
Наукові розробки МДУ 
 

№ 

з/п 

Назва та автори 

розробки 

Важливі показники, 

які характеризують 

рівень отриманого 

наукового 

результату; 

переваги над 

аналогами, 

економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження 

(назва організації, 

відомча належність, 

адреса) 

Дата акту 

впровадження 

Практичні результати, 

які отримано 

ВНЗ/науковою 

установою від 

впровадження 

(обладнання, обсяг 

отриманих коштів, 

налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи 

тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1 Методика оцінки 

міжрегіонального 

співробітництва, 

пропозиції щодо 

структурних змін 

в економіці міста 

Чентуков Ю.І., 

Булатова О.В., 

Балабанова Н.В., 

Беззубченко О.А., 

Захарова О.В., 

Марена Т.В., 

Мітюшкіна Х.С., 

Ніколенко Т.І., 

Омельченко Г.П. 

Удосконалено 

механізм оцінки 

ефективності 

міжрегіональної 

співпраці, що 

дозволяє 

моделювати 

економічні ефекти 

взаємодії на різних 

рівнях  

Маріупольська 

міська рада  

(пр. Миру, 70,  

м. Маріуполь) 

 

Акт  

№ 21.4-65633-05 

від 16.11.2017 р. 

Розвиток 

підприємницької 

ініціативи в 

м. Маріуполі, 

сприяння органам 

місцевого 

самоврядування у 

плануванні і реалізації 

напрямків діяльності 

міста, використання 

при розробці 

програмного 

документу 

«Маріуполь: Стратегія 

розвитку – 2021» 

2 Проект  

«Ідеї реформації в 

українській 

культурі 16-17 

століття» 

Батичко Г.І., 

Янковський С.В., 

Нікольченко 

Ю.М., 

Рябуха Ю.В., 

Калашникова Т.В. 

Популярізація 

національно-

патріотичного 

виховання молоді в 

контексті ідей 

реформації  

Архівний відділ 

Маріупольської 

міської ради 

(б-р 

Б.Хмельницького, 

24-а, 

м. Маріуполь) 

Довідка  

№ 103-22238-55.1 

від 24.10.2017 р. 

Розвиток критичного 

мислення серед 

підлітків та молоді, 

формування 

наукового способу 

мислення, 

національних і 

духовно-моральних 

якостей особистості  

3 Багатофакторний 

опитувальник 

«Особливості 

суб’єктивного 

переживання 

жінкою власного 

життя»  

Варава Л.А., 

Тищенко Л.В. 

Удосконалено 

систему 

моніторингу 

прямих/ непрямих 

форм 

наявного/приховано

-го насильства у 

відношенні до 

жінки в структурі 

внутрішньо- 

сімейних відносин 

Благодійна 

організація 

«Благодійний фонд 

«НАСНАГА»  

(пр. Миру 153/9,  

м. Чернігів)  

Акт  

Ідентифікаційний 

код 39957883 

Виявлення основних 

труднощів в 

діагностуванні факту 

насильства у 

відношенні до жінки, 

що дає змогу виявити 

ту чи іншу форму 

насильства, і надалі 

будувати більш 

ефективну корекційну 

програму 

Громадська 

організація 

«Українська 

асоціація фахівців з 

подолання наслідків 

психо-травмуючих 

подій» 

(вул. Гомельська 

17/10, м. Київ) 

Акт 

Ідентифікаційний 

код 39188299 

4 

 

 

 

 

 

 

Методичний 

комплекс з теорії і 

практики 

підготовки 

філологів в 

університетах 

Греції другої 

Розвиток 

професійних 

компетенцій 

філологів, 

удосконалення 

системи підготовки 

фахівців 

Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка  

(вул. Володимирська, 

60, м. Київ)  

 

Довідка  

№ 013/249 від 

22.05.2017 р. 

Використання 

навчально-

методичного 

комплексу 

«Аудіювання 

новогрецькою мови» 

сприяло покращенню 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

половини ΧΧ – 

початку ΧΧΙ ст. 

Короткова Ю.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аудитивних умінь 

студентів ΙΙΙ-ΙV 

курсів, які вивчають 

новогрецьку мову як 

спеціальність, у той 

час, як застосування 

навчального 

посібника «Освіта в 

Греції: від давнини до 

сучасності» та інших 

матеріалів 

дисертаційної роботи 

сприяло поглибленню 

знань студентів з 

сучасних проблем 

розвитку вищої 

освіти, зокрема 

мовної, в 

Європейському 

освітньому просторі 

Київський 

національний 

лінгвістичний 

університет 

(вул. Велика 

Васильківська, 73, 

м. Київ)  

Довідка 

№1153/16-08 від 

20.09.2017 р. 

Вдосконалення 

професійних 

компетенцій студентів  

 

Сумський 

державний 

педагогічний 

університет імені 

А. С. Макаренка 

(вул. Роменська, 87, 

м. Суми)  

Довідка  

№ 1860 від 

13.09.2017 р. 

Застосування 

навчального 

матеріалу сприяло 

поглибленню знань 

студентів з сучасних 

проблем розвитку 

мовної освіти, 

підходів, методів, 

форм і засобів 

навчання мови  

Уманський 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Павла Тичини 

(Садова вулиця, 2, 

Умань, Черкаська 

область) 

Довідка  

№ 2216/01 від 

15.09.2017 р. 

Поглиблення знань 

студентів з сучасних 

проблем 

університетської 

філологічної освіти, 

підходів, методів, 

форм і засобів 

навчання мови та 

літератури, 

урізноманітнення 

педагогічної 

практики, активізація 

науково-

дослідницької 

діяльності майбутніх 

філологів  

Маріупольський 

науково-

методичний центр 

(вул. Євпаторійська, 

56, м. Маріуполь)  

Довідка  

№ 01-25/125 від 

12.05.2017 р. 

Підвищення рівня 

професійної 

компетентності 

вчителів викладання 

іноземної мови та 

літератури; 

ознайомлення з 

інноваційними 

освітніми 

технологіями, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вітчизняними і 

закордонними 

досягненнями у галузі 

психолого-

педагогічних наук; 

здобуття 

загальнотеоретичних 

знань та практичних 

навичок створення 

авторських 

підручників і 

посібників, а також 

власних методик 

викладання дисциплін 

філологічного циклу 

Федерація грецьких 

товариств України 

(вул. Грецька, 63, 

м. Маріуполь)  

 

Довідка  

№ 54 від 

04.06.2017 р. 

Формування умінь 

орієнтуватися в 

основних тенденціях, 

що визначають 

сучасний стан мовної 

освіти; моделювати 

навчальний матеріал 

із врахуванням форм, 

методів, прийомів 

організації навчання 

відповідно до теми, 

мети, складності та 

значущості 

навчального 

матеріалу; коригувати 

та спрямовувати 

мовленнєву поведінку 

учнів у різних 

комунікативно-

мовленнєвих 

ситуаціях; створювати 

навчально-методичні 

комплекси, різні види 

наочності, електронні 

посібники з 

урахуванням вікових 

можливостей учнів 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель інтеграції 

математичних і 

спеціальних 

інформатичних 

дисциплін 

Дяченко О.Ф. 

Розвиток 

професійної 

компетентності  

майбутніх 

бакалаврів із 

інформаційних 

технологій 

 

 

 

Приватний вищий 

навчальний заклад 

«Європейський 

університет», 

(бульв. Акад. 

Вернадського, 16-в, 

м. Київ) 

Акт № 1/12-284 

від 31.10.2017 р.  

Формування 

професійної 

компетентності  

фахівців із 

інформаційних 

технологій. 

 

 Навчально-

науковий інститут 

комп’ютерних та 

інженерно-

технологічних наук 

Національного 

університету 

кораблебудування 

імені адмірала 

Макарова  

(пр. Героїв 

Сталінграда, 9,  

м. Миколаїв) 

Акт № 70/17 – 

ННІКІТН від 

31.08.2017 р. 

 

Запорізький Акт № 304/17 від 



інститут економіки 

та інформаційних 

технологій 

(вул. Кияшка, 16-Б, 

м. Запоріжжя) 

20.10.2017 р.  

 

6 Методичні 

рекомендації  

«Я у світі 

комп’ютерної 

грамоти»  

Тимофєєва І.Б. 

Розвиток 

iнформацiйно-

комунiкацiйної 

компетентності  

майбутнiх 

вихователiв 

закладів дошкільної 

освіти 

Бердянський 

державний 

педагогічний 

університет  

(вул. Шмідта, 4,  

м. Бердянськ, 

Запорізька обл.) 

Акт  

№ 58-29/1139 від 

02.11.2017 р. 

Формування та 

підвищення рівня 

сформованості 

iнформацiйно-

комунiкаuiйної 

компетентності  

майбутнiх вихователiв 

закладів дошкільної 

освіти  

7 Scientific 

innovations in 

multicultural 

society: 

навчальний 

посібник 

Васильєва Е.В., 

Смирнова М.С.  

Підвищення 

перекладацької 

компетенції 

студентів 

 

Донецький 

національний 

медичний 

університет 

(бульвар Шевченка, 

80, м. Маріуполь) 

 Акт  

№ 118М від  

15.12.2017 р. 

Розвиток навчально-

методичного 

забезпечення 

підготовки фахівців 

8 Методичні 

вказівки для 

підготовки 

школярів до 

участі в 

олімпіадах з 

новогрецької 

мови 

Потіпак Ю.А., 

Добра О.М. 

Підвищення рівня 

забезпечення 

підготовки 

школярів з 

новогрецької мови 

Комунальний 

заклад 

«Малоянисольська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

ім. В.В.Балабана»  

(вул. Миру, 92,  

с. Малоянисоль, 

Нікольський район,  

Донецька область)  

Акт № 1  

від 31.08.2017 р. 

Поглиблення 

співпраці, розвиток 

спільної методичної 

роботи 

 

9 «Сучасна грецька 

румейська говірка 

Приазовського 

селища Ялта»: 

збірка 

транскрибованих 

діалектних текстів 

Жарікова Ю.В., 

Кобиленко Н.К., 

Кутна Ю.Б., 

Потіпак Ю.А., 

Рожкова І.Г., 

Чапні Н.А., 

Челпан В.М., 

Шпак К.В.  

Розвиток та 

вдосконалення 

практичної фахової 

підготовки 

студентів 

Комунальний 

заклад 

«Малоянисольська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

ім. В.В.Балабана»  

(вул. Миру, 92,  

с. Малоянисоль, 

Нікольський район,  

Донецька область)  

 

 

Акт № 1  

від 31.08.2017 р. 

Поглиблення 

співпраці, розвиток 

спільної методичної 

роботи, 

розвиток навчально-

методичного 

забезпечення 

підготовки фахівців 

10 Навчальна 

програма 

факультативу з 

італійської мови 

для 

загальноосвітніх 

шкіл 

Поклад Т.М., 

Мараховська Н.В.  

Вдосконалення 

вмінь та навичок 

володіння 

іноземною мовою 

учнів 

КЗ «Маріупольська 

гімназія №2 

Маріупольської 

міської ради 

Донецької області» 

(вул. Лавицького, 7, 

м. Маріуполь)  

 

Довідка  

від 20.11.2017 р. 

Розвиток навчально-

методичного 

забезпечення 

підготовки школярів 

11 Корекційний 

тренінг 

«Сімейний міф 

відношення до 

справи як чинник 

обдарованості 

дитини»  

Підвищення рівня 

пізнавального 

інтересу, 

усвідомлення цілей 

навчання, власних 

бажань та інтересів 

як основи 

Комунальний 

заклад 

Маріупольський 

міський навчально-

виховний комплекс 

колегіум-школа  

№ 28 

Акт  

КОД ЄДРПОУ 

23031517 

Формування 

усвідомленого та  

конструктивного 

ставлення до 

діяльності та розвитку 

творчого потенціалу 

дитини 



Варава Л.А., 

Колебіденко М.І. 

трансформації міфу 

відношення до 

справи, що 

обумовило 

підвищення рівня 

креативності. 

(вул. М.Гонди, 6, 

м. Маріуполь) 

12 Аналітична 

діяльність 

керівника закладу 

освіти: програми 

та інструментарій 

дослідження 

Соколова І.В., 

Задорожна-

Княгницька Л.В. 

Формування 

управлінської 

компетентності 

менеджерів освіти. 

Забезпечення 

освітньо-

професійної  

програми 

підготовки магістрів 

за спеціальністю 

«Управління 

навчальним 

закладом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЗ №156; №98; 

№120;  

ЗОШ №3; №27; 

№52; №15  

м. Маріуполя 

Департамент освіти 

Маріупольської 

міської ради  

(м. Маріуполь,  

пр. Миру, 70); 

ЗОШ І- ІІІ ступенів 

(вул. Миру, 3а, 

с-ще Портівське, 

Мангушський 

район, Донецька 

область)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акт №152 від 

08.12.2017 р.; 

акт № 171/2 від 

08.12.2017 р.; 

акт № 94 від 

08.12.2017 р.; 

акт № 178 від 

08.12.2017 р.; 

акт № 422 від 

08.12.2017 р.; 

акт № 647 від 

08.12.2017 р.; 

акт № 187 від  

08.12.2017 р.; 

акт №319 від 

08.12.2017 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення рівня 

сформованості 

управлінської 

компетентності 

керівників закладів 

освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Організація 

внутришкільного 

контролю: 

методичні 

рекомендації 

Соколова І.В. 

14 Організація 

методичної 

роботи у закладі 

освіти: 

методичні 

рекомендації  

Соколова І.В. 

15 Нормативна і 

методична база 

управління 

освітою: 

методичні 

рекомендації  

Соколова І.В. 

16 Планування 

роботи закладу 

освіти: довідково-

інформаційне 

видання  

Соколова І.В. 

17 Аналітично-

презентаційна 

діяльність 

менеджера освіти: 

матеріали 

презентації 

Соколова І.В. 

18 Педагогічний 

експеримент: 

методичні 

рекомендації 

Соколова І.В. 

19 Інноваційна 

діяльність 

навчального 

закладу: 

матеріали 

презентації 

Задорожна-

Княгницька Л.В. 

20 Розвиток 



управлінської 

компетентності 

керівника закладу 

освіти:  

методичні 

рекомендації 

Задорожна-

Княгницька Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Регіональні 
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