
 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ НАУКОВОЇ РАДИ 

02 ЖОВТНЯ 2018 РОКУ 

 

 

02 жовтня 2018 року відбулося засідання Наукової ради Маріупольського державного 

університету. 

Під час засідання було обговорено  та затверджено склад Ради, основні напрямки 

роботи у 2018-2019 навчальному році.  

Відповідно до  питання 3 порядку денного слухали інформацію першого проректора та 

деканів факультетів про підсумки участі здобувачів вищої освіти МДУ у Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових робіт у 2017 – 2018 навчальному році та основні заходи 

щодо підвищення результативності участі у 2018 – 2019 навчальному році.  Одноголосно 

було прийнято рішення щодо необхідності активізації роботи кафедр щодо участі студентів у 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 

відповідно до переліків галузей знань, спеціальностей, затверджених наказом МОН від 

18.09.2018 №1010 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році», забезпечення дотримання 

основних принципів академічної доброчесності при підготовці конкурсних робіт тощо. 

Також на розгляд наукової ради було винесено питання щодо ефективності наукового 

керівництва здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії, доктора наук, прийняті 

відповідні рішення. 

Розглядалось питання про стан та основні завдання з розвитку наукової грантової 

діяльності на факультетах МДУ. Під час доповідей декани факультетів наголосили на 

зростанні результативності грантової діяльності на факультетах порівняно з минулим 

навчальним роком.  

На засіданні наукової ради розглянуто та затверджено редакційну політику серій 

«Історія. Політологія», «Право», «Економіка», «Філологія», «Філософія, культурологія, 

соціологія» наукового видання «Вісник МДУ»; рекомендовано до участі у другому етапі 

конкурсного відбору проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) 

розробок молодих вчених проект «Теоретико-методологічні засади викладання іноземної 

мови (італійської, англійської) у початковій школі засобами артсинтезтерапії» (керівник 

проекту: Трифонова Ганна Валеріївна, кандидат наук з соціальних комунікацій, доцент), а 

також затверджено відповідні зміни у темі «Теоретичні і методичні засади формування 

освітньо-професійних і освітньо-наукових програм у магістратурі вищого навчального 

закладу» (номер держреєстрації 0115U003041)». 

По всіх питаннях були прийняті відповідні ухвали одноголосно. 

 

 

Секретар Наукової ради МДУ        Чередніченко І.В      02 жовтня 2018 року 

 

 


