
Додаток 2 
Наказ МДУ № 100 від 16.09.2022р. 

 
УТОЧНЕНИЙ   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 2022 рік 
 
 

Міжнародні 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 

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. 

Х Міжнародна науково-практична 
конференція здобувачів вищої 
освіти і молодих учених. 
«Сучасний розвиток 
державотворення та право 
творення в Україні: проблеми 
теорії та практики» 

Економіко-правовий 
факультет, завідувач 
кафедри публічно-
правових  дисциплін 
Черних Є.М. 
 
МДУ 
E-mail: cpl@mdu.in.ua 

26.06.2022 50 – – Не 
передбачено 

2. 

VІІІ Міжнародна науково-
практична конференція 
«Особливості інтеграції країн у 
світовий економічний та політико-
правовий простір» / VІІІ 

Економіко-правовий 
факультет, кафедра 
економіки та 
міжнародних 
економічних відносин 

18.11.2022 75 Республіка 
Польща (5); 
Грузія (5); 
Республіка 

Молдова (5); 

Познанський 
економічний 

університет (м. 
Познань, Республіка 

Польща); 

Збірник 
матеріалів 

конференції. 
Тираж – 25, 

кількість 



International scientific-practical 
conference. «Peculiarities of 
countries' integration into the world 
economic, politic and law area» 
Питання: 
1.Розвиток інтеграційних процесів 
в умовах глобального середовища;  
2.Розвиток міжнародних 
фінансово-кредитних та валютних 
відносин в умовах глобалізації та 
участь країн на світовому 
фінансовому ринку;  
3.Інноваційно-інвестиційна 
діяльність країн у світових 
координатах розвитку;  
4.Забезпечення 
конкурентоспроможності галузей 
та регіонів національної 
економіки;  
5.Проблеми забезпечення сталого 
розвитку країн в контексті 
сучасних світових процесів;  
6.Економічні виміри формування 
безпекового середовища: 
європейський досвід для України 
 

 
МДУ,  
Тел: (0629) 58 75 53 
E-mail: 
mek.conf@gmail.com 
 

Болгарія (5). 
 

Тбіліський державний 
університет імені 

Іване Джавахішвілі 
(м. Тбілісі, Грузія); 

Комратський 
державний 

університет (м. 
Комрат, Республіка 

Молдова). 
Кагульський 
державний 

університет імені Б.П. 
Хаздеу (Республіка 

Молдова) 
Господарська 

академія імені Д.А. 
Ценова, м. Свіштоф 

(Болгарія) 
Міністерство освіти і 

науки України, 
Департамент з питань 

економіки 
Маріупольської 

міської ради; 
Відділення у м. 

Маріуполь Донецької 
торгово-промислової 

палати 

сторінок – 150 
с. 

Всеукраїнські науково-практичні конференції 

№ 
Назва заходу. Основні питання, що 

пропонуються для обговорення 

Факультет, особа, 
відповідальна за 

проведення (адреса, 
телефон, e-mail) 

Термін 
проведення 

 
Кількість учасників 

Міністерства, 
відомства, установи, 

які є 

Необхідна 
друкована 
продукція 

через 



всього 
у т.ч 

іногородніх 

співорганізаторами 
конференції 

редакційно-
видавничий 
відділ МДУ 

(тираж, 
формат, 

кількість 
сторінок) 

1.  

Всеукраїнська науково-практична 
заочна конференція. «Екологія, 
природокористування та охорона 
навколишнього середовища: 
прикладні аспекти». 
Питання: 
1.Актуальні аспекти впровадження 
сталого розвитку. 
2.Соціально-екологічні виклики 
сьогодення. 
3.Питання екологізації економіки 
промисловості та освіти. 
4.Сучасні проблеми в 
екологічному законодавстві. 
5.Екологія очима молоді. 

Економіко-правовий 
факультет, кафедра 
раціонального 
природокористування 
та охорони 
навколишнього 
середовища, завідувач 
кафедри  
Черніченко Г.О. 
 
МДУ,  
Тел. (0629) 58-75-54; 
 
Е-mail: 
emnrep@mdu.in.ua 
 

28.09.2022 100 30 Донецький державний 
університет імені 
В.Стуса. 

Збірка 
матеріалів 

конференції. 
Тираж – 8, 

формат – А5, 
кількість 

сторінок – 100. 

2. 

ХІІ Всеукраїнська інтернет-
конференція «Тенденції розвитку 
сучасної системи міжнародних 
відносин та світового політичного 
процесу» 
 
Питання: 
1.Процеси регіоналізації 
та глобалізації як фактор світового 
розвитку. 
2.Зовнішня політика держав світу 
в умовах глобалізації. 

Історичний факультет, 
кафедра політології та 
міжнародних відносин  
 
 
МДУ,  
E-mail: irfp@mdu.in.ua 

30.09.2022 60 Польща (2),  
Словенія (1), 
Естонія (1), 
Литва (1) 

Маріупольський 
державний 
університет; 
Міністерство освіти та 
науки України, 
Національний 
педагогічний 
університет імені М. 
П. Драгоманова, 
Центр гендерних 
досліджень і освіти 
МДУ, Інституту 

Збірник 
матеріалів ХІІ 
Всеукраїнська 

інтернет-
конференція 
«Тенденції 
розвитку 
сучасної  
системи 

міжнародних 
відносин та 
світового 

політичного 
процесу» 



3.Історія міжнародних відносин. 
4.Розвиток політичної думки: 
історія та сучасність. 
5.Трансформація політичних 
систем держав світу в контексті 
глобалізації.  
6.Актуальні проблеми сучасної 
внутрішньої та зовнішньої 
політики України. 
7.Сучасні проблеми європейської 
інтеграції 

вищої освіти 
Національної академії 
педагогічних наук 
України 
Інформаційний цент 
Європейського Союзу 
МДУ 

Тираж – 30, 
Кількість 

сторінок – 130 

3. 

Всеукраїнська науково-практична 
інтернет-конференція «Мова та 
література в полікультурному 
суспільстві». 
Питання:  
1. Актуальні проблеми загального, 
типологічного і порівняльно-
історичного мовознавства; 
2. Актуальні проблеми сучасного 
перекладознавства; 
3. Актуальні проблеми навчання 
іншомовної комунікації; 
4. Теорія та історія української і 
світової літератури; 
5. Лінгвокультурологічні та 
соціокультурні аспекти філології.  

Факультет іноземних 
мов, кафедра 
англійської філології 
 
МДУ,  
Тел:0979184333,   
E-mail: 
j.fedorova@mdu.in.ua 
 

17.11.2022 100 40 Бердянський 
державний 
педагогічний 
університет  
Національний 
університету водного 
господарства та 
природокористування 
ДВНЗ «Донецький 
національний 
технічний 
університет» 
Східноукраїнський 
національний 
університет імені 
Володимира Даля 

Не 
передбачено 

4.  

Всеукраїнська інтернет-
конференція «Михайло 
Грушевський – вчений, 
громадський та державний діяч 
України» 
Питання: 

Історичний факультет, 
кафедра історії та 
археології 
 
МДУ,  
E-mail: hd@mdu.in.ua 
 

21.11.2022 50 Польща (1) МДУ  
Міністерство освіти і 
науки України, 
Інститут історії 
України НАН 
України, 

"Збірник 
матеріалів 
інтернет-
конференції 
"Михайло 
Грушевський – 
вчений, 
громадський та 
державний діяч 



1.Наукові та суспільно-політичні 
погляди Михайла Грушевського. 
2.Науково-організаційна та 
видавнича діяльність Михайла 
Грушевського. 
3.Львівська та київська історичні 
школи М. Грушевського в 
українському науковому житті. 
4.Педагогічна діяльність Михайла 
Грушевського. 
5.Наукова та публіцистична 
творчість М. Грушевського. 
6.Михайло Грушевський на чолі 
УЦР: керівник держави та вчений. 
7.Нові напрямки наукової 
діяльності М. Грушевського в 
еміграції – соціологія 
літературознавство, культурологія. 
8.Більшовицькі репресії проти М. 
Грушевського та його київської 
школи у 1930-і роки.  
9.Нищення історичної пам’яті про 
М. Грушевського комуністичною 
владою у 30-і – 80-і роки ХХ ст. 
10.Постать та особисте життя 
Михайла Грушевського.  
М. Грушевський у колі 
інтелектуалів кінця ХІХ – початку 
ХХ ст. 
11.Грушевськознавчі студії 
зарубіжних українських вчених у 
другій половині ХХ ст. та у 
пострадянський час. 

Державний 
меморіальний  
музей Михайла 
Грушевського 
(м. Львів), 
історичний факультет, 
кафедра історії та 
археології 
Громадська 
організація  
«Центр творчих 
ініціатив  
єдність» 

України", 
Тираж – 8, 
формат А5, 
кількість 
сторінок – 75. 



12.Сприйняття постаті та 
різнобічної діяльності Михайла 
Грушевського у сучасному 
українському суспільстві. 

Університетські науково-практичні заходи 

№ 
Назва конференції (семінару). 

Основні питання, що 
пропонуються для обговорення 

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

Термін 
проведен

ня 

Кількість 
учасників 

Необхідна друкована продукція 
через редакційно-видавничий 
відділ МДУ (тираж, формат, 

кількість сторінок) 

      

1. 

Профорієнтаційний захід «Про 
психологію – просто» 

Психолого-педагогічний факультет, 
кафедра практичної психології,  
МДУ,   
Тел: (0629) 58-75-06,  
E-mail: pps@mdu.in.ua 

Жовтень  
2022 року 

30 Не передбачено. 

2. 

Науковий семінар «Основи 
академічної доброчесності» 

Психолого-педагогічний факультет, 
кафедра практичної психології, 
доцент Стуліка О.Б.  
МДУ,   
тел: (0629) 58-75-06,  
E-mail: pps@mdu.in.ua 
 

Жовтень  
2022 року 

50 Не передбачено. 

3. 

ІІІ Конкурс студентських 
інноваційних проєктів «Крок до 
успіху»  
У заході: презентація студентських 
інноваційних проєктів.  

Навчально-науковий інститут 
управління МДУ, кафедра загального 
менеджменту 
 
МДУ, E-mail:  cgm@mdu.in.ua 

ІІ 
півріччя 

2022 

10 Рішення заходу. 

4. 

Просвітницький захід,  
присвячений «Дню психічного 
здоров’я» 

Психолого-педагогічний факультет 
МДУ, доцент кафедри практичної 
психології Стуліка О.Б.  
МДУ,   
тел: (0629) 58-75-06,  
E-mail: pps@mdu.in.ua 

Жовтень 
2022 року 

50 Не передбачено.  



5. 

Презентація професії очима 
студентів «Психолог в сучасному 
світі: допомога, підтримка, 
супровід» 

Психолого-педагогічний факультет, 
кафедра практичної психології,  
ст. викладач Харитинюк В.М.,  
ас. Дьяченко С.О. 
 
МДУ,   
тел: (0629) 58-75-06,  
E-mail: pps@mdu.in.ua 

Листопад  
2022 року 

50 Не передбачено 

Круглі столи та інші заходи 

1. 

ІV Туристичний зліт. 
В програмі: 
– творчий конкурс; 
– практичні вправи. 

Навчально-науковий інститут 
управління, кафедра загального 
менеджмету, кафедра туризму.  
МДУ,  
E-mail: ct@mdu.in.ua 

Червень 
2022 р. 

50 Рішення заходу. 

2. 

Міжвузівський науковий семінар з 
міжнародною участю «Література 
у крос-культурній перспективі» 
Частина 1 
Теми засідань: 
1) Розхитуючи чоловічій жанр: 
Монро, Токарчук, Олексієвич 
2) Свободне дихання: Кундера, 
Скацел, Сверак. 
3) Новий переклад – новий погляд 
на класичний твір 
4) Роман Х-М. Маркоса «Зима 
Гюнтера» в українському 
перекладі 
 
Частина 2 

Факультет грецької філології та 
перекладу, Педченко О.В. 
тел.:+380681910922,  
E-mail: o.pedchenko@mdu.in.ua 
 

Червень 
2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жовтень-
грудень 

2022 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 

Не передбачено 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не передбачено 

3 
Круглий стіл «День захисника та 
захисниці України» 

Історичний факультет, кафедра історії 
та археології 
МДУ, E-mail: hd@mdu.in.ua 

13.10.2022 30 Не передбачено. 



4. 

Круглий стіл «Формування освітньої 
траєкторії здобувача». 
Питання:  
1.Особливості управління 
академічною мобільністю 
здобувачів вищої освіти;  
2.Принципи та механізми 
формування індивідуальної 
освітньої траєкторії; 
3.Розвиток Softskills та якість 
навчання. 

Економіко-правовий факультет МДУ; 
кафедра туризму 
 
МДУ,  
E-mail: ct@mdu.in.ua 
 

Жовтень 
2022 р.  

12 Рекомендації, рішення заходу 

5. 

Історичні читання «90-річчя 
Голодомору 1932-1933 рр. в 
Україні» 

Історичний факультет, кафедра історії 
та археології,  
МДУ,  
E-mail: hd@mdu.in.ua 

25.11.2022 30 Не передбачено. 

 


