство
освіти
і
науки України, Головне
управління національної
поліції
в
Донецькій
області,
Європейська
організація
публічного
права представництво в
Україні
-

20.11.2019

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

Необхідна
друкована
продукція через
редакційновидавничий
відділ МДУ
(тираж, формат,
кількість
сторінок)
Збірник
матеріалів
конференції
(тираж – 10,
формат – А5,
кількість
сторінок – 300)
-

Збірник
матеріалів
конференції
(тираж – 50,
формат – А4,
кількість
сторінок – 150)

державний
університет
імені
Б.П.
Хаздеу
(Молдова), Господарська
академія імені Д.А. Ценова
(Болгарія)
№

Назва конференції (круглого
столу, семінару тощо)

4

Всеукраїнська
Інтернетконференція
«Професійна
підготовка фахівців у галузі
журналістики, реклами та PR»

5

Х
Всеукраїнська
Інтернетконференція «Тенденції розвитку
сучасної системи міжнародних
відносин та світового політичного
процесу»

6

Всеукраїнська науково-практична
заочна конференція «Екологія,
природокористування
та
охорона
навколишнього
середовища:
прикладні
аспекти»

7

Всеукраїнська науково-практична
конференція «Сучасні технології
управління
туристичним
та
готельно-ресторанним бізнесом»

Всеукраїнські заходи
Факультет, особа, відповідальна
Термін
Кількість учасників
за проведення (адреса, телефон,
проведення
e-mail)

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:
jourkaf@ukr.net )
Історичний факультет, завідувач
кафедри міжнародних відносин та
зовнішньої політики Гільченко О.Л.
(МДУ, пр. Будівельників, 129, тел.
(0629) 52-99-47,
E-mail:
irfp@mdu.in.ua )

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)
Економіко-правовий
факультет,
завідувач кафедри менеджменту
Балабаниць
А.В.
(МДУ,
пр. Будівельників, 129а, тел. (0629)
58-75-57,
E-mail:
management@mdu.in.ua)

Міністерства, відомства,
установи, які є співорганізаторами конференції

всього

у т.ч.
іногородніх

13-15.04.
2020

100

30

-

29.05.2020

100

30

25.05.2020

100

30

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
Донецький державний
університет імені Василя
Стуса

25.09.2020

100

30

Міністерство освіти і науки
України,
Асоціація
туристичних
фірм
м. Маріуполя і Приазов’я,
Маріупольське
відділення
торговельно-промислової

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

Збірник
матеріалів
конференції
(тираж – 30,
формат – А4,
кількість
сторінок – 130)

Збірник
матеріалів
конференції
(тираж – 10;
формат – А5;
кількість
сторінок – 100)
Збірник
матеріалів
конференції
(тираж – 50;
формат – А5;
кількість

палати, Управління культури
і туризму Маріупольської
міської ради
Глухівський
національний
педагогічний
університет
ім. О. Довженка,
Мелітопольський державний
педагогічний університет ім.
Б Хмельницького

сторінок – 200
сторінок)

8

Всеукраїнська
Інтернетконференція «Еволюційні процеси
в галузі дошкільної освіти:
інноватика,
досягнення,
перспективний досвід»

Факультет філології та масових
комунікацій, завідувач кафедри
дошкільної освіти Брежнєва О.Г.,
(МДУ,
вул.Матросова,
5,
doshkosvita@mdu.in.ua)

22.10.2020

100

30

9

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:

20.11.2020

120

30

Київський університет імені
Бориса
Гринченка,
Бердянський
державний
педагогічний університет

-

Факультет філології та масових
27.11.2020
100
комунікацій, в.о. завідувача кафедри
практичної психології Варава Л.А.,
доцент
Стуліка
О.Б.,
доцент
Тищенко
Л.В.,
(МДУ,
вул.Матросова, 5, тел. (0629) 58-7506, E-mail: mgu_prakt_psy@ukr.net )
Університетські заходи
Назва конференції (семінару).
Факультет, особа, відповідальна за проведення
Основні питання, що пропонуються
(адреса, телефон,
для обговорення
e-mail)

30

Київський
національний
університет
імені
Тараса
Шевченка,
Бердянський
державний
педагогічний
університет,
Запорізький
національний університет

-

-

eph@mdu.in.ua)

10

№

11

ІІІ
Всеукраїнська
Інтернетконференція «Сучасні тенденції
організації життєвого простору
особистості»

Декада студентської науки

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

МДУ

Термін проведення

Кількість
учасників

10-20.03.2020

500

Необхідна друкована
продукція через
редакційно-видавничий
відділ МДУ (тираж,
формат, кількість
сторінок)
Збірник
матеріалів
конференції:
ЕПФ: 267 сторінок, 3
екземпляри, А5
ІФ:
134
сторінки,
3
екземпляри, А5
ФГФ: 156 сторінок, 3
екземпляри, А5
ФІМ: 298 сторінок, 3
екземпляри, А5
ФФМК: 273 сторінки, 3
екземпляри, А5

12

Приазовські
читання

журналістикознавчі

13

Круглий стіл «Екологія
України в майбутнє»

14

Круглий стіл «Актуальні питання
грецької філології та перекладу»

15

Інтерактивна лекція «Ментальність як
прояв етнічної автентичності українця»

–

шлях

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
Економіко-правовий факультет, доцент кафедри
раціонального природокористування та охорони
навколишнього середовища Казачков М.Г. (МДУ,
пр. Будівельників, 129а, тел. (0629) 58-75-54, E-mail:
emnrep@mdu.in.ua)
Факультет грецької філології та перекладу, завідувач
кафедри грецької філології та перекладу Жарікова
Ю.В. (МДУ, пр. Будівельників, 129, (0629) 58-82-04,
E-mail: gph@mdu.in.ua)
Факультет філології та масових комунікацій, доцент
кафедри практичної психології Стуліка О.Б., (МДУ,
вул.Матросова, 5, тел. (0629) 58-75-06,
E-mail: mgu_prakt_psy@ukr.net)

17.03.2020

20

-

19.03.2020

25

Збірник матеріалів (тираж
– 1; формат – А4; кількість
сторінок – 30)

15.05. 2020

25

Збірник матеріалів (тираж
– 3; формат – А5; кількість
сторінок – 60)

12.11.2020

20

-

