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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 2018 рік 

 

Міжнародні заходи 

№ Назва  конференції (семінару). 

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 співорга- 

нізаторами конференції 

від України та 

зарубіжних країн 

Необхідна 

друкована 

продукція через 

редакційно-

видавничий 

відділ МДУ 

(тираж, формат, 

кількість 

сторінок) 

1. Міжнародна науково-практична 

конференція «Сучасний розвиток 

державотворення та правотворення 

в Україні: проблеми теорії та 

практики» 

Основні питання: 

 актуальні проблеми 

конституційного, адміністративного, 

цивільного, кримінального права: 

теорія та практика застосування; 

 сучасні проблеми міжнародного та 

європейського права у світлі 

міждержавної інтеграції; 

 актуальні проблеми публічного 

управління та адміністрування; 

 інституційно-правові аспекти 

регулювання міжнародних економічних 

відносин; 

 Національна поліція України: 

Економіко-правовий 

факультет, в.о. завідувача 

кафедри права та публічного 

адміністрування 

Свірський Б.М. 

(пр. Будівельників, 129а, тел. 

(0629) 58-75-56, e-mail: 

law@mdu.in.ua) 

29.03.2018 100 Білорусь – 1 

Казахстан – 1 

 

 

 

Європейська організація 

публічного права, 

Головне управління 

Національної поліції в 

Донецькій області 

Матеріали 

конференції: 

тираж - 10; 

формат - А5; 

кількість 

сторінок -200  

 

mailto:law@mdu.in.ua
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C


сучасний розвиток в умовах 

реформування правоохоронної системи 

в Україні; 

 Голодомор в Україні 1932-1933 р.р: 

проблеми визнання та правової 

кваліфікації 

2. Міжнародна науково-практична  

Інтернет-конференція  «Сучасні 

славістичні студії: основні напрями і 

перспективи досліджень» 

Основні питання: 

 взаємодія слов’янських мов та 

проблеми  перекладу; 

 динаміка розвитку слов’янських 

мов; 

 від аналізу до синтезу: теоретичні 

та практичні проблеми дослідження 

слов’янських літератур; 

 міфологія, фольклор, народна 

культура у вимірах сучасної славістики; 

 методика викладання слов’янських 

мов та літератур у вищих навчальних 

закладах; 

 актуальні питання сучасної 

соціальної комунікації; 

 сучасні славістичні студії в 

Україні; 

 міжнародні відносини та внутрішня 

політика слов’янських країн на 

сучасному етапі 

Факультет грецької філології 

та перекладу, в.о. завідувача 

кафедри слов’янської 

філології та перекладу 

Голоцукова Ю.О.; факультет 

філології та масових 

комунікацій,  завідувач 

кафедри української філології 

Мельничук І.В.  

(пр. Будівельників, 129, 

тел. (0629) 47-52-98, (0629)34-

30-43, e-mail:rpti@mdu.in.ua,  

uph@mdu.in.ua) 

 

15.05.2018 – 

26.05.2018 

 

 

100 Польща – 10 

Болгарія – 5 

Чехія – 3 

Парагвай –2 

Іспанія – 1 

Горлівський інститут 

іноземних мов; 

ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний 

університет» 

(м. Артемівськ, Україна); 

Донецький національний 

університет 

(м. Вінниця, Україна); 

Технічно-гуманітарна 

академія (м. Бельско-Бяла, 

Польща); 

Софійський університет 

Святого Климента 

Охридського 

(м. Софія, Болгарія) 

- 

3. Круглий стіл «Проблема реінтеграції 

тимчасово окупованих територій 

України»  

Основні питання: 

 політичні та соціально-економічні 

передумови кризи на Південному 

Сході України; 

 роль інформаційного фактору у 

подоланні сепаратизму; 

 соціально-економічні аспекти 

реінтеграції тимчасово окупованих 

Історичний факультет, в.о. 

завідувача кафедри 

міжнародних відносин та 

зовнішньої політики 

Пашина Н.П.(пр. Будівельникі

в, 129, тел.  (0629)  58-75-67, 

e-mail: irfp@mdu.in.ua) 

 

19.10.2018 

 

30 Литва –2 

Польща – 2 

Естонія – 1 

Маріупольський 

державний університет; 

Міністерство освіти та 

науки України, Центр 

гендерних досліджень 

МДУ, Інформаційний цент 

Європейського Союзу 

МДУ, Національний 

інститут стратегічних 

досліджень, Інститут 

Матеріали 

круглого столу: 

тираж – 50; 

формат – А5; 

кількість 

сторінок – 100 

 

mailto:rpti@mdu.in.ua
mailto:uph@mdu.in.ua
mailto:irfp@mdu.in.ua


територій. міжнародних відносин 

Київського національного 

університету 

ім.  Т.Г. Шевченка; МЗС 

України; ДонНУ 

ім. В. Стуса (м.Вінниця); 

Ліга політологів-

міжнародників 

"ДИПКОРПУС" 

4. Міжнародна науково-практична 

конференція «Особливості інтеграції 

країн у світовий економічний та 

політико-правовий простір» 

Основні питання: 

 розвиток інтеграційних процесів в 

умовах глобального середовища: 

політичний аспект; 

 розвиток міжрегіональної 

взаємодії та транскордонного 

співробітництва в умовах 

інтеграційних пріоритетів; 

 особливості розвитку 

зовнішньоекономічних та політичних 

відносин країн в умовах глобалізації; 

 розвиток міжнародних фінансово-

кредитних та валютних відносин в 

умовах глобалізації та участь країн на 

світовому фінансовому ринку; 

 інноваційно-інвестиційна 

діяльність країн у світових 

координатах розвитку; 

 проблеми міжрегіональної та 

міжгалузевої співпраці в умовах 

глобалізації; 

 забезпечення 

конкурентоспроможності галузей та 

регіонів національної економіки; 

 проблеми забезпечення сталого 

розвитку країн в контексті сучасних 

світових процесів. 

Економіко-правовий 

факультет, завідувач кафедри 

економіки та міжнародних 

економічних відносин 

Чентуков Ю.І., 

(пр. Будівельників, 129а, тел. 

(0629) 58-75-53, e-mail: 

ie@mdu.in.ua) 

07.12.2018 100 Польща – 5 

Грузія – 5 

Молдова – 10 

Греція – 5 

Болгарія - 5 

 

Познанський економічний 

університет (м. Познань, 

Республіка Польща); 

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); 

Департамент з питань 

економіки Маріупольської 

міської ради;  Відділення у 

м. Маріуполь Донецької 

торгово-промислової 

палати 

Матеріали 

конференції: 

тираж – 50; 

формат – А5; 

кількість 

сторінок – 200 

 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ0sivh5LRAhVC6CwKHddeDtEQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fdipcorpus.at.ua%2F&usg=AFQjCNFjN8CPHxNwylRGVWDoq8gZZdIPhg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ0sivh5LRAhVC6CwKHddeDtEQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fdipcorpus.at.ua%2F&usg=AFQjCNFjN8CPHxNwylRGVWDoq8gZZdIPhg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ0sivh5LRAhVC6CwKHddeDtEQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fdipcorpus.at.ua%2F&usg=AFQjCNFjN8CPHxNwylRGVWDoq8gZZdIPhg
mailto:ie@mdu.in.ua
http://oneu.edu.ua/pages/dep/ird/partners/bolgaria_3.html
http://oneu.edu.ua/pages/dep/ird/partners/bolgaria_3.html
http://oneu.edu.ua/pages/dep/ird/partners/bolgaria_3.html


Всеукраїнські заходи 

№ Назва  конференції (семінару). 

Основні питання, що пропонуються 

для обговорення 

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. Круглий стіл «Архівна справа на межі 

тисячоліть»  

Основні питання: 

 інституційний розвиток архівної 

справи в сучасному світі; 

 інформатизація архівної справи в 

Україні; 

 проблема кадрового забезпечення 

архівної галузі в Україні питання 

збереження архівного фонду в умовах 

суспільно-політичної кризи. 

Історичний факультет, 

завідувач кафедри 

культурології та 

інформаційної діяльності 

Батичко Г.І. 

(пр.Будівельників, 129, 

тел. (0629) 58-75-66,  e-mail: 

csia@mdu.in.ua) 

17.01.2018 15 1 Державний архів 

Миколаївської області, 

державний архів 

Маріупольської міської 

ради 

- 

6. Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Україна у світовому 

історичному просторі» 

Основні питання: 

 історичні традиції 

державотворення в Україні; 

 питання Української революції 

1917 – 1921 рр; 

 трагедія Голодомору 1932 – 1933 

рр; 

 військова історія України; 

 актуальні проблеми 

джерелознавства та історіографії історії 

України; 

 суспільно-політична криза та 

російська військова агресія у Південно-

Східній Україні 2014-2017 рр; 

 повсякденність в історії України; 

 суспільні процеси у Північному 

Приазов’ї в ХІХ – ХХ ст.; 

 всесвітня історія; 

Історичний факультет, 

завідувач кафедри історичних 

дисциплін Романцов В.М. 

(пр. Будівельників, 129, тел. 

(0629) 58-75-74, e-mail: 

hd@mdu.in.ua) 

20.04.2018 100 40 Міністерство освіти і 

науки України, Інститут 

історії України НАН 

України, Маріупольський 

краєзнавчий музей 

Матеріали 

конференції: 

тираж – 50, 

формат – А5, 

кількість сторінок - 

300 

 

 

mailto:csia@mdu.in.ua
mailto:hd@mdu.in.ua


 актуальні проблеми зовнішньої 

політики України; 

 міжнародні відносини в умовах 

глобалізації; 

 Україна у світовому інформаційно-

комунікаційному просторі; 

актуальні проблеми археологічних 

досліджень в Україні. 

7. Всеукраїнська науково-практична 

Інтернет-конференція «Сучасні 

медіакомунікації: прикладний аспект» 

Основні питання: 

 теорія та історія журналістики: 

історичний вимір і сучасні реалії; 

 перспективи розвитку електронних 

медіа в Україні; 

сучасні PR-технології та молодь: 

проблеми впливу. 

Факультет філології та 

масових комунікацій, в.о. 

завідувача кафедри 

соціальних комунікацій 

Нетреба М.М. 

(вул. Матросова, 5, тел. (0629) 

52-86-74, e-mail: 

scom@mdu.in.ua) 

24-

25.04.2018  

100 20 Міністерство освіти і 

науки України, 

Дніпровський 

національний університет 

імені Олеся Гончара, 

Ужгородський 

національний університет, 

Сумський державний 

університет 

-  

8. Всеукраїнська науково-практична 

Інтернет-конференція «Інформаційні 

технології у науці, освіті, 

виробництві» 

Основні питання: 

 методологічні принципи 

впровадження інформаційних технологій 

в освіті; 

 інформаційні інтелектуальні 

системи та технології; 

 кібербезпека та захист інформації; 

 методологічні підходи системного 

аналізу для впровадження інформаційних 

технологій 

Економіко-правовий 

факультет, завідувач кафедри 

математичних методів та 

системного аналізу 

Коляда Ю.Є. 

(пр.Будівельників, 129а, тел. 

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

mmsa@mdu.in.ua) 

 

27.04.2018 

 

100 20 Міністерство освіти та 

науки України, 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, 

Донецький національний 

університет імені Василя 

Стуса, 

Донецький національний 

технічний університет(м. 

Покровськ), Уманський 

державний 

педагогічний університет 

ім. Павла Тичини 

Матеріали 

конференції: 

тираж - 3; 

формат - А5 

кількість сторінок -

200  

 

 

9. Всеукраїнська науково-практична 

Інтернет-конференція «Тенденції 

розвитку сучасної  системи 

міжнародних відносин та світового 

політичного процесу» 

Основні питання: 

 процеси регіоналізації 

та глобалізації як фактор світового 

розвитку; 

Історичний факультет, в.о. 

завідувача кафедри 

міжнародних відносин та 

зовнішньої політики 

Пашина Н.П. 

(пр. Будівельників, 129, тел.  

(0629)  58-75-67, e-mail: 

irfp@mdu.in.ua) 

 

25.05.2018 100 14 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 

Матеріали 

конференції: 

тираж – 50, 

формат –А5, 

кількість сторінок -

130 

 

mailto:scom@mdu.in.ua
mailto:mmsa@mdu.in.ua
mailto:irfp@mdu.in.ua
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwiJ_ZyTiZ3XAhXG0KQKHbW8BY8QFghCMAg&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNASofUkraine%2Fposts%2F1473995282899930&usg=AOvVaw3mFEQjVsDAwLNkxTrJqcRy
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwiJ_ZyTiZ3XAhXG0KQKHbW8BY8QFghCMAg&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNASofUkraine%2Fposts%2F1473995282899930&usg=AOvVaw3mFEQjVsDAwLNkxTrJqcRy
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwiJ_ZyTiZ3XAhXG0KQKHbW8BY8QFgg7MAc&url=https%3A%2F%2Fispn.kievcity.gov.ua%2FFullInfo.aspx%3FID%3D96&usg=AOvVaw1iTr_AoooM_f5g5VOB1a13
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwiJ_ZyTiZ3XAhXG0KQKHbW8BY8QFgg7MAc&url=https%3A%2F%2Fispn.kievcity.gov.ua%2FFullInfo.aspx%3FID%3D96&usg=AOvVaw1iTr_AoooM_f5g5VOB1a13
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY1bO5iJ3XAhUSCewKHQA1DqwQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fchmnu.edu.ua%2F&usg=AOvVaw1HQ3sUAHhBzkY0E4LaSGOV
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY1bO5iJ3XAhUSCewKHQA1DqwQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fchmnu.edu.ua%2F&usg=AOvVaw1HQ3sUAHhBzkY0E4LaSGOV
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY1bO5iJ3XAhUSCewKHQA1DqwQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fchmnu.edu.ua%2F&usg=AOvVaw1HQ3sUAHhBzkY0E4LaSGOV
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv49nQiJ3XAhUHFewKHbV4Cp0QFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lnu.edu.ua%2F&usg=AOvVaw2QPJT1WK5Dtnn2BHGdui2_
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv49nQiJ3XAhUHFewKHbV4Cp0QFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lnu.edu.ua%2F&usg=AOvVaw2QPJT1WK5Dtnn2BHGdui2_
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv49nQiJ3XAhUHFewKHbV4Cp0QFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lnu.edu.ua%2F&usg=AOvVaw2QPJT1WK5Dtnn2BHGdui2_


 зовнішня політика України на 

сучасному етапі; 

 історія міжнародних відносин; 

 зовнішня політика держав світу 

в умовах глобалізації; 

 національна ідентичність: проблеми 

збереження та трансформації; 

 трансформація політичних систем 

держав світу в контексті глобалізації; 

південно-східний регіон України в 

умовах суспільно-політичної кризи. 

МДУ, Інформаційний 

центр Європейського 

Союзу МДУ 

10. Всеукраїнська науково-практична 

заочна конференція «Екологія, 

природокористування та охорона 

навколишнього середовища: 

прикладні аспекти» 

Основні питання: 

 актуальні аспекти впровадження 

сталого розвитку; 

 соціально-екологічні виклики 

сьогодення; 

 питання екологізації економіки 

промисловості та освіти; 

 сучасні проблеми в екологічному 

законодавстві; екологія очима молоді. 

Економіко-правовий 

факультет, 

завідувач кафедри 

раціонального 

природокористування та 

охорони навколишнього 

середовища Черніченко Г.О. 

(пр. Будівельників, 129а, тел. 

(0629) 58-75-54, e-mail: 

emnrep@mdu.in.ua) 

25.05.2018  100 - - Матеріали 

конференції: 

тираж – 3, 

формат - А5,  

кількість сторінок -

100  

11. Круглий стіл «Академічна наука в 

реалізації цілей сталого розвитку» 

Основні питання: 

 перспективи інституційного 

розвитку науки в Україні; 

 міжнародний чинник у підвищенні 

якості освіти; 

 принципи академічної 

доброчесності у забезпеченні якісної 

освіти; 

 принципи доступності освітніх 

послуг в сучасному соціумі 

Історичний факультет, 

завідувач кафедри 

культурології та 

інформаційної діяльності 

Батичко Г.І. 

(пр.Будівельників, 129, 

тел. (0629) 58-75-66,  e-mail: 

csia@mdu.in.ua) 

25.05. 2018  25 5 Донецький науковий центр 

НАН України, інститут 

вищої освіти НАПН, 

Європейський університет, 

Фонд Ari Ari 

Матеріали круглого 

столу: 

тираж – 30, 

формат - А5, 

кількість сторінок -

50. 
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12. Всеукраїнська науково-практична 

конференція студентів, аспірантів та 

молодих вчених «Сучасні технології 

управління туристичним та готельно-

ресторанним бізнесом» 

Основні питання: 

 організація обслуговування в 

туристичному і готельно-ресторанному 

бізнесі; 

 особливості управління 

маркетинговою діяльністю підприємств 

сфери туризму та готельно-ресторанного 

бізнесу; 

 впровадження сучасних технологій 

управління людськими ресурсами 

організацій сфери туризму та готельно-

ресторанного бізнесу; 

 актуальні питання 

природокористування та охорони 

навколишнього середовища в контексті 

розвитку туристичного потенціалу 

України; 

 правові засади регулювання 

туристичної індустрії та готельно-

ресторанного бізнесу; 

 брендинг і промоушен сучасних 

підприємств туристичної індустрії; 

 використання інформаційних 

технологій в туристичному і готельно-

ресторанному бізнесі; 

 міжнародний туризм та 

країнознавство 

Економіко-правовий 

факультет, завідувач кафедри 

менеджменту 

Омельченко В.Я. 

(пр. Будівельників, 129а, тел.  

(0629) 58-75-57, e-mail: 

management@mdu.in.ua) 

28.09.2018 100 15 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 у полікультурному 

суспільстві» 

Основні питання: 

 актуальні проблеми загального, 

типологічного і порівняльно-історичного 

мовознавства; 

 актуальні проблеми сучасного 

Факультет іноземних мов, 

завідувач кафедри англійської 

філології Федорова Ю.Г. 

(пр. Миру, 89а, тел. (0629) 58-

75-71,  e-mail: eph@mdu.in.ua) 

15.11.2018 100 20 - - 

mailto:management@mdu.in.ua
mailto:eph@mdu.in.ua


перекладознавства; 

 проблеми навчання іншомовної 

комунікації; 

 теорія та історія української і 

світової літератури; 

 лінгвокультурологічні та 

соціокультурні аспекти філології 

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. Підсумкова науково-практична конференція 

викладачів «Актуальні проблеми науки та освіти» 

Основні питання: актуальні проблеми розвитку 

міжнародних відносин та зовнішньої політики, філософії 

та соціології, історії, економіки та менеджменту, права, 

літературознавства і культурології, філології, методики 

викладання, педагогіки та психології тощо 

Декани факультетів, відділ 

аспірантури МДУ (пр. 

Будівельників, 129а, тел.58-74-81,  

e-mail: postgraduate@mdu.in.ua) 

02.02.2018 600 Програма конференції:  

тираж –7 , 

формат - А5, 

кількість сторінок -23 

Матеріали конференції: 

тираж – 3, 

формат - А5, 

кількість сторінок -290 

15. Декада студентської науки 

Основні питання: актуальні проблеми української 

філології, реклами, зв’язків з громадськістю, друкованих 

ЗМІ, сучасної та педагогічної психології, сучасної 

дошкільної освіти, фізичного виховання, менеджменту, 

маркетингу, туризму, охорони навколишнього 

середовища, розвитку світового господарства, 

всесвітньої історії, історії України, міжнародних 

відносин та зовнішньої політики, бібліотечної справи, 

сучасної соціології, лінгводидактики, термінології та 

перекладу; аспекти дослідження новогрецької мови та її 

діалектів, соціокультурні аспекти германських мов, 

соціолінгвістичні аспекти франкомовних країн тощо 

Декани факультетів, відділ 

аспірантури МДУ (пр. 

Будівельників, 129а, тел.58-74-81,  

e-mail: postgraduate@mdu.in.ua) 

13-

23.03.2017 

500 Програма Декади  студентської науки: 

ЕПФ: 5 екземплярів, А5,13 сторінок 

ІФ: 4 екземпляри, А5,14 сторінок  

ФГФ: 3 екземпляри, А5,14 сторінок  

ФІМ: 4 екземпляри, А5, 24 сторінки  

ФФМК: 5 екземплярів, А5, 27 сторінок  

Матеріали 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 

  

mailto:postgraduate@mdu.in.ua
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16. Методичний семінар для вчителів закладів загальної 

середньої освіти «Сучасні підходи до формування 

іншомовної лексичної компетенції учнів» 

Основні питання: 

 підходи до формування іншомовної лексичної 

компетентності; 

 письмо як засіб формування іншомовної лексичної 

компетентності  

Факультет іноземних мов, т.в.о. 

завідувача кафедри італійської 

філології Лоскутова Н. М. 

(пр. Миру 89а, тел. 58-75-73,  

e-mail: illc@mdu.in.ua) 

28.03.2018 15 

- 

17. Круглий стіл «Європейські стандарти охорони 

материнства та законодавство України» 

Основні питання: 

 визначення поняття материнства та батьківства за 

національним законодавством; 

 розкриття європейських стандартів захисту 

материнства; 

 захист прав матері–одиначки за національним та 

європейським правом; 

 недоліки національного законодавства у захисті 

материнств. 

Економіко-правовий факультет, в.о. 

завідувача кафедри права та 

публічного адміністрування 

Свірський Б.М. (пр. Будівельників, 

129а, тел. (0629) 58-75-56, e-mail: 

law@mdu.in.ua) 

29.03.2018 

 

15 Матеріали круглого столу: 

тираж – 1 

кількість сторінок - 35  

формат – А5 

 

 

18. Круглий стіл «Правові питання розвитку інститутів 

публічної влади в Україні» 

Основні питання: 

 конституційна реформа на сучасному етапі; 

 конституційна децентралізація публічної влади; 

 удосконалення організації та діяльності вищих 

органів влади України. 

Економіко-правовий факультет, в.о. 

завідувача кафедри права та 

публічного адміністрування 

Свірський Б.М. (пр. Будівельників, 

129а, тел. (0629) 58-75-56, e-mail: 

law@mdu.in.ua) 

30.03.2018  

 

15 Матеріали круглого столу: 

тираж – 1 

кількість сторінок - 50  

формат – А5 

 

19. Круглий стіл «Кіберправа людини: проблеми 

визначення та забезпечення» 

Основні питання: 

 теоретичні основи кіберправ людини; 

 механізми захисту прав людини в інформаційному 

суспільстві; 

 новітні тенденції захисту кіберправ людини в 

Європейському Союзі: досвід для України. 

Економіко-правовий факультет, в.о. 

завідувача кафедри права та 

публічного адміністрування 

Свірський Б.М. (пр. Будівельників, 

129а, тел. (0629) 58-75-56, e-mail: 

law@mdu.in.ua) 

30.03.2018 30 Матеріали круглого столу: 

тираж – 1 

кількість сторінок – 70 

формат – А5 

 

 

20. Круглий стіл присвячений Дню довкілля 

Основні питання: 

 шляхи поліпшення стану навколишнього середовища; 

 шляхи збереження біологічного різноманіття; 

 поширення екологічних знань. 

 

Економіко-правовий факультет, 

завідувач кафедри раціонального 

природокористування та охорони 

навколишнього середовища Черніченко 

Г.О. (пр. Будівельників, 129а, тел. (0629) 

58-75-54, e-mail: emnrep@mdu.in.ua) 

19.04.2018 30 - 

mailto:illc@mdu.in.ua
mailto:law@mdu.in.ua
mailto:law@mdu.in.ua
mailto:law@mdu.in.ua


21. Методичний семінар-практикум для вчителів 

закладів загальної середньої освіти «Використання 

відеоматеріалів у навчанні іноземних мов» 

Основні питання: 

 роль відеоматеріалів у навчанні іноземних мов; 

 відеоматеріали як засіб активізації іншомовної 

комунікації  

Факультет іноземних мов, т.в.о. 

завідувача кафедри італійської 

філології Лоскутова Н. М. 

(пр. Миру 89а, тел. 58-75-73,  

e-mail: illc@mdu.in.ua) 

20.04.2018  

 

15 

- 

22. Круглий стіл «Конституційні реформи в 

європейських державах: досвід та перспективи для 

України» 

Основні питання: 

 досвід країн ЄС у проведенні конституційних реформ; 

 причини та наслідки здійснення конституційної 

модернізації в зарубіжних державах; 

 перспективи проведення конституційної реформи в 

України у контексті європейської міждержавної 

інтеграції 

Економіко-правовий факультет, в.о. 

завідувача кафедри права та 

публічного адміністрування 

Свірський Б.М. (пр. Будівельників, 

129а, тел. (0629) 58-75-56, e-mail: 

law@mdu.in.ua) 

27.04.2018 

 

20 Матеріали круглого столу: 

тираж – 1 

кількість сторінок - 35  

формат – А5 

 

 

23. Круглий стіл «Правове регулювання використання 

земельних ресурсів» 

Основні питання: 

 форма власності на землю; 

 нормативне регулювання використання та охорони 

земель; 

 аренда землі; 

 категорії земель 

Економіко-правовий факультет, в.о. 

завідувача кафедри права та 

публічного адміністрування 

Свірський Б.М. (пр. Будівельників, 

129а, тел. (0629) 58-75-56, e-mail: 

law@mdu.in.ua) 

27.04.2018 

 

15 Матеріали круглого столу: 

тираж – 1 

кількість сторінок - 35  

формат – А5 

 

 

24. Круглий стіл «Адаптація законодавства України до 

законодавства Європейського союзу у сфері 

оподаткування акцизним податком» 

Основні питання: 

 визначення норм національного права стосовно 

застосування акцизного податку; 

 досвід Європейського союзу стосовно застосування 

акцизного податку; 

 проблеми реалізації норм ЄС у сфері оподаткування 

акцизним податком 

Економіко-правовий факультет, в.о. 

завідувача кафедри права та 

публічного адміністрування 

Свірський Б.М. (пр. Будівельників, 

129а, тел. (0629) 58-75-56, e-mail: 

law@mdu.in.ua) 

28.04.2018 

 

30 Матеріали круглого столу: 

тираж – 1 

кількість сторінок – 50 

формат – А5 

 

mailto:illc@mdu.in.ua
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25. Круглий стіл «Ефективність міжнародного права у 

контексті сучасних впливів та загроз» 

Основні питання: 

 криза міжнародного права у світлі сучасних загроз; 

 міжнародно-правові засоби протидії щборойній 

агресії; 

 реформування міжнародних організацій у сучасних 

умовах; 

Економіко-правовий факультет, в.о. 

завідувача кафедри права та 

публічного адміністрування 

Свірський Б.М., (пр. Будівельників, 

129а, тел. (0629) 58-75-56, e-mail: 

law@mdu.in.ua) 

31.05.2018 

 

20 Матеріали круглого столу: 

тираж – 1 

кількість сторінок - 60 

формат – А5 

 

 

26. Круглий стіл «Джерела банківського права: 

теоретичні та прикладні аспекти» 

Основні питання: 

 визначення джерел банківського права; 

 колізійні норми банківського права; 

 застосування норм банківського права у сучасних 

умовах 

Економіко-правовий факультет, в.о. 

завідувача кафедри права та 

публічного адміністрування 

Свірський Б.М. (пр. Будівельників, 

129а, тел. (0629) 58-75-56, e-mail: 

law@mdu.in.ua) 

01.06.2018 

 

15 Матеріали круглого столу: 

тираж – 1, 

кількість сторінок – 45, 

формат – А5 

 

 

27. Семінар-презентація «Обговорення програми 

факультативу з італійської мови для закладів 

загальної середньої освіти» 

Основні питання: 

 особливості складання тематичного плану 

факультативних занять з італійської мови; 

 перспективи впровадження італійської мови в 

закладах загальної середньої освіти. 

Факультет іноземних мов, т.в.о. 

завідувача кафедри італійської 

філології Лоскутова Н. М. 

(пр. Миру 89а, тел. 58-75-73,  

e-mail: illc@mdu.in.ua) 

10.05. 2018 

 

15 

- 

28. Круглий стіл «Основні напрямки, результати та 

перспективи українсько-італійського наукового 

співроітництва» 

Основні питання: 

 досвід і основні досягнення українсько-італійського 

наукового співробітництва 

 італійський вектор міжнародної діяльності 

Маріупольського державного університету 

 міжнародне науково-практичне співробітництво 

 викладачів іноземної мови 

Факультет іноземних мов, т.в.о. 

завідувача кафедри італійської 

філології Лоскутова Н. М. 

(пр. Миру 89а, тел. 58-75-73,  

e-mail: illc@mdu.in.ua) 

24.05.2018 

 

15 Матеріали круглого столу: 

тираж – 5, 

кількість сторінок – 30,  

15 шт. сертифікатів про участь 

29. Семінар «Формування лінгвокраїнознавчої 

компетентності учнів та студентів» 

Основні питання: 

 підходи до формування лінгвокраїнознавчої 

компетентності учнів 

 типологія вправ для формування 

лінгвокраїнознавчої компетентності  

Факультет іноземних мов, завідувач 

кафедри німецької та французької 

філології Кажан Ю.М. 

(пр. Миру,  89а, тел.  (0629) 58-75-

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

28.05.2018 

 

25 - 
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30. Науково-методичний семінар «Педагогічна 

майстерня керівника навчального закладу» за участю 

директорів шкіл  м. Маріуполя 

Основні питання: 

 інноваційний розвиток сучасного закладу освіти; 

 деонтологічні аспекти діяльності сучасного керівника 

закладу освіти; 

 розробка маркетингових стратегій закладів загальної 

середньої освіти; 

 рефлексія управлінськоїдяльності. 

Факультет іноземних мов, завідувач 

кафедри педагогіки та освіти 

Задорожна-Княгницька Л.В. 

(пр. Миру, 89а,  тел. (0629) 58-75-70, 

e-mail: emped@mdu.in.ua) 

30.05.2018 

 

35  -  

31. Семінар магістрантів «Наукові обрії» 

Основні питання: 

 проблеми лексики, семантики, словотвору, 

мовної образності на матеріалі іноземних мов; 

 проблеми поетики літературних творів, 

інтертекстуальних зв'язків і рецепції художніх текстів, 

культурно-естетичні аспекти вивчення літературних 

явищ; 

 питання й перспективи у галузі методики 

викладання іноземних мов,  використання сучасних 

інформаційних технологій зокрема. 

Факультет іноземних мов, завідувач 

кафедри англійської філології 

Федорова Ю.Г. (пр. Миру, 89а, тел. 

58-75-71,  e-mail: eph@mdu.in.ua) 

12.10.2018  

40 

Матеріали семінару: 

тираж – 50, 

формат – збірка наукових статей 

кількість сторінок – 200 

32. Круглий стіл «Актуальні проблеми сучасного 

мовознавства» 

Основні питання: 

 теоретичні основи новітніх напрямів у мовознавчій 

науці; 

 основні проблеми перекладознавства; 

 структура лексико-семантичної системи мови; 

 витоки та сучасний стан досліджень основних 

проблем мовознавства. 

Факультет іноземних мов, т.в.о. 

завідувача кафедри італійської 

філології Лоскутова Н. М. 

(пр. Миру 89а, тел. 58-75-73,  

e-mail: illc@mdu.in.ua) 

25.10.2018  20 Матеріали круглого столу: 

тираж – 5, 

кількість сторінок – 30, 

15 шт. сертифікатів про участь 

33. Семінар «Сучасні підходи у навчанні іноземних мов» 

Основні питання: 

 роль сучасних інформаційних технологій у навчанні 

іноземних мов 

 онлайн-інструменти в навчальному процесі з 

іноземної мови 

Факультет іноземних мов, завідувач 

кафедри німецької та французької 

філології Кажан Ю.М. 

(пр. Миру,  89а, тел.  (0629) 58-75-

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

01.11.2018 

 

25 - 
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34. Науково-практична конференція «Українська 

гуманітаристика: історичний та сучасний вимір (до 

100-річчя з дня народження Д. Прилюка)»* 

Основні питання: 

- науковий доробок Д. Прилюка і сучасне 

журналістикознавство; 

- сучасна педагогічна думка України та педагогічна 

діяльність Д. Прилюка; 

- літературна та публіцистична спадщина 

Д. Прилюка та сучасні літературознавчі та лінгвістичні 

студії. 

В.о. завідувача кафедри соціальних 

комунікацій Нетреба М.М. 

(вул. Матросова, 5, тел. (0629) 58-75-

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

 

08.11.2018 50 - 

35. Круглий стіл з питань управління навчальним 

закладом в умовах реалізації Концепції «Нової 

української школи» 

Основні питання: 

 діяльність закладів освіти в умовах децентралізації та 

автономії; 

 модернізовані функції керівника закладу загальної 

середньої освіти в умовах Нової української школи; 

 проблеми професійного обов’язку й відповідальності 

сучасного менеджера освіти 

Факультет іноземних мов, завідувач 

кафедри педагогіки та освіти 

Задорожна-Княгницька Л.В. 

(пр. Миру, 89а,  тел. (0629) 58-75-70, 

e-mail: emped@mdu.in.ua) 

16.11.2018 

 

35 -  

*зміни внесено відповідно до наказу  від 03.04.2018 №119 

 

 

Перший проректор 

 О.В.Булатова 
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