
Додаток 1 

до наказу МДУ 

01.03.2018 № 68 

 
 

П Л А Н 

проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних (міжвузівських), університетських наукових, науково-практичних, науково-методичних конференцій, 

семінарів, форумів, круглих столів  з проблем вищої освіти і науки  у Маріупольському державному університеті на 2018 рік 

 

Міжнародні 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. Міжнародна науково-

практична конференція 

«Інтернаціоналізація вищої 

освіти України в умовах 

полікультурного світового 

простору: стан, проблеми, 

перспективи» 

Основні питання: 

 конкурентоспроможність 

сучасного ВНЗ в умовах 

глобалізації; 

 проблеми нормативно-

правового забезпечення 

розвитку міжнародного 

співробітництва в сфері вищої 

освіти України. Розвиток 

транснаціональної вищої освіти; 

 академічна мобільність як 

чинник інтеграції України у 

міжнародний освітній простір; 

 розвиток лідерського 

потенціалу університетів в 

умовах інтернаціоналізації; 

 забезпечення якості вищої 

освіти в умовах 

Факультет іноземних мов, 

декан факультету іноземних 

мов Павленко О.Г. 

(пр. Миру, 89а, 

 тел. (0629) 34-45-17, 

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

 

18-19.04.2018 

 

110 Греція – 5 

Італія – 3 

Німеччина – 3 

Франція – 2 

Польща – 5 

Кіпр – 2 

Молдова – 2 

 

Міністерство освіти і науки 

України, Національна 

академія педагогічних наук 

України, Інститут 

модернізації змісту освіти, 

Інститут вищої освіти 

НАПН України, Київський 

університет імені Бориса 

Грінченка, Вінницький 

державний педагогічний 

університет імені Михайла 

Коцюбинського, 

Глухівський національний 

педагогічний 

університет імені 

Олександра Довженка, 

Бердянський державний 

педагогічний університет, 

Італійський інститут 

культури, Університет 

Базилікати (Італія), 

Університет Фракії імені 

Демокрита (Греція), 

Університет Західної 

Македонії (Греція) 

Програма 

конференції: 

тираж – 150; 

формат – А5; 

кількість 

сторінок – 35; 

Матеріали 

конференції: 

тираж – 150 

формат – А5; 

кількість 

сторінок – 450 

 

mailto:fld@mdu.in.ua


інтернаціоналізації: сучасний 

стан та перспективи; 

 проблеми підготовки вчителя 

Нової української школи в 

умовах інтернаціоналізації 

вищої педагогічної освіти; 

 полікультурна освіта в 

умовах інтернаціоналізації. 
2. Міжнародна науково-

практична конференція 

«Траєкторії сталого розвитку 

українського суспільства: 

особистість і культура» 

Основні питання: 

 освіта та креативні практики 

як механізми самореалізації 

особистості; 

  якість освіти як чинник 

подолання ризиків 

невизначеності в сучасному 

світі; 

  вплив інформаційних та 

комп’ютерних технологій на 

соціокультурне середовище; 

  горизонти інноваційного 

розвитку сучасного соціуму. 

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) 

15.11.2018 120 Греція – 3 

Італія – 2 

Польща – 3 

Білорусь – 2 

Хорватія – 1 

 

Міністерство освіти і науки 

України, Інститут 

модернізації змісту освіти, 

Національна академія 

педагогічних наук України 

(відділ лідерства та 

інституційного розвитку 

вищої освіти), 

Маріупольська спілка 

краєзнавців, Центр 

суспільних ініціатив, 

Європейський університет 

Програма 

конференції: 

тираж – 120; 

формат – А5; 

кількість 

сторінок – 35 

Матеріали 

конференції: 

Тираж – 80 

Формат – А4; 

кількість 

сторінок – 250 

Сертифікат 

учасника: 

тираж – 120, 

кількість 

сторінок – 1; 

формату А4 

Всеукраїнські, регіональні (міжвузівські) конференції 

№ 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 

співорганізатора

ми конференції 

Необхідна друкована 

продукція через 

редакційно-

видавничий відділ 

МДУ (тираж, 

формат, кількість 

сторінок) 

всього у т. ч. 

іногородніх 

3. Регіональна науково-практична 

конференція «Нова українська 

школа: теорія і практика» 

Основні питання: 

 формування партнерського 

соціуму в умовах Нової української 

школи; 

 наступність дошкільної та 

початкової школи в контексті 

реалізації Концептуальних положень 

Нової української школи; 

 організаційно-педагогічне 

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) 

23.02.2018 50 10 - Матеріали 

конференції: 

тираж  – 50; 

формат – А4; 

кількість сторінок – 

100 
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забезпечення початкової освіти: 

науково-методичний дискурс 

організація профільного навчання в 

освітніх закладах: пошуки, 

результати, перспектив; 

 Інклюзивна освіта: підходи та 

умови реалізації; 

 професійна підготовка фахівців 

для Нової української школи 

Університетські заходи (конференції, круглі столи тощо) 

№ Назва  заходу. 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) 

4. Круглий стіл «Сучасні проблеми фізичного виховання 

та спорту»* 

Основні питання: 

 актуальні проблеми фізичного виховання та спорту 

в умовах суспільства; 

 теорія і практика професійної підготовки фахівців в 

галузі спорту, фізичної культури; 

 сучасні технології оздоровчого фізичного 

виховання та спорту; 

 проблеми збереження та формування здоров'я 

молоді; 

 медико-біологічні аспекти фізичного виховання та 

спорту у спортсменів і різних груп населення. 

Завідувач кафедри фізичного 

виховання, спорту та здоров’я 

людини Осіпцов А.В. 

(пр.Металургів, 52, тел. (0629) 

53-30-80), e-mail: 

kafedra.fvszl@gmail.com) 

 

25.05.2018 30 - 

5. Круглий стіл «Актуальні проблеми міжкультурної 

комунікації, перекладу та порівняльних студій» 

Основні питання: 

 галузева комунікація в сучасному соціальному 

контексті; 

 контрастивна лінгвістика та лінгвістична типологія: 

стан та перспективи; 

 актуальні проблеми загального та художнього 

перекладу; 

 двомовні словники та питання лексикології; 

 комунікативна освіта та підготовка перекладачів; 

 використання сучасних інформаційних технологій у 

практиці перекладу 

Декан факультету грецької 

філології та перекладу 

Шепітько С.В. 

(пр. Будівельників 129, тел. 

(0629) 52-70-16), e-mail: 
elti@mdu.in.ua) 

 

28.09.2018 35  - 

*зміни внесено відповідно до наказу  від 03.04.2018 №119 

Перший проректор  О.В.Булатова 
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