
Науково-дослідні теми, що розроблялися в МДУ у 2016 році 

 

№ Фундаментальні дослідження Науковий 

керівник 
1 2 3 

1 

«Розвиток організаційно-економічних моделей 

міжрегіонального співробітництва в умовах поглиблення 

європейської інтеграції» 

державний реєстраційний №0115U003043 

Булатова О.В.,  

д.е.н., проф., 

бюджетні кошти 

175,0  тис.грн. 

2 
«Південно-східний регіон України в умовах суспільно-

політичної кризи» державний реєстраційний №0116U000055  

Балабанов К.В.,  

д.політ.н., проф., 

 бюджетні 

кошти 

200,906 тис. грн. 

3 

«Формування механізмів збалансованого природокористування 

та охорони навколишнього середовища у контексті реалізації 

екологічної політики України» 

державний реєстраційний №0116U000052 

Надежденко А. О., 

к.н. з держ. упр., 

доц. без вч. зв. 

«доцент» 

4 

«Компаративний опис мов і літератур: лінгвокультурологічний 

аспект»  

державний реєстраційний №0116U000051  

Гусєва О.І., 

к.філол.н., доц. 

5 

«Філософська аналітика індивідуального й соціального буття 

людини: проблеми та рішення»  

державний реєстраційний №0116U000053  

Ємельянова Н. М., 

д.філос.н.проф. 

6 

«Захист прав за національним та європейським правом: 

теоретико-прикладний аспект»  

державний реєстраційний №0116U000049  

Іванюта Н.В., 

к.ю.н., доц.  

7 

«Проблеми та перспективи розвитку національної правової 

системи України в умовах європейської міждержавної 

інтеграції» 

державний реєстраційний № 0116U000048 

Годованик Є.В., 

к.ю.н., доц.  

8 

«Специфіка перекладу нормованої літературної мови та 

діалектів новогрецької мови», державний реєстраційний 

№0115U003037 

Воєвутко Н.Ю., 

к.пед.н., доц.  

9 

«Актуальні проблеми мовознавства, літературознавства та 

лінгводидактики у сучасній парадигмі гуманітарного знання» 
державний реєстраційний №0115U003035 

Гутнікова А.В.,  

к.філол.н., доц.  

10 

«Прийняття рішень в умовах невизначеностей в технічній, 

соціально-економічній і освітній галузях діяльності людини» 
державний реєстраційний №0115U003034 

Коляда Ю.Є.,  
д.фіз-мат.н., проф. 

11 

«Розвиток конкурентоспроможності підприємств сфери послуг в 

умовах євроінтеграції», державний реєстраційний 

№0115U003040 

Омельченко Г.П.,  
к.е.н., доц.  

12 

«Інформація та культура як онтологічна основа сталого 

розвитку людства» 
державний реєстраційний №0115U003038 

Батичко Г.І., к.н. з 

мистецтвознавства, 

доц.  

13 

«Засоби масової комунікації та новітні соціально-комунікаційні 

технології: моніторинг, діагностика, проектування» 
державний реєстраційний № 0112U005931 

Безчотнікова С.В., 
д.філол.н., проф.  

14 
«Маріупольський повіт на шляхах суспільної модернізації (1860 – 

1923 р.р.)» 
Коробка В.М., 
к.і.н,, доц.  



державний реєстраційний № 0112U005929 

15 
«Актуальні проблеми історіографії історії України»  
державний реєстраційний № 0112U005930 

Романцов В.М., 
д.і.н., проф.  

16 
«Актуальні проблеми української філології»  
державний реєстраційний №0114U003025 

Хорошков М.М., 
к.філол.н,, доц.  

17 

«Управління фінансово-економічною безпекою держави та 

шляхи запобігання зовнішнім і внутрішнім загрозам»  
державний реєстраційний №0114U00302 

Чентуков Ю.І., 
д.е.н., проф.  
 

18 

«Формування мовної особистості в умовах полікультурного 

суспільства»  
державний реєстраційний №0114U003023  

Соколова І.В., 
д.пед.н., проф.  
 

 

Всього: 18 НДР фундаментального характеру, у т.ч. 2 – за рахунок бюджетних коштів 

Прикладні дослідження 
Науковий 

керівник 

1 
«Грецький лінгвокультурний простір» 

державний реєстраційний № 0116U000050 

Лабецька Ю.Б., 

к.філол.н., доц.  

2 

«Середземномор’я у сучасних регіональних та глобальних 

процесах», 
державний реєстраційний №0115U003039 

Балабанов К.В., 

д.політ.н., проф.  

3 

«Теоретичні і методичні засади формування освітньо-

професійних і освітньо-наукових програм у магістратурі вищого 

навчального закладу», 
державний реєстраційний №0115U003041 

Соколова І.В.,  
д.пед.н., проф.  

4 

«Теоретико-методичні засади професійної підготовки педагогів 

дошкільної освіти в умовах європейського вибору», 
державний реєстраційний №0115U003033 

Косенко Ю.М., 

к.пед.н., проф.  

5 

«Психолого-педагогічні умови навчання іноземної мови 

професійного спрямування майбутніх фахівців гуманітарної та 

соціально-економічної підготовки», державний реєстраційний 

№0115U003032 

Павленко О.Г., 

к.філол.н., доц.  

6 
«Італійська мова, література та культура: історичні традиції та 

сучасний стан», державний реєстраційний №0115U003031 

Сабадаш Ю.С., 

д.культурології, 

проф.  

7 

«Сучасні проблеми фізичного виховання та формування 

загальнолюдських цінностей студентської молоді»,  
державний реєстраційний №0115U003042 

Осіпцов А.В., 

к.пед.н., доц.  

8 
«Особливості життєдіяльності особистості в сучасному просторі 

соціальних змін», державний реєстраційний №0115U003036 
Горбань Г.О., 

д.психол.н., проф.  

9 

«Мовні одиниці різних рівнів сучасних германських, слов’янських 

та новогрецької мов: когнітивний, комунікативний, порівняльний 

аспекти», державний реєстраційний № 0112U005932 

Шепітько С.В., 
к.філол.н, проф. 

 Всього: 9 НДР прикладного характеру 

 Разом:   27 НДР, з них 18 фундаментальних (у т.ч. 2 – бюджетне фінансування),  

               9 прикладних 
 


