
УТОЧНЕНИЙ   ПЛАН  
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 2022 рік 

 
 

Міжнародні науково-практичні конференції 

№ 

Назва конференції (семінару, 
круглого столу, тощо) 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. 

V Міжнародна науково-практична 
конференція «Публічне управління 
для сталого розвитку: виклики та 
перспективи на національному та 
місцевому рівнях» / V International 
scientific-practical conference «PUBLIC 
ADMINISTRATION FOR 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT: 
CHALLENGES AND PROSPECTS AT 
NATIONAL AND LOCAL LEVELS» 
Питання:  
1.Публічне управління для 
забезпечення сталого розвитку. 
2.Сучасні виклики збалансованого 
соціально-економічного зростання та 
раціонального природокористування 
та ресурсозбереження. 

Навчально-науковий 
інститут управління, 
кафедра публічного 
управління та 
адміністрування, 
кафедра соціального 
управління 
 
МДУ,  
E-mail: cpma@mdu.in.ua 
 

ІІ півріччя 
2022  

80 20 
Польща, 
Грузія, 
Італія.  

Національне агентство 
України з питань державної 
служби 
Маріупольська міська рада 
ГО «Фонд розвитку 
Маріуполя» 
ГО «Центр адаптивного 
лідерства та 
територіального розвитку»  
Національний університет 
«Києво-Могилянська 
академія»  (м. Київ, 
Україна) 
Навчально-науковий 
інститут управління, 
економіки та 
природокористування 

Інформаційний 
лист (запрошення) 
Програма 
конференції (50) 
100 примірників 
Збірник матеріалів 
конференції. 
Тираж – 50; 
кількість сторінок 
– 300. 
Колективна 
монографія за 
результатами 
роботи 
конференції  
Тираж – (50) 300, 

mailto:cpma@mdu.in.ua


3.Еколого-інноваційне моделювання 
для сталого розвитку 
4.Проблеми та перспективи розвитку 
соціальних складових в публічному 
управлінні. 
5.Еколого-економічна безпека та 
конкурентоспроможність територій 
6.Правові питання забезпечення умов 
сталого розвитку. 
7.Сталий територіальний розвиток в 
контексті європейської та 
євроатлантичної інтеграції. 
8. Освіта для сталого розвитку. 
9.Фінансові механізми для 
забезпечення збалансованого 
зростання. 

Таврійського 
національного університету 
ім. В.І. Вернадського  (м. 
Київ, Україна)  
Одеський державний 
екологічний університет (м. 
Одеса, Україна) 
Економіко-гуманітарний 
університет (Польща) 
Інститут економіки імені 
Паата Гугушвілі 
Тбіліського державного 
університету імені Івана 
Джавахішвілі (Грузія) 
Університет Генуї (Італія) 

кількість сторінок 
– 300 с. 

2. 

VI Всеукраїнська науково-практична 
інтернет-конференція «Соціо-
економічні проблеми сьогодення»/ VІ 
All-Ukrainian scientific-practical 
internet conference «Socio-economic 
problems of the present»/ 
Питання:  
1.Механізми ефективної організації і 
управління бізнесом в умовах 
кризової ситуації. 
2. Стратегії розвитку та антикризове 
управління підприємствами різних 
сфер діяльності. 
3. Економіко-правове забезпечення 
діяльності підприємств: актуальні 
проблеми та ефективні практики. 
4. Глобалізація економіки в умовах 
соціальної нестабільності. 

Навчально-науковий 
інститут управління, 
кафедра управління 
персоналом та 
економіки підприємства 
МДУ, к.е.н., доцент 
Корнілова О.В. 
тел. (380) 98-2020-61-41,  
E-mail: 
o.kornilkva@mdu.in.ua 
 

31.10.2022  80 -  Маріупольська міська рада 
ГО «Фонд розвитку 
Маріуполя» (м. Київ, 
Україна) 
Донецький національний 
університет економіки і 
торгівлі імені Михайла 
Туган-Барановського, 
Навчально-науковий 
інститут бізнесу та 
гостинності, кафедра 
економіки бізнесу 
(Кривий Ріг) 
Азовський морський 
інститут АМІ НУ «ОМА» 
ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет» 
 

- 

mailto:o.kornilkva@mdu.in.ua


5. Ефективне функціонування 
кадрових служб та забезпечення 
іміджу підприємств. 

3. 

ІІІ Міжнародна науково-практична 
конференція «Феномен культури пост 
глобалізму». 
Питання: 
1.Культурологічний аспект наукових 
досліджень. 
2.Актуалізація та збереження спадку 
світової і української культури. 
3.Культурні індустрії та відпочинок в 
сучасному соціокультурному 
середовищі. 
4.Локальний і глобальний вимір 
процесів культуротворчості в ХХІ 
сторіччі. 
5.Традиційні і новітні медіа як 
інституції культуротворчості. 
6.Інформаційні технології та інтернет 
ресурси у сучасній культурі. 
7.Інформаційно-документні 
комунікації: перспективи розвитку. 
8.Освіта і культура у контексті нових 
суспільних реалій: досягнення і 
проблеми. 

Історичний факультет, 
Кафедра культурології, 
завідувач кафедри 
Сабадаш Ю.С., 
Янковський С.В. 
 
МДУ,  
(0629) 58-75-66 
csia@mdu.in.ua 
 

25.11.2022 25 85 МОН України, МДУ, 
Київський національний 
університет культури та 
мистецтв, Рівненський 
державний гуманітарний 
університет, 
Харківська державна 
академія культури, СНУ ім. 
В.Даля, 
Університет Західної 
Македонії (Греція), 
Департамент культурно-
громадського розвитку 
Маріупольської міської 
ради, 
Українська асоціація 
дослідників освіти, 
Колегіум Анни Ярославни-
Схід, 
Фонд збереження 
культурної спадщини 
Маріуполя, 
Ari Ari Фонд (Польща) 

Збірник матеріалів 
ІІІ Міжнародна 
науково-
практичної 
конференції 
«Феномен 
культури пост 
глобалізму». 
Тираж – 10, 
кількість сторінок 
– 330, формат А5.  
 

Всеукраїнські науково-практичні конференції 

mailto:csia@mdu.in.ua


№ 

Назва конференції (семінару, 
круглого столу, тощо). Основні 
питання, що пропонуються для 

обговорення. 

Факультет, особа, 
відповідальна за 

проведення (адреса, 
телефон, e-mail) 

 
Термін 

проведення 

Кількість учасників від 
України Міністерства, відомства, 

установи, які є 
співорганізаторами 

конференції від України 
та зарубіжних країн 

Необхідна 
друкована 

продукція через 
редакційно-
видавничий 
відділ МДУ 

(тираж, формат, 
кількість 
сторінок) 

всього у т. ч. 
іногородніх 

1. 

Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Культура читання в 
епоху діджиталізації». 
Питання: 
1.Культурологічний аспект історії 
читання. 
2.Актуальні напрямки діджиталізації 
бібліотечного середовища 
3.Інноваційні практики культури 
читання 
4.Локальний і глобальний виміри 
культури читання 
5. Вплив традиційних і новітніх медіа 
на культуру читання 
6.Читання тексту як практика 
творення  
7. Розвиток навиків читання в процесі 
навчання 
8.Читання і розвиток критичного 
мислення. 
9.Особливості написання освітніх 
матеріалів в підручникотворенні.  
10. Книга як мистецтво: створення та 
збереження. 

Історичний факультет,  
завідувач кафедри 
культурології Сабадаш 
Ю.С.,  доцент 
Янковський С.В.  
 
МДУ,  
Тел: (0629) 58-75-66 
E-mail:  
csia@mdu.in.uа 

29.09.2022 80 20 МОН України, МДУ, 
Наукова бібліотека МДУ, 
Рівненський державний 
гуманітарний університет, 
Департамент культурно-
громадського розвитку 
Маріупольської міської 
ради, КУ «Міська 
централізована бібліотечна 
система» м. Маріуполь, 
Наукова бібліотека 
Приазовського державного 
технічного університету, 
Донецька обласна наукова 
дитяча бібліотека, 
Національна академія 
керівних кадрів культури і 
мистецтв, Університет 
Західної Македонії 
(Греція), Фонд збереження 
культурної спадщини 
Маріуполя 

Збірник матеріалів 
Конференції 
«Культура 
читання в епоху 
діджиталізації». 
Тираж – 10, 
кількість сторінок 
– 240, формат А5. 
 

mailto:csia@mdu.in.u


2. 

Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Сучасні технології 
управління туристичним та готельно-
ресторанним бізнесом» 
Питання: 
1.Організація обслуговування в 
туристичному і готельно-
ресторанному бізнесі; 
2.Особливості управління 
маркетинговою діяльністю 
підприємств сфери туризму та 
готельно-ресторанного бізнесу; 
3. Впровадження сучасних технологій 
управління людськими ресурсами 
організацій сфери туризму та 
готельно-ресторанного бізнесу; 
4.Актуальні питання 
природокористування та охорони 
навколишнього середовища в 
контексті розвитку туристичного 
потенціалу України; 
5.Правові засади регулювання 
туристичної індустрії та готельно-
ресторанного бізнесу; 
6.Брендинг і промоушен сучасних 
підприємств туристичної індустрії; 
7.Використання інформаційних 
технологій в туристичному і готельно-
ресторанному бізнесі; 
8.Міжнародний туризм та 
країнознавство.  

Економіко-правовий 
факультет, кафедра 
туризму, 
 
МДУ,  
тел. (0629) 58-75-57,   
E-mail:  
ct@mdu.in.ua 
 

30.09.2022 70 10 Міністерство освіти і науки 
України, Асоціація 
туристичних фірм міста 
Маріуполя і Приазов’я, 
Маріупольське відділення 
торговельно-промислової 
палати, Управління 
культури і туризму 
Маріупольської міської 
ради 

Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-
практичної 
конференції 
здобувачів вищої 
освіти і 
молодих вчених. 

3. 

ІV Всеукраїнська науково-практична 
конференція з міжнародною участю 

Психолого-педагогічний 
факультет, завідувач 
кафедри педагогіки та 

27.10.2022 100 Грецька 
Республіка 

(5) 

Вінницький державний 
педагогічний університет 
імені Михайла 
Коцюбинського, 

Збірник матеріалів 
конференції. 
Тираж – 25, 

mailto:ct@mdu.in.ua


«Нова українська школа: результати 
та перспективи». 
Питання:  
1.Актуальні проблеми управління 
сучасною початковою школою: 
теоретико-методологічний аспект. 
2.Дитиноцентризм як основа 
освітнього процесу Нової української 
школи. 
3.Досвід реалізації основних завдань 
Нової української школи у закладах 
загальної середньої освіти. 
4.Початкова освіта: технології 
дистанційного навчання. 
5.Професійна підготовка педагогічних 
кадрів для Нової української школи 

освіти Задорожна-
Княгницька Л.В. 
 
МДУ,  
Е-mail: em@mdu.in.ua 
 

Глухівський національний 
педагогічний університет 
імені Олександра 
Довженка, 
Бердянський державний 
педагогічний університет, 
Університет Західної 
Македонії (Грецька 
Республіка) 

формат А5, 
кількість сторінок 
– 150. 

4. 

І Всеукраїнська науково-практична 
конференція з міжнародною участю 
«Інформологічні, документознавчі, 
бібліотекознавчі та архівознавчі студії 
в сучасному світі».  
Питання: 
1.Актуальні проблеми інформології, 
документознавства, 
бібліотекознавства та архівознавства в 
сучасному світі; 
2. Інформаційні технології та інтернет 
ресурси у діяльності сучасних 
інформаційних агенцій, бібліотек, 
архівів та служб діловодства установ; 
3. Підготовка фахівців інформаційної, 
бібліотечної та архівної справи, 
культурології, філології, 
журналістики та інших дотичних до 

Факультет  філології та 
масових комунікацій, 
кафедра інформаційної 
діяльності, Кудлай В.О. 
 
МДУ,  
Тел: (0629)58-70-51 
E-mail: ia@mdu.in.ua 
 

27.10.2022 100 25 Міністерство освіти і науки 
України, Маріупольський 
державний університет, 
Університет Західної 
Македонії (Греція), 
Донецький національний 
університет імені Василя 
Стуса (Вінниця), 
Рівненський державний 
гуманітарний університет, 
Наукова бібліотека МДУ, 
Науково-технічна 
бібліотека Приазовського 
державного технічного 
університету,  Донецька 
обласна наукова дитяча 
бібліотека, Міська 

Збірник матеріалів  
І Всеукраїнської 
науково-
практичної 
конференції з 
міжнародною 
участю 
«Інформологічні, 
документознавчі, 
бібліотекознавчі 
та архівознавчі 
студії в сучасному 
світі». 
Тираж – 100, 
кількість сторінок 
– 250. 

mailto:em@mdu.in.ua
mailto:ia@mdu.in.ua


соціальних комунікацій 
спеціальностей; 
4.Проблеми формування та зберігання 
документних фондів установ; 
5.Особливості інформаційної та 
документознавчої діяльності; 
6.Менеджмент та маркетинг у 
соціальних комунікаціях. 

централізована бібліотечна 
система (м. Маріуполь), 
Департамент культурно-
громадського розвитку 
Маріупольської міської 
ради, Фонд збереження 
культурної спадщини 
Маріуполя 

5. 

Всеукраїнська конференція 
«Інклюзивний розвиток національної 
економіки: глобальні тенденції, 
можливості України та роль 
агропродовольчого сектору» 
Питання: 
1.Особливості і ризики інклюзивного 
розвитку в умовах пандемії COVID. 
2.Можливості інклюзивного розвитку 
агропродовольчого сектору та 
продовольча безпека України. 
3.Інвестиційні можливості 
забезпечення інклюзивного розвитку 
України. 
4.Соціоекономічні чинники 
інклюзивного розвитку економіки. 

Навчально-науковий 
інститут, кафедра 
галузевого 
менеджменту,  
Дятлова В.В.  
 
МДУ,  
Тел.: 095-158-25-33 
E-mail: 
v.diatlova@mdu.in.ua 
 

Листопад 
2022 

50 25 Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України (м. Київ) 

Не передбачено. 

6. 

Всеукраїнська інтернет-конференція 
«Маркетингові аспекти управління 
соціально-економічними системами: 
сучасний вимір та перспективи» 
Питання: 
1. Соціально-економічні проблеми 
розвитку сучасного маркетингу; 
2. управління розвитком підприємств 
на засадах технологій маркетингу та 
логістики; 

Навчально-науковий 
інститут управління, 
кафедра маркетингу 
 
МДУ,  
E-mail:cm@mdu.in.ua 
 
 
 
 

28.11.2022 50 15 Учасники: НАУ м. Київ, 
ДонНУ м. Вінниці, 

ДонНАБА м. Краматорськ, 
Національний технічний 

університет України   
м. Покровськ, Київський 
політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського  

м. Київ, та інщі. 

Не передбачено. 

mailto:v.diatlova@mdu.in.ua


3. Маркетингові технології у розвитку 
суспільних проблем; 
4. Сучасні напрями розвитку 
цифрового маркетингу; 
5. Економенеджмент і екологічний 
маркетинг. 

7. 

Всеукраїнський круглий стіл 
«Журналістика та соціальна 
комунікація: сучасний вимір» 
Питання: 
1.Практико-орієнтована модель освіти 
з журналістики та соціальних 
комунікацій. 
2.Компетенції та компетентності 
майбутнього фахівця у галузі 
соціальних комунікацій. 
3.Журналістика та соціальна 
комунікація: розвиток, 
трансформація, тенденції. 

Факультет філології та 
масових комунікацій, 
кафедра соціальних 
комунікацій. 
 
МДУ,  
E-mail: jour-kaf@ukr.net 
 

01.12.2022 50 — Дніпровський 
національний університет 
ім. Олеся Гончара 

Не передбачено. 

Університетські науково-практичні заходи 

№ Назва заходу. Основні питання, що 
пропонуються для обговорення 

Факультет, особа, відповідальна за 
проведення  

(адреса, телефон, e-mail) 

Термін 
проведенн

я 

Кількість 
учасників 

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

формат, кількість сторінок) 

Круглі столи та інші заходи 

1. 

Круглий стіл «Сучасні методи 
управління підприємством» 
Питання:  
1.Актуальні питання щодо 
підвищення ефективності управління 
підприємством. 
2.Вплив діджиталізації та цифровізації 
на діяльність підприємства. 

Науково-навчальний інститут 
управління, кафедра управління 
персоналом та економіки підприємства,  
к.е.н., доцент Корнілова О.В. 
МДУ,  
Тел.: +380972596376, 
E-mail: o.kornilova@mdu.in.ua 
 

ІІ півріччя 
2022 

20 Не передбачено.  

mailto:jour-kaf@ukr.net
mailto:o.kornilova@mdu.in.ua


2. 

Круглий стіл «Інклюзивне середовище 
і організація соціальних послуг» 
Питання: 
1.Особливості і ризики інклюзивного 
розвитку в умовах пандемії COVID. 
2. Можливості інклюзивного розвитку 
агропродовольчого сектору та 
продовольча безпека України. 
3.Інвестиційні можливості 
забезпечення інклюзивного розвитку 
України. 
4.Соціоекономічні чинники 
інклюзивного розвитку економіки. 

Навчально-науковий інститут 
управління, кафедра соціального 
управління. 
 
МДУ 
E-mail: csm@mdu.in.ua 
 

Жовтень 
2022 

20 Не передбачена. 

3. 

Круглий стіл «Удосконалення ОПП за 
спеціальністю 281 «Публічне 
управління та адміністрування» як 
умова кадрового забезпечення сталого 
розвитку громад в умовах 
децентралізації 

Навчально-науковий інститут 
управління, кафедра публічного 
управління та адміністрування 
 
МДУ,  
E-mail: cpma@mdu.in.ua 

ІІ півріччя 
2022 

15 Інформаційний лист-запрошення. 
Програма заходу.  

Тираж – 15, кількість сторінок – 2. 
Буклет з інформацією про ОПП. 

Тираж – 15, кількість сторінок – 20. 

4. 

Круглий стіл «Удосконалення ОПП за 
спеціальністю 073 «Менеджмент» як 
умова кадрового забезпечення сталого 
місцевого розвитку. 

Навчально-науковий інститут 
управління, кафедра публічного 
управління та адміністрування 
МДУ,  
E-mail: cpma@mdu.in.ua 

ІІ півріччя 
2022 

15 Інформаційний лист-запрошення. 
Програма заходу. 

Тираж – 15, кількість сторінок – 2. 
Буклет з інформацією про ОПП.  

Тираж – 15, кількість сторінок – 20. 
 

mailto:csm@mdu.in.ua
mailto:cpma@mdu.in.ua
mailto:cpma@mdu.in.ua


5. 

Круглий стіл «Управління фінансово-
економічною безпекою держави» 
Питання:  
1.Фінансово-економічна безпека в 
контексті національних інтересів 
країни. 
2.Управління фінансово-економічною 
безпекою суб’єктів підприємництва в 
умовах мінливого середовища. 
3.Перспективні напрямки розвитку 
регіонів України на засадах підтримки 
їх економічної безпеки. 

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

Жовтень 
2022 

15 Рекомендації, рішення заходу. 

6. 

Круглий стіл «Удосконалення ОПП за 
спеціальністю 231 «Соціальна робота» 
Питання: 
1.Обговорення проблем та перспектив 
ОПП, зустріч зі студентами та 
зовнішніми стейкхолдерами.  

Навчально-науковий інститут 
управління, кафедра соціального 
управління 
МДУ,   
Тел. (0629) 38-82-99 
Email: csm@mdu.in.ua 

Листопад 
2022 

15 Інформаційний лист-запрошення. 
Програма заходу. 

Тираж – 15, кількість сторінок – 2. 
Буклет з інформацією про ОПП.  

Тираж – 15, кількість сторінок – 20. 

7. 

Круглий стіл «Маркетинг-
менеджмент в системі підвищення 
конкурентоспроможності підприємств 
і організацій в сучасних умовах» 
Питання:  
1.Ґенеза та сучасна парадигма 
маркетингового 
управління конкурентоспроможністю. 

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

Листопад 
2022 

15 Рекомендації, рішення заходу.  

mailto:cgm@mdu.in.ua
mailto:csm@mdu.in.ua
mailto:cgm@mdu.in.ua


2.Маркетинговий менеджмент у 
підвищенні конкурентоспроможності 
організацій. 
3. Сучасний маркетинг-менеджмент: 
моделі, стратегії, технології. 

8. 

Круглий стіл «Актуальні питання 
психологічної науки і практики» 

Психолого-педагогічний факультет, 
доцент кафедри практичної психології 
Стуліка О.Б.; доцент Тищенко Л.В. 
МДУ, 
E-mail: pps@mdu.in.ua  

Листопад 
2022 

50 Не передбачено. 

 

mailto:pps@mdu.in.ua

