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МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ: МЕТОДИ ПОШИРЕННЯ 

ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЗА КОРДОНОМ ЗА СУЧАСНИХ 

СКЛАДНИХ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНИХ УМОВ 

 

Незважаючи на складну військово-політичну ситуацію, що склалася сьогодні на Донбасі, 

Маріупольський державний університет стабільно та ефективно працює, активно розвиваючи міжнародне 

співробітництво. На базі університету традиційно відбуваються міжнародні семінари, круглі столи, 

науково-практичні конференції за участі представників вищих навчальних закладів, дипломатичних 

установ, громадських організацій та фондів. Так, наприклад, у вересні 2015 року відбулася Міжнародна 

науково-практична заочна конференція «Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного 

розвитку вищої школи». Співорганізаторами конференції виступили Міністерство освіти і науки України, 

Національна академія педагогічних наук України, Міністерство закордонних справ Грецької Республіки, 

Міністерство освіти і культури Республіки Кіпр, Європейська організації публічного права, Фонд 

«Анастасіос Г. Левендіс» (Республіка Кіпр), Янінський університет (Грецька Республіка), Університет 

Базилікати (Італійська Республіка). У рамках конференції науковці розглянули актуальні питання, які 

стосуються сучасних технологій навчання та виховання, забезпечення якості вищої освіти у контексті 

автономії вузів, наукової співпраці університетів як основи інтернаціоналізації вищої освіти, національних 

пріоритетів і європейських орієнтирів вищої школи, інноваційних процесів у реформуванні вищої освіти 

України. Було представлено понад 200 тез наукових доповідей. Високий рівень конференції 

підтверджується широким представництвом учасників із зарубіжних країн: Італії, Греції, Литви, Польщі, 

Білорусі, Парагваю, Молдови, Казахстану та інших.  

У листопаді 2015 року пройшла Міжнародна науково-практична конференція «Інформація та 

культура у забезпеченні сталого розвитку суспільства». Цей науковий захід об'єднав понад 200 учасників з 

України, Польщі, Литви, Білорусії. У грудні у МДУ пройшла ІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Особливості інтеграції країн у світовий економічний та політико-правовий простір». У 

цьогорічній конференції взяло участь більше 100 молодих вчених з вищих навчальних закладів Молдови, 

Грузії, Польщі та України. 

МДУ активно співпрацює з дипломатичними представництвами зарубіжних країн, акредитованими в 

Україні: Посольство Республіки Польща в Україні, Генеральне консульство Республіки Польща в Харкові; 

Посольство ФРН в Україні, Генеральне консульство ФРН в Донецьку з місце розташуванням у 

Дніпропетровську; Генеральне консульство Держави Ізраїль у Дніпропетровську; Посольство Великої 

Британії в Україні; Посольство КНР в Україні; Посольство Чеської Республіки в Україні; Посольство 

Республіки Кіпр в Україні; Посольство США в Україні, Посольство Італійської Республіки в Україні; 

Посольство Грецької Республіки в Україні; Посольство Республіки Кіпр в Україні тощо. 

Університет є членом Європейської асоціації університетів, Асоціації Середземноморських 

університетів (Мессіна), Європейської організації публічного права, Асоціації ВНЗ – партнерів України та 

Росії, Асоціації юридичних ВНЗ країн СНД, Асоціації українсько-китайського культурного 

співробітництва, Асоціація ректорів педагогічних університетів Європи. 

У 2015 р. МДУ відвідали 21 офіційна іноземна делегація загальною чисельністю 29 осіб. Станом на 

2015 рік університетом підписано 100 угод про співробітництво з іноземними партнерами. 

Важливою, дієвою і перспективною формою міжнародного співробітництва в МДУ є міжнародні 

стажування студентів і викладачів. В 2015 році учасниками різних освітніх, наукових і культурних програм 

стали близько 80 студентів та викладачів нашого університету. 

Студенти і викладачі університету брали участь у традиційних освітніх програмах у містах Перуджа, 

Реджо-ді-Калабрія, Потенца (Італія), у програмах з вивчення новогрецької мови, історії та культури 

ФІЕСПА, програмі з вивчення новогрецької мови та культури на о. Калімнос, у міжнародних конференціях 

понтійської молоді (Греція), у магістерській програмі Полонійної Академії в Ченстохові (Польща), у 

програмі AuPair, DAAD (Німеччина), програмах Work and Travel USA, Camp Counselors (США). 

Велика кількість викладачів та студентів беруть участь у різних культурних та пізнавальних 

програмах і турах, позитивним моментом яких є професійна складова (мовна практика, екскурсії на 

підприємства, відвідування університетів, участь у наукових конференціях та ін.). 

Протягом 2015 року університет активно працював з основними зарубіжними партнерами, серед 

яких: Італія, Кіпр, Греція, Німеччина, Велика Британія, Польща. Триває розширення наукових зв’язків з 

установами Литви, Словенії, Естонії, Хорватії. Цього року встановлені партнерські контакти з Канадою. 
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У травні 2015 р. Почесним професором МДУ став видатний італійський юрист, вчений, поет, 

державний і громадський діяч, Почесний президент Державної Ради Італійської Республіки доктор Коррадо 

Калабро за високі досягнення у галузі літератури, культури, гуманітарних і соціальних наук, а також за 

значний особистий внесок у зміцнення дружби і співробітництва між Італійською Республікою та 

Україною. Протягом року університет неодноразово відвідували Надзвичайний і Повноважний Посол Італії 

в Україні Фабріціо Романо з дружиною пані Нансі Мілезіс Романо, Радник Надзвичайного і Повноважного 

Посла Італійської Республіки в Україні, Почесний професор МДУ Нікола Франко Баллоні, які проводили 

для студентів та викладачів МДУ майстер-класи та лекції з удосконалення професійних умінь. 

У жовтні цього року Маріупольський державний університет відвідала делегація послів країн-членів 

Європейського Союзу. У її складі прибули Посол, Глава Представництва ЄС в Україні Ян Томбінські, 

Посол Франції Ізабель Дюмон, Посол Греції Вассіліс Пападопулос, Посол Кіпру Васос Чамберлен, Посол 

Чехії Іван Почух. Основною метою візиту дипломатичних представників європейських країн було 

відкриття 21-го Інформаційного центру ЄС на базі університету. Його діяльність буде спрямована на 

розвиток співпраці між ЄС та Україною шляхом забезпечення вільного доступу громадськості і наукової 

спільноти до онлайн-інформації та публікацій про Європейський Союз. Крім того, подібні центри надають 

допомогу у виконанні наукових досліджень з питань європейської інтеграції, займаються організацією 

інформаційно-просвітницьких заходів. 

Університет бере участь у програмі ЕРАЗМУС, в межах якої рішенням керівництва Полонійної 

академії в Ченстохові (Польща) було надано 10 стипендій для студентів спеціальності «Міжнародна 

економіка», «Міжнародні відносини». Студенти отримають подвійні дипломи двох вузів. Також в рамках 

програми ЕРАЗМУС+ 2015 році магістрант спеціальності «Міжнародні відносини» Микита Ковчуга 

повернувся з Іспанії. Він працював у міжнародному відділі некомерційної організації міста Бадалона «La 

Rotllana», діяльність якої спрямована на підвищення якості життя дітей та молоді шляхом поширення 

неформальної освіти, а також викладав англійську мову іспанським школярам. 

Одним з найбільш важливих стратегічних напрямків комплексної міжнародної роботи МДУ є 

співпраця з Республікою Кіпр. Активно розвивається багаторічне ефективне співробітництво з Фондом 

«Анастасіос Г. Левендіс», за підтримки якого збагачується фонд бібліотеки елліністичних студій 

«Костянтинос Левендіс», надаються стипендії студентам та представникам професорсько-викладацького 

складу МДУ для проходження програм стажувань на Кіпрі.  

Традиційною практикою для Почесного консульства Республіки Кіпр в Маріуполі є організація 

літнього відпочинку та оздоровлення школярів з різних областей України на Кіпрі. Незважаючи на складну 

економічну і військово-політичну обстановку, робота в цьому напрямку триває. Влітку 2015 року школярі з 

Донецької, Київської, Одеської областей оздоровилися в Міжнародному дитячому таборі в Продромосі. 

Усього ж за останні п'ять років на Кіпрі побували близько 150 українських дітей. 

Яскравим прикладом дипломатичного співробітництва з Кіпром є зустріч у грудні 2015 року з 

Президентом Республіки Кіпр Нікосом Анастасіадісом в м. Київ. Під час зустрічі Президент Кіпру 

відзначив велику роботу, яку проводить Маріупольський державний університет та Почесне консульство 

Кіпру у Маріуполі.  

Стабільно розвиваються зв’язки МДУ з Грецькою Республікою. Так, у вересні 2015 року спільно із 

проректором з міжнародних зв'язків Миколою Трофименко відвідано Грецію на запрошення першого 

заступника міністра закордонних справ Греції, директора Європейської організації публічного права 

(ЕОПП), професора Спиридона Флогаітіса та за сприяння Надзвичайного і Повноважного Посла України в 

Грецькій Республіці Володимира Шкурова. Адміністрація МДУ провела більше 20 зустрічей на найвищому 

рівні. Важливою подією поїздки стала зустріч з Президентом Грецької Республіки Прокопісом 

Павлопулосом, який відзначив великий внесок університету у розвиток дружби та співробітництва між 

Україною і Грецією, а також активну участь в євроінтеграційних процесах, популяризацію вивчення 

грецької мови, історії та культури. 

Триває робота з реалізації існуючих та підписання нових угод з організаціями та установами Грецької 

Республіки, серед яких Яннінський університет, Салонікський університет ім. Аристотеля, Інститут 

неоелліністичних досліджень, Патрський університет. 

Поглиблюються зв’язки з організаціями та установами Федеративної Республіки Німеччина. Триває 

співробітництво у сфері реалізації ініціативи Генерального консульства ФРН у Донецьку з 

місцерозташуванням у Дніпропетровську з розробки та впровадження Майстер-плану «Чисте повітря для 

Маріуполя», який фінансується за рахунок коштів Міністерства закордонних справ Німеччини. 

Розвиваються відносини з Академією української преси та Фондом Фрідріха Науманна за Свободу, в 

рамках яких протягом року організовувались семінари для студентів спеціальності «Журналістика» з 

метою підвищення якості журналістської освіти у МДУ, а також кваліфікації практикуючих журналістів. У 

рамках співробітництва з Гете-Інститутом в Україні викладачі МДУ мають змогу вдосконалювати 

професійну майстерність.  
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Активно розвивається співробітництво МДУ з організаціями та установами Великої Британії. 

Співробітництво реалізовується в межах угод про співпрацю, підписаних між МДУ та організаціями та 

установами Великої Британії, серед яких Коледж Фрізбі, Університет м. Данді, Лондонський Королівський 

Коледж, Університет Східного Лондона тощо. 

Для активного розвитку міжнародного співробітництва у складних військово-політичних умовах, що 

склалися на Донбасі, МДУ проводить просвітницьку робот із засобами масової інформації з метою 

запобігання викривленню реальної картини подій, що відбуваються в місті та регіоні, підтримує зв’язки із 

зарубіжними партнерами шляхом листування, організації візитів, зустрічей, спільних наукових, освітніх та 

культурних заходів у т. ч. з використанням сучасних комп’ютерних технологій зв’язку (відеоконференції, 

відеолекції тощо); організовує зарубіжні стажування студентів і викладачів університету за кордоном з 

метою підвищення кваліфікації та вдосконалення знать та професійних умінь, проведення наукових 

досліджень; спільно з вітчизняними і зарубіжними партнерами бере участь у міжнародних програмах, які 

фінансуються за рахунок отриманих грантів. 

Загалом, варто зазначити, що у 2015 році Маріупольський державний університет продовжив 

розширення міжнародного співробітництва, довівши ефективність власної моделі міжнародної співпраці та 

працюючи над зміцненням позитивного іміджу ВНЗ як в Україні, так і на міжнародній арені. 


