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1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

проведення науково-дослідних робіт в МДУ 
1.1. за кошти державного бюджету 

 

 

№ 

з/п 

 

 

Назва теми 

 

 

Основні завдання 

 

Термін виконання, 

(рік, квартал) 

Прізвище, 

ініціали, 

науковий 

ступінь, 

учене звання 

керівника теми 

та 

відповідального 

виконавця 

Види наукової 

продукції, кількість 

д.а. 

Обсяг 

фінансу-

вання на 

рік 

тис. грн. 

 

Фонд, що 

фінансує 

науково-

дослідну роботу 

 

Підстава  

для виконання, 

замовник 

   
початок 

 

закінчення  

1. Південно-

східний регіон 

України в 

умовах 

суспільно-

політичної кризи 

(номер державної 

реєстрації  

№ 0116U000055) 

 

- розробити теоретично-

методологічні підходи до 

проекту концепції 

соціально-економічної та 

політичної реінтеграції 

тимчасово окупованих 

територій у єдину 

національну систему 

України; 

- розробити методику 

інформаційного 

забезпечення реінтеграції 

реінтеграції тимчасово 

окупованих територій у 

єдину національну 

систему України; 

- розробити 

концептуально-

методологічні підходи до 

визначення регіонального 

типу загальноукраїнської 

культурної традиції. 

 

2016 2018 Балабанов К.В. 

доктор 

політичних наук, 

професор 

 

Наукові статті, тези, 

монографії - 25 д.а. 

 

 

 

205,1 тис.  Міністерство 

освіти і науки 

України 

Наказ  

МОН України  

№ 4 від 

11.01.2016 
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1.2. за науково-дослідними роботами, зареєстрованими в УкрІНТЕІ                                                                                                            
 

№ 

з/п 

 

 

Основні завдання НДР 

 

Термін виконання, 

(рік, квартал) 

Прізвище, ініціали, 

науковий ступінь, 

учене звання 

керівника теми та 

відповідального 

виконавця 

Види наукової 

продукції, кількість 

д.а. 

Обсяг 

фінансу

вання 

на рік 

тис. грн. 

Залучення інших 

установ до 

 виконання 

Підстава  

для виконання, 

замовник 

   початок 

 

закінчення   роботи    

1           2               3       4        5  6 7 8 9 10 

«Середземномор’я у сучасних регіональних та глобальних  процесах»  

(номер державної реєстрації № 0115U003039, наук.кер. Балабанов К.В.) 

1. - обґрунтувати роль та місце 

Середземномор’я в регіональних 

та глобальних процесах;  

- визначити основні пріоритети 

політичної та економічної 

діяльності України в регіоні 

2015 2018 Балабанов К.В. 

доктор  політичних наук, 

професор 

 

Статті, монографії, 

навчально-методичні 

посібники – 16,4 д.а. 

5 тис.  Інститут політичних 

та 

етнонаціональних 

досліджень  

ім. І.Ф. Кураса 

 

МДУ 

«Актуальні проблеми української філології»  

(номер державної реєстрації  № 0114U003025, наук.кер. Хорошков М.М.) 

2. - розробка визначених програмою 

наукового дослідження відповідно 

до обраних напрямків; 

- проведення наукових семінарів; 

- підготовка і здійснення наукових 

публікацій (статті, монографії, 

посібники і підручники, методичні 

розробки) відповідно до 

індивідуальних наукових 

зацікавлень викладачів кафедри 

2014 2018 Хорошков М.М., 

кандидат філологічних 

наук, доцент 

Колективна 

монографія – 10 д.а.; 

наукова та навчально-

методична література 

- 57 д.а. 

 

3  

тис.  
Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка 

МДУ 

«Управління фінансово-економічною безпекою та шляхи запобігання зовнішнім і внутрішнім загрозам» 

(номер державної реєстрації № 0114U003024 наук.кер. Омельченко В.Я.) 
3. - дослідження пріоритетних 

напрямків формування та розвитку 

світового фінансового сектору; 

- розробка ті обґрунтування 

положень щодо його 

удосконалення; 

- дослідження стану фінансової 

безпеки України; 

- дослідження факторів впливу та 

наслідків фінансової складової на 

фінансово-економічну безпеку 

України. 

 

2014 2018 Омельченко В.Я.,  

доктор економічних 

наук, професор 

Монографія – 10 д.а. 2 тис. - МДУ 
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№ 

з/п 

 

 

Основні завдання НДР 

 

Термін виконання, 

(рік, квартал) 

Прізвище, ініціали, 

науковий ступінь, 

учене звання 

керівника теми та 

відповідального 

виконавця 

Види наукової 

продукції, кількість 

д.а. 

Обсяг 

фінансу

вання 

на рік 

тис. грн. 

Залучення інших 

установ до 

 виконання 

Підстава  

для виконання, 

замовник 

«Інформація та культура як онтологічна основа сталого розвитку людства» 

(номер державної реєстрації № 0115U003038 наук.кер. Батичко Г.І.) 
4. - аналіз інформаційно-культурної 

складової концепції сталого 

розвитку людства; 

- застосування компетентнісного 

підходу до аналізу професійної 

підготовки студентів 

спеціальності 

«Документознавство та 

інформаційна діяльність» та 

«Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа»; 

 - застосування 

компетентнісного підходу до 

аналізу професійної підготовки 

студентів спеціальності 

«Культурологія». 

2015 2018 Батичко Г.І.,  

кандидат наук  

з мистецтвознавства, 

доцент 

Колективна 

монографія,  статті, 

тези доповідей  

- 13 д.а. 

3 тис. Національна 

академія 

педагогічних наук 

України, НУХТ, 

міжнародна 

організація Ari 

Ari Foundation  

МДУ 

«Специфіка перекладу нормованої літературної мови та діалектів новогрецької мови» 

(номер державної реєстрації № 0115U003037 наук.кер. Воєвутко Н.Ю.) 
5. - узагальнення і апробація 

науково-практичних результатів; 

- проведення навчально-

методичних семінарів та 

семінарів-практикумів з питань 

перекладу термінології  із 

залучанням фахівців 

перекладацьких агенцій Греції, 

Кіпру, України; 

- підготовка та проведення 

науково-практичної конференції 

з проблем перекладу нормованої 

літературної мови і діалектів 

новогрецької мови. 

2015 2019 Воєвутко Н.Ю.,  

кандидат педагогічних 

наук, доцент 

Статті, тези - 15 д.а. 2 тис. Університет 

Демокрита во 

Фракії, 

Університет 

Західної 

Македонії 

(Грецька 

Республіка) 

 

 

МДУ 

«Особливості життєдіяльності особистості в сучасному просторі соціальних змін» 

(номер державної реєстрації № 0115U003036 наук.кер. Горбань Г.О.) 
6. - комплексний аналіз 

теоретичних основ з проблем 

2015 2019 Горбань Г.О.,  

доктор психологічних 

Статті, тези – 8 д.а.,  

методичні розробки –  

2 тис. - МДУ 
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№ 

з/п 

 

 

Основні завдання НДР 

 

Термін виконання, 

(рік, квартал) 

Прізвище, ініціали, 

науковий ступінь, 

учене звання 

керівника теми та 

відповідального 

виконавця 

Види наукової 

продукції, кількість 

д.а. 

Обсяг 

фінансу

вання 

на рік 

тис. грн. 

Залучення інших 

установ до 

 виконання 

Підстава  

для виконання, 

замовник 

забезпечення ефективної 

життєдіяльності особистості; 

 - вивчення стану проблеми в 

науковій літературі, аналіз та 

узагальнення досвіду роботи за 

обраною тематикою. 

- проведення емпіричних 

досліджень: визначення 

існуючих проблемних зон, 

окреслення меж предмету 

дослідження; побудова моделі. 

наук, професор 5 д.а. 

«Актуальні проблеми мовознавства, літературознавства та лінгводидактики у сучасній парадигмі гуманітарного знання» 

(номер державної реєстрації № 0115U003035 наук.кер. Гутнікова А.В.) 
7. - написання окремих розділів 

наукових досліджень з 

обговорюванням їх на наукових 

семінарах;  

- опублікування наукових 

публікацій; 

- участь у наукових 

конференціях. 

 

 

2015 2018 Гутнікова А.В., 

кандидат філологічних 

наук, доцент 

Методичні вказівки, 

навчальні посібники, 

фахові статті у 

вітчизняних і  

зарубіжних виданнях – 

15 д.а. 

2 тис. - МДУ 

«Прийняття рішень в умовах невизначеностей в технічній, соціально-економічній і освітній галузях діяльності людини» 

(номер державної реєстрації № 0115U003034 наук.кер. Коляда Ю.Є.) 

8. - розробка практичних 

рекомендацій щодо 

впровадження отриманих 

результатів в різних галузях 

діяльності людини; 

- експериментальне 

випробування оптимізаційних 

рішень в промислових умовах; 

- застосування програмного 

продукту для дослідження 

динаміки соціально-економічних 

систем; 

- експериментальна перевірка 

2015 2019 Коляда Ю.Є.,  

доктор фізико-

математичних наук, 

професор 

Статті, тези - 40 д.а. 2 тис. ДонНУ  

ім. Василя Стуса 

МДУ 
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№ 

з/п 

 

 

Основні завдання НДР 

 

Термін виконання, 

(рік, квартал) 

Прізвище, ініціали, 

науковий ступінь, 

учене звання 

керівника теми та 

відповідального 

виконавця 

Види наукової 

продукції, кількість 

д.а. 

Обсяг 

фінансу

вання 

на рік 

тис. грн. 

Залучення інших 

установ до 

 виконання 

Підстава  

для виконання, 

замовник 

розроблених методик навчання 

математичних та комп’ютерно-

інформаційних дисциплін. 

«Теоретико-методичні засади професійної підготовки педагогів дошкільної освіти в умовах європейського вибору» 

(номер державної реєстрації № 0115U003033 наук.кер. Косенко Ю.М.) 
9. - визначення шляхів удосконалення 

професійної підготовки майбутніх 

педагогів дошкільної освіти у ВНЗ в 

умовах інтеграції українського 

суспільства до європейського 

освітнього простору;  

- розробка інноваційного 

педагогічного супроводу наукового 

та навчально-методичного 

забезпечення професійної 

підготовки студентів спеціальності 

«Дошкільна освіта»; 

- запровадження ефективних форм  

співпраці викладачів і студентів з 

дошкільними навчальними 

закладами. 

- виконання індивідуальних 

дослідницьких завдань учасниками 

проекту; 

- апробація експериментальних 

матеріалів дослідження в 

педагогічному процесі ВНЗ і ДНЗ; 

- реалізація проектів творчої 

співпраці викладачів і студентів з 

ДНЗ. 

2015 2019 Косенко Ю.М., кандидат 

педагогічних наук, 

професор 

Навчально-методичні 

посібники – 38 д.а.; 

статті, тези – 2 д.а. 

2 тис. - МДУ 

«Італійська мова, література та культура: історичні традиції та сучасний стан» 

(номер державної реєстрації № 0115U003031 наук.кер. Сабадаш Ю.С.) 
10. - відтворити динаміку руху 

гуманістичних ідей: від класичної 

моделі доби Відродження до ХХІ 

ст.; 

- з’ясувати специфіку авторських 

концепцій А. Банфі, А. Грамші, 

Б. Кроче, А. Печчеї та ін. у контексті 

динаміки гуманістичних ідей; 

- систематизувати теоретико-

2015 2018 Сабадаш Ю.С.,  

доктор культурології, 

професор 

Колективна 

монографія – 7,5 д.а.; 

статті – 3,5 д.а.; тези – 

0,7 д.а. 

2 тис. - МДУ 
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№ 

з/п 

 

 

Основні завдання НДР 

 

Термін виконання, 

(рік, квартал) 

Прізвище, ініціали, 

науковий ступінь, 

учене звання 

керівника теми та 

відповідального 

виконавця 

Види наукової 

продукції, кількість 

д.а. 

Обсяг 

фінансу

вання 

на рік 

тис. грн. 

Залучення інших 

установ до 

 виконання 

Підстава  

для виконання, 

замовник 

практичний досвід вітчизняних та 

італійських мовознавців, 

літературознавців та культурологів 

стосовно лінгвістичних та 

культурологічних традицій на 

Апеннінському півострові; 

- представити творчо-пошукову 

діяльність Умберто Еко як 

культуролога, літературознавця, 

публіциста в світлі утвердження 

гуманістичного світобачення; 

- окреслити тенденції розвитку 

італійської медіасистеми в контексті 

її ролі у мовних, культурних і 

суспільних процесах сучасної Італії; 

- визначити особливості й тенденції 

розвитку сучасного італійського 

мовного й літературного 

середовища; 

- проаналізувати взаємозв’язок 

української та італійської культур на 

тлі сучасних глобалізаційних 

процесів і минулого історичного 

досвіду. 

«Теоретичні і методичні засади формування освітньо-професійних і освітньо-наукових програм у магістратурі вищого навчального закладу» 

(номер державної реєстрації № 0115U003041 наук.кер. Соколова І.В.) 
11. - запровадження програми 

моніторингового дослідження якості  

підготовки магістрів за освітньо-

науковими і освітньо-професійними 

програмами; 

- обґрунтування структури та змісту 

освітньо-наукових і освітньо-

професійних програм у магістратурі 

вищого навчального закладу на 

основі врахування світових і 

європейських стандартів якості 

вищої освіти; 

- розробка практичних рекомендацій 

щодо формування змісту освітньо-

наукових і освітньо-професійних 

программ; 

2015 2018 Соколова І.В.,  

доктор педагогічних 

наук, професор 

Дайджест іншомовних 

видань; статті  у 

фахових видань України, 

тези  – 20 д.а.;     

видання навчального 

посібника - 10 д.а. 

1 тис.  - МДУ 
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№ 

з/п 

 

 

Основні завдання НДР 

 

Термін виконання, 

(рік, квартал) 

Прізвище, ініціали, 

науковий ступінь, 

учене звання 

керівника теми та 

відповідального 

виконавця 

Види наукової 

продукції, кількість 

д.а. 

Обсяг 

фінансу

вання 

на рік 

тис. грн. 

Залучення інших 

установ до 

 виконання 

Підстава  

для виконання, 

замовник 

- розробка та упровадження 

науково-методичного супроводу 

підготовки магістрів у вищих 

навчальних закладах (ОКХ, ОПП, 

навчальні плани і програми 

дисциплін психолого-педагогічного 

спрямування); 

- проведення моніторингових 

досліджень щодо якості підготовки 

магістрів у ВНЗ. 

«Філософська аналітика індивідуального й соціального буття людини: проблеми та рішення» 

(номер державної реєстрації № 0116U000053 наук.кер. Попович О.В.) 

12. - компаративний аналіз загального і 

особливого у філософських 

концепціях, присвячених аналітиці 

людського буття; 

- виявлення основних проблем 

індивідуального та соціального 

буття людини в історії світової 

філософської думки; 

- визначення та методологічний 

аналіз способів рішення проблем 

індивідуального та соціального 

буття людини; 

- герменевтичний аналіз 

індивідуального та соціального в 

бутті людини доби постмодерну. 

2016 2019 Попович О.В., доктор 

філософських наук, 

професор  

Статті - 3,5 д.а. 3 тис. - МДУ 

«Компаративний опис мов і літератур: лінгвокультурологічний аспект» 

(номер державної реєстрації № 0116U000051 наук.кер. Гусєва О.І.) 

13. - визначення методологічної основи 

дослідження; 

- проведення наукових семінарів та 

конференцій; 

- підготовка наукових публікацій; 

- методичні розробки щодо 

організації та проведення СРС, 

науково-дослідної роботи студентів; 

- підготовка навчально-методичних 

електронних посібників та 

монографій; 

- завершення дисертаційних 

досліджень з обраної проблематики. 

2016 2020 Гусєва О.І.,  

кандидат філологічних 

наук, доцент 

Наукові статті - 6,4 

д.а.; тези доповідей - 

3,4 д.а.; посібник -  

18,3 д.а. 
 

2 тис. - МДУ 
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№ 

з/п 

 

 

Основні завдання НДР 

 

Термін виконання, 

(рік, квартал) 

Прізвище, ініціали, 

науковий ступінь, 

учене звання 

керівника теми та 

відповідального 

виконавця 

Види наукової 

продукції, кількість 

д.а. 

Обсяг 

фінансу

вання 

на рік 

тис. грн. 

Залучення інших 

установ до 

 виконання 

Підстава  

для виконання, 

замовник 

«Грецький лінгвокультурний простір» 

(номер державної реєстрації № 0116U000050 наук.кер. Жарікова Ю.В.) 

14. - висвітлення основних проблем та 

перспектив розвитку концептології 

як галузі мовознавства;  

- систематизування наявних 

підходів до визначення терміну 

«концепт» як основної одиниці 

концептології; 

- систематизування наявних 

класифікацій концептів;  

- визначення парадигматичних та 

синтагматичних зв’язків концептів; 

- визначення функції словотвору у 

формуванні семантичного поля 

лексичних одиниць; 

- визначення прагматологічного 

аспекту функціонування лексичних 

одиниць новогрецької мови; 

- висвітлення когнітивних 

особливостей слів-символів у 

міфологічному дискурсі;  

- встановлення зв'язків між двома 

культурами (грецькою та 

українською) на основі їх 

світосприйняття; 

- надання цілісного уявлення про 

символ як особливу змістову 

категорію; визначення особливостей 

символізації довколишньої дійсності 

давньогрецьким та слов’янським 

народами як головного фактору 

подальшого впливу на етнічні 

особливості світосприйняття;  

- висвітлення питань 

соціолінгвістичної характеристики 

сучасної новогрецької мови, 

визначення області її поширення в 

Європі та за її межами, уточнення 

об’єкта грецької філології як 

самостійної наукової та навчальної 

дисципліни. 

2016 2020 Жарікова Ю.В.,  

кандидат філологічних 

наук, доцент 

Статті, тези – 20 д.а. 3 тис.  Грецьке товариство 

м. Маріуполя 

МДУ 
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№ 

з/п 

 

 

Основні завдання НДР 

 

Термін виконання, 

(рік, квартал) 

Прізвище, ініціали, 

науковий ступінь, 

учене звання 

керівника теми та 

відповідального 

виконавця 

Види наукової 

продукції, кількість 

д.а. 

Обсяг 

фінансу

вання 

на рік 

тис. грн. 

Залучення інших 

установ до 

 виконання 

Підстава  

для виконання, 

замовник 

«Проблеми та перспективи розвитку національної правової системи України  

в умовах європейської міждержавної інтеграції» 

(номер державної реєстрації № 0116U000048 наук.кер. Годованик Є.В.) 

15. - оцінка забезпечення європейських 

стандартів у визначенні 

конституційного ладу України; 

- удосконалення методологічних 

підходів щодо визначення 

юридичного змісту правового 

механізму взаємодії національної 

правової системи з правом 

інтеграційних об’єднань; 

- дослідження сучасних теоретико-

методологічних проблем реалізації 

курсу України на вступ до 

Європейського Союзу, у тому числі 

– через підписання Угоди про 

асоціацію; 

- аналіз загальних теоретичних 

особливостей імплементації 

європейських стандартів до 

національної правової системи 

України. 

 

2016 2020 Годованик  Є.В., 

кандидат юридических 

наук, доцент  

Колективна монографія, 

методичні рекомендації, 

матеріали лекцій, 

наукові статті, тези – 20 

д.а. 

1 тис. - МДУ 

«Мовні одиниці різних рівнів сучасних германських, романських слов’янських та новогрецької мов:  

когнітивний, комунікативний та порівняльний аспекти» 

(номер державної реєстрації № 0117U003194 наук.кер. Шепітько С.В.) 

16. - розробка теорій сучасного 

мовознавства, орієнтованих на 

положення про єдність мови та 

мислення, трактування мовленнєвої 

сфери як складової когнітивної 

діяльності людини; 

- визначення актуальних напрямків 

філософії мови, аналіз мови як 

одного з головних інструментів 

буття людини, пошук «досконалої 

мови», дослідження метамови; 

- встановлення ізоморфізму та 

аломорфізму на морфологічному, 

лексичному рівнях (порівняння та 

співвідношення лексичних одиниць, 

2017 2020 Шепітько С.В., 

кандидат філологічних 

наук, професор 

Матеріали  круглого 

столу – 1 (4,25 д.а.); 

статті – 9 (3 д.а.); 

збірки щорічних 

науково-практичних 

конференцій 

викладачів, студентів 

– 2 (3,5 д.а.); 

підрозділ у 

колективній 

монографії 1 (2,6 д.а.); 

підготовка монографії 

– 1 (13 д.а.); 

2 тис. - МДУ 
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№ 

з/п 

 

 

Основні завдання НДР 

 

Термін виконання, 

(рік, квартал) 

Прізвище, ініціали, 

науковий ступінь, 

учене звання 

керівника теми та 

відповідального 

виконавця 

Види наукової 

продукції, кількість 

д.а. 

Обсяг 

фінансу

вання 

на рік 

тис. грн. 

Залучення інших 

установ до 

 виконання 

Підстава  

для виконання, 

замовник 

їх семантики, класифікацій та 

способів словотворення); 

- аналіз стилістичних явищ 

порівнювальних мов (в практичному 

плані порівняльні дослідження 

виточених, специфічних для даної 

ситуації мовних засобів, добір 

можливих у вжитку варіантних 

паралельних форм мають сприяти 

кращому засвоєнню мови як 

системи та як засобу комунікації); 

- пошук шляхів досягнення 

функціональної еквівалентності 

через трансформації в композиції 

творів; 

- встановлення перекладацьких 

прийомів відтворення значень з 

урахуванням стилістичного, 

прагматичного потенціалу 

мовних одиниць,  з 

урахуванням антропоцентричних 

і соціальних характеристик 

учасників комунікації, специфіки 

адресантно-адресатних відносин в 

комунікативних ситуаціях з 

симетричними і несиметричними 

відносинами, специфіки жанрів і 

варіативності дискурсу, риторики 

принципів, алгоритмів комунікації, 

досягнень сучасних комунікативних 

технологій; 

- визначення особливостей 

невербальної комунікації у 

відповідному культурному 

середовищі, опису універсальних 

та етнічних і специфічних 

факторів у моделюванні 

комунікативних ситуацій. 

програма наукових 

семінарів кафедри – 1 

(2 д.а.); 

методичні 

рекомендації – 3 (7 

д.а.); 

електронний посібник 

-2 (8,3 д.а.); 

навчальний посібник 

– 2 (9 д.а.). 

 

 

«Зміст філологічної освіти в системі професійної підготовки вчителів англійської мови та філологів» 

(номер державної реєстрації № 0118U003553 наук.кер. Федорова Ю.Г.) 
17. - розробка визначених 

програмою наукового 

2018 2021 Федорова Ю.Г., 

кандидат філологічних 

Монографія - 8,5 д.а.; 

наукові статті, тези -  

9 тис. ----- МДУ 
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№ 

з/п 

 

 

Основні завдання НДР 

 

Термін виконання, 

(рік, квартал) 

Прізвище, ініціали, 

науковий ступінь, 

учене звання 

керівника теми та 

відповідального 

виконавця 

Види наукової 

продукції, кількість 

д.а. 

Обсяг 

фінансу

вання 

на рік 

тис. грн. 

Залучення інших 

установ до 

 виконання 

Підстава  

для виконання, 

замовник 

дослідження відповідно до 

обраних напрямків; 

- формування білінгвізму та 

полілінгвізму у майбутніх 

вчителів англійської мови та 

філологів, що передбачає 

глибокий аналіз мовних одиниць 

різних рівнів у порівняльно-

історичному та типологічному 

аспектах тощо; 

- дослідження особливостей 

різних методів навчання в 

контексті змісту філологічної 

освіти в процесі підготовки 

вчителів та філологів; 

- запровадження новітніх 

світових технологій у процес 

навчання іноземних мов; 

- розробка та впровадження  

інноваційного лінгвістичного, 

наукового та науково-

методичного супроводу при 

підготовці студентів 

спеціальності «Мова та 

література (англійська)». 

наук, доцент 8д.а.; навчально-

методичні посібники -  

5д.а. 

«Актуальні проблеми історії України: сучасне бачення» 

(номер державної реєстрації № 0118U003556 наук.кер. Романцов В.М.) 

18. - розглянути історію Північного 

Приазов’я (кінець XVII – 

початок ХХ ст.); 

- проаналізувати повсякденне 

життя працівників металургійної 

промисловості та студентів 

України; 

- висвітлити реформування 

військових округів на території 

України у ІІ пол. ХІХ – на 

поч.ХХ ст. 

2018 р. 

 

2021 р. 

 

Романцов В.М., 

доктор історичних 

наук, професор 

 

 

Наукові статті - 9 д.а.,  

тези доповідей - 7 д.а., 

монографії -10 д.а. 
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№ 

з/п 

 

 

Основні завдання НДР 

 

Термін виконання, 

(рік, квартал) 

Прізвище, ініціали, 

науковий ступінь, 

учене звання 

керівника теми та 

відповідального 

виконавця 

Види наукової 

продукції, кількість 

д.а. 

Обсяг 

фінансу

вання 

на рік 

тис. грн. 

Залучення інших 

установ до 

 виконання 

Підстава  

для виконання, 

замовник 

«Здоров'язбережувальні та рекреаційно-оздоровчі технології в галузі фізичної культури та спорту» 

(номер державної реєстрації № 0118U003555 наук.кер. Осіпцов А.В.) 
19. - виявити особливості розвитку 

сучасних проблем фізичної 

культури и спорту; 

- формування стану фізичного 

розвитку, фізичної та  психічної 

підготовленості, стану здоров’я 

сучасної молоді у процесі 

фізкультурно-оздоровчої та 

спортивної діяльності  з 

використанням інноваційних 

технологій. 

2018 2022 Осіпцов А.В.,  

доктор педагогічних 

наук, професор 

Навчально-методичні 

посібники – 35 д.а.; 

статті, тези – 3 д.а. 

2 тис. - МДУ 

«Теоретично-методичні засади професійної підготовки фахівців у галузі журналістики, реклами та PR в контексті компетентнісного підходу» 

(номер державної реєстрації № 0118U003554 наук.кер. Іванова Т.В.) 
20. - визначення предмета та об’єкта 

дослідження;  

- розробка методологічних засад 

комплексного наукового 

дослідження. Збір інформації 

для дослідження; 

- вироблення концепції роботи 

над комплексною темою. 

2018 2022 Іванова Т.В.,  

доктор педагогічних 

наук, професор 

Статті, тези доповідей – 

10  д.а.  

 

2 тис.  ПРАТ ТРК 

«Євростудія»      

 

 

МДУ 
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1.3. за комплексними  науковими  темами  кафедр 

 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

 

Основні завдання 

 

Термін виконання, 

(рік, квартал) 

Прізвище, 

ініціали, науковий 

ступінь, 

учене звання 

керівника теми та 

відповідального 

виконавця 

Види 

наукової 

продукції, 

кількість д.а. 

Обсяг 

фінансу-

вання на 

рік 

тис. грн. 

Залучення ін-

ших установ 

до 

виконання 

Підстава 

для виконан-

ня, замовник 

   початок 

 

закін-

чення  

 
роботи  

1           2               3       4        5  6 7 8 9 10 
Кафедра історичних дисциплін 

1. Участь в роботі 

міжнародної 

експедиції по 

дослідженню 

замку епохи 

Середньовіччя 

Сент-Міклаш 

Закарпатської 

області 

Мукачівський 

район 

Проведення 

археологічних розкопок 

липень 

2018 

липень 

2018 

Забавін В.О., ст.в. 

 

Звіт про 

археологічну 

експедицію 

5 д.а. 

Проживання 

у замковому 

комплексі, 

харчування 

та культурно-

екскурсійна 

програма – за 

рахунок 

приймаючої 

сторони 

Ужгородський 

національний 

університет, 

Громадське 

об’єднання 

«Калган-А» 

Готується 

укладення 

договору про 

базу практики з 

Громадським 

об’єднанням  

«Калган-А» 

2. ДОГОВІР   про 

надання послуг  з 

проведення 

науково-

дослідних робіт 

Визначення 

розташування пам’яток 

(об’єктів) археологічної 

спадщини з метою їх 

землеустрійної 

інвентаризації 

(визначення 

розташування) на 

території Донецької 

області та підготовки 

висновків 

січень 

2018 

грудень 

2018 

Забавін В.О.,  ст.в. 

 

Акти 

обстеження 

технічного 

стану і місця 

розташування 

археологічних 

об’єктів на 

території 

Донецької 

області 

Згідно 

договору 

- - 
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1.3. За договорами на виконання науково-дослідних  робіт                 
 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

 

Основні завдання 

 

Термін виконання, 

(рік, квартал) 

Прізвище, ініціали, 

науковий ступінь, 

учене звання 

керівника теми та 

Види наукової 

продукції, 

кількість д.а. 

Обсяг фінансу-

вання на рік 

тис. грн. 

Залучення інших 

установ до 

виконання 

роботи 

Підстава  

для  

виконання, 

замовник 

   початок 

 

закінчення відповідального 

виконавця 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Продуктивні 

технології 

розвитку 

комерційної 

FM-станції 

- здобуття студентами 

практичних навичок 

журналістської професії; 

-запровадження інновацій 

них технологій в 

навчальний процесс; 

- створення центру 

апробацій наукових 

досліджень та студентської 

творчості. 

2009 2020 Безчотнікова С.В.,  

доктор 

філологічних наук, 

професор 

 

Статті - 0,5 д.а. - ЗАТ ТРК 

«Євростудія» 

Угода від 10.04. 

2009 р. 

 

Кафедра 

соціальних 

комунікацій 

МДУ, 

ЗАТ ТРК 

«Євростудія» 

 

1.4. За грантами вітчизняних та міжнародних фондів та організацій 
 

№ 

з/

п 

 

Назва теми 

 

Основні завдання 

 

Термін виконання, 

(рік, квартал) 

Прізвище, ініціали, 

науковий ступінь, 

учене звання 

керівника теми та 

Види наукової 

продукції, 

кількість д.а. 

Обсяг 

фінансу-

вання на рік 

тис. грн. 

Фонд, що 

фінансує 

науково-дослідну 

роботу 

 

Підстава  

для виконання, 

замовник 

   початок 

 

закінчен-

ня  

відповідального 

виконавця 

   

1           2               3       4        5  6 7 8 9 10 

 

1. - - - - - - - - - 
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ПЛАН 

прийому до аспірантури МДУ на 2018 рік 
Спеціальність 

(шифр, назва) 

Аспірантура   

Здобувачі наукового 

ступеня кандидата 

наук 

Інші форми підвищення науково-педагогічного рівня 

працівників 

 з відривом від 

виробництва 

без відриву від 

виробництва 

Творчі відпустки  Стажування 

(підвищення кваліфікації)*  

1 2 3 4 5 6 
032 Історія та археологія 2 -    

052 Політологія 2 -    

292 Міжнародні економічні 

відносини 

 

0 -    

ВСЬОГО: 4 -    

 

* за планом Центру післядипломної освіти та підвищення кваліфікації 

  

ПЛАН 

прийому до докторантури МДУ на 2018 рік 
Спеціальність 

(шифр, назва) 

Аспірантура   

Здобувачі наукового 

ступеня кандидата 

наук 

Інші форми підвищення науково-педагогічного рівня 

працівників 

 з відривом від 

виробництва 

без відриву від 

виробництва 

Творчі відпустки  Стажування 

(підвищення кваліфікації)*  

1 2 3 4 5 6 
032 Історія та археологія 1 -    

292 Міжнародні економічні 

відносини 

 

0 -    

ВСЬОГО: 1 -    
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ПЛАН 
вступу  до аспірантури та докторантури 

інших ВНЗ та науково-дослідних інститутах 

   

Спеціальність 

(шифр, назва) 

 

Аспірантура  

 

 

Докторантура  

 

 

Здобувачі нау-

кового ступеня    

   Інші форми підвищення 

науково-педагогічного рівня 

працівників 

 з відривом від 

виробництва 

без відриву від 

виробництва 

 кандидата 

наук 

Творчі  відпустки Стажування 

1 2 3 4 5 6 7 
032 Історія та археологія - - - - - 2  

ДонНУ  

ім. В.Стуса 

(м.Вінниця) 

(Романцов В.М., 

Папазова А.В.) 

 

 
*/* - цифра в чисельнику - план набору в аспірантуру та докторантуру  

       - цифра в знаменнику - план підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів 
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ПЛАН 

підготовки дисертаційних робіт аспірантами  МДУ  
№з/п П.І.Б. Спеціальність Термін початку 

дослідження 

Термін закінчення 

дослідження 

Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики 
1.  Боярська Є.О. 23.00.04 – Політичні проблеми 

міжнародних систем та 

глобального розвитку 

2015 2019 

2. Патрушев В.С. 052 Політологія 2016 2020 

3. Прондзинська К.М.С.  2016 2020 

4. Лубінець Д.В.  2016 2020 

5. Бушуєв Г.О. 2017 2021 

6. Татай Е.О. 2017 2021 

Всього по кафедрі: 6  

Кафедра права та публічного адміністрування 

7. Гічкін А.В. 12.00.02 – Конституційне право; 

муніципальне право 

  

 

2014 2018 

8. Городовенко А.В. 2015 2019 

9. Сущенко В.А. 2015 2019 

10. Барабаш Г.В. 2015 2019 

11. Мудрик Г.С. 12.00.01 – Теорія та історія 

держави і права; історія 

політичних і правових учень 

2014 2018 

12. Штифорук О.В. 2015 2019 

Всього по кафедрі: 6  

 Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин 

13. Узун В.В. 08.00.02 – Світове господарство 

і міжнародні економічні 

відносини 

2015 2018 

14. Василенко А.А. 2015 2019 

15. Коровчук Ю.І. 2015 2019 

16. Зайковський О.С. 292 Міжнародні економічні 

відносини 

2017 2021 

Всього по кафедрі: 6  

 Кафедра філософії та соціології  

17. Ключник О.П. 09.00.11 – Релігієзнавство 

 

 

 

2010 

(у відпустці по догляду за 

дитиною) 

2014 

 

 

 

Всього по кафедрі: 1  

 Кафедра слов’янської філології та перекладу  

18. Рудакова О.О. 10.02.15  - Загальне 

мовознавство 

2011 

(у відпустці по догляду за 

2015 
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Докторанти МДУ: 

спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини 

1. Панченко В.Г. (2017 – 2019 рр.) 

 

 дитиною) 

Всього по кафедрі: 1  

Кафедра української філології 

19. Грачова А.В. 10.02.15 - Загальне 

мовознавство 

2015 2018 

Всього по кафедрі: 1   

Кафедра соціальних комунікацій 

20. Попова В.В. 27.00.04 – Теорія та історія  

журналістики 

2010 

(у відпустці по догляду за 

дитиною) 

2018 

21. Соколова Н.В. 2011 

(у відпустці по догляду за 

дитиною) 

2018 

22. Собокар І.І. 2015 2018 

23. Чапчахчи К.О. 2014 

(у відпустці по догляду за 

дитиною) 

- 

Всього по кафедрі: 4  

Кафедра культурології та інформаційної діяльності 

24. Золотарьова О.М. 26.00.01 – Теорія та історія 

культури 

 

 

2014 2018 

25. Воронік Д.С. 2015 2018 

26. Покуль О.Б. 2015 2019 

Всього по кафедрі: 3   

Кафедра історичних дисциплін 

27. Мельников Е.О. 07.00.01 – Історія України 2015 2019 

28. Реуцька А.М. 2015 2019 

29. Демченко А.В. 032 Історія та археологія 2016 2020 

30. Веремеєва М.В. 2017 2021 

Всього по кафедрі: 4  

Всього по МДУ: 30 аспірантів 

Всього аспірантів, які закінчують навчання у поточному році 9 
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ПЛАН 
підготовки дисертаційних робіт викладачами, що навчаються в аспірантурі та докторантурі, здобувачів  інших ВНЗ  

та науково-дослідних інститутах 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Шифр і назва спеціальності Термін початку 

дослідження 
Термін закінчення 

дослідження 

Факультет філології та масових комунікацій 

кафедра дошкільної освіти 
 - - - - 

кафедра української філології 
 - - - - 

кафедра соціальних комунікацій 
 - - - - 

кафедра фізичного виховання, спорту та здоров я людини 
 - - - - 

кафедра практичної психології 
 - - - - 

Економіко-правовий факультет 

кафедра математичних методів та системного аналізу 
 - - - - 

кафедра менеджменту 
1 Лаврентьєва Л.В. 08.00.04. - Економіка та управління підприємства- 

ми (за видами економічної діяльності 

2015 2019 

кафедра права та публічного адміністрування 
2 Іванюта Н.В. Докторантура  

12.00.04 – Господарське право, господарсько-процесуальне право  

(Інститут економіко-правових досліджень  

НАН України) 

2015 2020 

3 Загородня Н.В. 12.00.04 – Господарське право, господарсько-процесуальне право 2015 2019 

кафедра економіки та міжнародних економічних відносин 
 - - - - 

 кафедра раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища 
4 Темирова-Хмикіна В.І. 12.00.06 – Земельне право, аграрне право; екологічне право; 

природоресурсне право 
2013 2018 

Історичний факультет 

кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики 
 - - - - 
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кафедра історичних дисциплін 
 - - - - 

кафедра культурології та інформаційної діяльності 
 - - - - 

кафедра філософії та соціології 
 - - - - 

Факультет грецької філології та перекладу 

кафедра грецької філології та перекладу 
 - - - - 

кафедра теорії та практики перекладу 

5 Дацер К.С. 10.01.05- 

Порівняльне літературознавство 

2016 2019  

кафедра слов’янської філології та перекладу 

 - - - - 

Факультет іноземних мов 

кафедра англійської філології 
 - - - - 

кафедра німецької та французької філології 
 - - - - 

кафедра педагогіки та освіти 

 - - - - 

кафедра італійської філології 
 - - - - 

Всього докторантів: 1 Всього аспірантів: 3; всього здобувачів: 1 

 

 

ПЛАН 
стажування за кордоном науково-педагогічних працівників університету 

 

№ 

 з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Тема дисертаційної роботи, 

тематика стажування 

За яким проектом здійснюється 

стажування 

 (назва проекту, організація) 

Країна Орієнтовний 

термін 

1 2 3 4 5 6 

 - - - - - 
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ПЛАН 
науково-дослідної роботи студентів 

 
№  

з/п 

Підрозділ  Кількість студентів, що беруть 

участь у комплексних наукових 

темах,  у тому числі Інші види участі 

  Магістерські 

роботи 

Дипломні  

роботи 

1 2 3 4 5 

Факультет філології та масових комунікацій 

1 Кафедра української філології 35 - Участь у: 

- конференціях (протягом року); 

- Міжнародному конкурсі імені П.Яцика; 

- всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук; 

- всеукраїнській студентській олімпіаді; 

- Декаді студентської науки (березень 2018 р.) 

2 Кафедра дошкільної освіти 

 

25 

 

- Участь у: 

- конференціях (протягом року); 

- всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук; 

- всеукраїнській студентській олімпіаді; 

- Декаді студентської науки (березень 2018 р.) 

3 Кафедра практичної психології 3 - Участь у: 

- конференціях (протягом року); 

- всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук; 

- всеукраїнській студентській олімпіаді; 

- Декаді студентської науки (березень 2018 р.) 

4 Кафедра соціальних комунікацій 22 - Участь у: 

- конференціях (протягом року); 

- всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук; 

- всеукраїнській студентській олімпіаді; 

- Декаді студентської науки (березень 2018 р.) 

5 Кафедра фізичного виховання, 

спорту та здоров’я людини 

10 - Участь у: 

- конференціях (протягом року); 

- всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук; 

- всеукраїнській студентській олімпіаді; 

- Декаді студентської науки (березень 2018 р.). 
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Факультет грецької філології та перекладу 

6 Кафедра  грецької філології та 

перекладу 

 

19 - Участь у: 

- конференціях (протягом року); 

- всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук; 

- всеукраїнській студентській олімпіаді; 

- Декаді студентської науки (березень 2018 р.) 

7 Кафедра слов’янської філології та 

перекладу 
22 - Участь у: 

- конференціях (протягом року); 

- всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук; 

- всеукраїнській студентській олімпіаді; 

- Декаді студентської науки (березень 2018 р.) 

8 Кафедра теорії та практики 

перекладу 

8 - Участь у: 

- конференціях (протягом року); 

- всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук; 

- всеукраїнській студентській олімпіаді; 

- Декаді студентської науки (березень 2018 р.) 

Факультет іноземних мов 

9 Кафедра англійської філології 39 - Участь у: 

- конференціях (протягом року); 

- всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук; 

- всеукраїнській студентській олімпіаді; 

- Декаді студентської науки (березень 2018 р.) 

10 Кафедра німецької та французької 

філології 

10 - Участь у: 

- конференціях (протягом року); 

- всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук; 

- всеукраїнській студентській олімпіаді; 

- Декаді студентської науки (березень 2018 р.) 

11 Кафедра педагогіки та освіти 32 - Участь у: 

- конференціях (протягом року); 

- всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук; 

- всеукраїнській студентській олімпіаді; 

- Декаді студентської науки (березень 2018 р.) 

12 Кафедра італійської філології 14 - Участь у: 

- конференціях (протягом року); 

- всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук; 
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- всеукраїнській студентській олімпіаді; 

- Декаді студентської науки (березень 2018 р.) 

Економіко-правовий факультет 

13 Кафедра менеджменту 5 - Участь у: 

- конференціях (протягом року); 

- всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук; 

- всеукраїнській студентській олімпіаді; 

- Декаді студентської науки (березень 2018 р.) 

14 Кафедра економіки та 

міжнародних економічних 

відносин 

11 - Участь у: 

- конференціях (протягом року); 

- всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук; 

- всеукраїнській студентській олімпіаді; 

- Декаді студентської науки (березень 2018 р.) 

15 Кафедра права та публічного 

адміністрування 

92 - Участь у: 

- конференціях (протягом року); 

- всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук; 

- всеукраїнській студентській олімпіаді; 

- Декаді студентської науки (березень 2018 р.) 

16 Кафедра математичних методів та 

системного аналізу 

- - Участь у: 

- конференціях (протягом року); 

- всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних 

та гуманітарних наук; 

- всеукраїнській студентській олімпіаді; 

- Декаді студентської науки (березень 2018 р.) 

17 

Кафедра раціонального 

природокористування та охорона 

навколишнього середовища 

13 - 

Участь у: 

- конференціях (протягом року); 

- всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних 

та гуманітарних наук; 

- всеукраїнській студентській олімпіаді; 

- Декаді студентської науки (березень 2018 р.) 

Історичний факультет 

18 Кафедра міжнародних відносин та 

зовнішньої політки 
11 - Участь у: 

- конференціях (протягом року); 

- всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук; 

- всеукраїнській студентській олімпіаді; 

- Декаді студентської науки (березень 2018 р.)  

19 Кафедра філософії та соціології - - Участь у: 

- конференціях (протягом року); 

- всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та 
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гуманітарних наук; 

- всеукраїнській студентській олімпіаді; 

- Декаді студентської науки (березень 2018 р.) 

20 Кафедра культурології та 

інформаційної діяльності 

12 - Участь у: 

- конференціях (протягом року); 

- всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук; 

- всеукраїнській студентській олімпіаді; 

- Декаді студентської науки (березень 2018 р.) 

21 Кафедра історичних дисциплін 7 - Участь у: 

- конференціях (протягом року); 

- всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук; 

- всеукраїнській студентській олімпіаді; 

- Декаді студентської науки (березень 2018 р.) 
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ПЛАН 
роботи студентських наукових товариств  МДУ  

№ 

з/п 

Назва студентського наукового товариства Науковий керівник Кількість учасників  

1 1 2 3 

Факультет філології та масових комунікацій 

Кафедра української філології 
1 «Науково-інтелектуальний клуб» к.пед.н., доц.  

Грачова Т.М. 

25 

2 «Центр українознавчих студій»  к.філол. наук, доц.  

Євмененко О.В. 

20 

Кафедра практичної психології 
3 Психологічна лабораторія «Образ та якість життя особистості» к.псих.н., доц. Варава Л.А. 30 

Кафедра соціальних комунікацій 

4 Логос ст.в. Кутнякова Г.І. 50 

5 Прес-клуб ст.в. Мельникова О.С. 50 

 Кафедра дошкільної освіти 

6 Наукове товариство «Евріка» ст.в. Березіна О.О. 10 

7 «Вчимось граючись» - гурток ст.в. Яйленко В.Ф. 15 

Факультет грецької філології та перекладу 

Кафедра грецької філології та перекладу 
8 Прояви слова: літературознавчі та лексикологічні студії к.філол.н., доц. Жарікова Ю.В. 24 

9 Функціонально-прагматичні та когнітивні аспекти  

дослідження новогрецької мови та її діалектів 

ст.викл. Рожкова І.Г.  25 

10 Термінологія та переклад к.пед.н., доц. Воєвутко Н.Ю. 15 

11 Порівняльний аналіз мовних одиниць різних рівнів новогрецької та української мов ст. в. Пічахчи О.В. 17 

Кафедра теорії та практики перекладу 

12 Актуальні питання міжкультурних комунікацій перекладу та порівняльних студій к.філол.н., доц. Пефтієва О.Ф. 15 

Кафедра слов’янської філології та перекладу 

13 ПереКЛАДач ст. в. Гайдук Н.А. 44 

14 Колаж ст. в. Педченко О.В.,  

ст. в. Волік Н.А. 

21 

Факультет іноземних мов 

Кафедра англійської філології 
15 Традиції та новаторство в літературі к.філол.н., доц. Рибалка І. С. 51 

16 Літературні студії к. філол. н., доц. Назаренко Н.І. 35 

17 Лінгвокраїнознавство ст.в. Золотько Ю.С. 55 
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18 Художній переклад ст.в. Золотько Ю.С. 30 

19 Творчі студії «Світ очима філолога» ст.в. Стьопін М.Г. 22 

20 Дебатний клуб ст.в. Стьопін М.Г. 16 

21 Брейн ринг ст.в. Стьопін М.Г. 14 

Кафедра німецької  та французької філології 
22 

Соціолінгвістичні проблеми німецькомовних країн 
ст. викл.  

Дорменєв В.С. 
14 

23 
Педагогічна майстерня вчителя іноземних мов 

к.п.н., доцент  

Кажан Ю.М. 
15 

24 
Романські студії 

к.філол н., ст. викл.  

Лоскутова Н.М. 
12 

25 Перекладацькі студії ст. викл. Каріда О.І. 15 

Кафедра педагогіки та освіти 
26 

Педагогічна майстерня  керівника навчального закладу 

д.пед.н., проф. Соколова І.В. 

к.пед.н., доц.  

Задорожна-Княгницька Л.В. 

40 

Кафедра італійської філології  
27 Річеркаторі ст. в. Ципоренко Л.Д. 20 

28 Італьяніссімі ас. Поклад Т.М. 20 

Економіко-правовий факультет 

Кафедра менеджменту 

29 Наукове товариство студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» 

(секція «Актуальні питання сучасного менеджменту організацій») 

К.е.н., доц. Перепадя Ф.Л. 60 

30 Науковий гурток «Economics» К.е.н., доц. Семкова Л.В. 20 

Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин 

31 Секція «Сучасні процеси інтеграції у світовому господарстві» д.е.н., проф. Булатова О.В., 

к.е.н., доц. Беззубченко О.А. 

15 

32 Секція «Міжнародна інвестиційна діяльність» к.е.н., доц. Ніколенко Т.І., 

к.н. з держ.упр., доц.  

Балабанова Н.В. 

12 

33 Секція «Міжнародні валютно-фінансові відносини» к.е.н., доц. Марена Т.В. 10 

34 Секція «Світовий ринок товарів та послуг»» к.е.н., доц. Мітюшкіна Х.С., 

к.е.н., доц. Захарова О.В. 

15 

Кафедра права та публічного адміністрування 

35 
Наукове студентське товариство «Актуальні проблеми публічно-правових галузей» 

ст.викл. 

Камардіна Ю.В. 
58 

36 

Наукове студентське товариство «Lex&us» 

к.ю.н., ст.викл. 

Батечко А.І. 

 

70 
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Кафедра математичних методів та системного аналізу 
37 Прийняття рішень в умовах невизначеностей  

в технічній, соціальній галузях діяльності людини 

д.ф.-м.н., проф. Коляда Ю.Є.,  18 

Кафедра раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища 

38 Правові проблеми екологічного захисту навколишнього середовища к.б.н., доц. Терещенко С.І., 

ст.в. Темирова-Хмикіна В.І. 

14 

 

Історичний факультет 

Кафедра філософії і соціології 
39  «Філософські студії» к.і.н., доц. Цибулько О.С. 30 

Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики 

40 Дискусійний клуб «Виклики ХХІ ст.» к.і.н., доц. Гаврилова Н.В. 35 

Кафедра культурології та інформаційної діяльності 
41 Культурологічний клуб «Парадигма» ст.в. Дабло Л.Г. 44 

42 Наукове товариство «Контент» к.н. з соц.комун.,  

доц. Кудлай О.В. 

47 

Кафедра історичних дисциплін 

43 Студентське наукове історико-археологічне товариство к.і.н., доц. Арабаджи С.С. 

(історичний напрям) 

ст.в. Забавін В.О.  

(археологічний напрям) 

31 

 ВСЬОГО: 1199 осіб 
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ПЛАН 
проведення наукових комунікативних заходів МДУ                                                                                                                                                                           

№ 

з/п 

Назва 

заходу 

Тема конференції (семінару).  

Основні питання, що пропонуються для 

обговорення 

Вищий навчальний 

заклад 

Термін 

проведення 

Кількість 

учасників 

від 

України 

Назва 

зарубіжних 

країн та 

кількість 

учасників від 

кожної з них 

Міністерства, 

відомства або 

установи, які є 

співорганізаторами 

конференції, 

семінару від 

України та 

зарубіжних країн 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ХХ підсумкова науково-

практична конференція 

викладачів МДУ  

«Актуальні проблеми 

науки та освіти» 

Основні питання: 

актуальні питання розвитку міжнародних 

відносин та зовнішньої політики, філософії 

та соціології, історії, економіки та 

менеджменту, права, літературознавства і 

культурології, філології, методики 

викладання, педагогіки та психології 

МДУ, 

відділ аспірантури 

02 лютого 

 2018 р. 

190 - - 

2 Декада студентської 

науки 

Основні питання: 

- виступи на пленарному засіданні; 

- конкурс наукових та реферативних робіт; 

робота наукових секцій. 

МДУ 

 

13 – 23 

березня 

2018 р. 

600 - - 

3 Міжнародна науково-

практична конференція 

«Сучасний розвиток 

державотворення та 

правотворення в 

Україні: проблеми 

теорії та практики» 

 

Основні питання: 

 актуальні проблеми конституційного, 

адміністративного, цивільного, 

кримінального права: теорія та практика 

застосування; 

 сучасні проблеми міжнародного та 

європейського права у світлі міждержавної 

інтеграції; 

 актуальні проблеми публічного 

управління та адміністрування; 

 інституційно-правові аспекти 

регулювання міжнародних економічних 

відносин; 

 Національна поліція України: сучасний 

розвиток в умовах реформування 

правоохоронної системи в Україні; 

Голодомор в Україні 1932-1933 р.р: 

проблеми визнання та правової кваліфікації. 

 

МДУ,  

економіко-правовий 

факультет 

 

29 березня 

2018 р. 

100 Білорусь – 1 

Казахстан – 1 

Європейська 

організація 

публічного права, 

Головне управління 

Національної 

поліції в Донецькій 

області 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
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4 Міжнародна  

науково-практична 

конференція  

«Інтернаціоналізація 

вищої освіти України 

в умовах 

полікультурного 

світового простору: 

стан, проблеми, 

перспективи»** 

Основні питання: 

- конкурентоспроможність сучасного ВНЗ в 

умовах глобалізації; 

- проблеми нормативно-правового 

забезпечення розвитку міжнародного 

співробітництва в сфері вищої освіти 

України. Розвиток транснаціональної вищої 

освіти; 

- академічна мобільність як чинник інтеграції 

України у міжнародний освітній простір; 

розвиток лідерського потенціалу 

університетів в умовах інтернаціоналізації; 

- забезпечення якості вищої освіти в умовах 

інтернаціоналізації: сучасний стан та 

перспективи; 

- проблеми підготовки вчителя Нової 

української школи в умовах 

інтернаціоналізації вищої педагогічної 

освіти; 

- полікультурна освіта в умовах 

інтернаціоналізації. 

 

МДУ, 

факультет 

іноземних мов 

18 – 19 квітня 

2018 р. 

110 Греція – 5, 

Італія – 3, 

Німеччина – 3,  

Франція – 2, 

Польща – 5, 

Кіпр – 2, 

Молдова – 2. 

 

Міністерство освіти і 

науки України, 

Національна 

академія 

педагогічних наук 

України, Інститут 

модернізації змісту 

освіти, Інститут 

вищої освіти НАПН 

України, Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка, 

Вінницький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Михайла 

Коцюбинського, 

Глухівський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

Олександра 

Довженка, 

Бердянський 

державний 

педагогічний 

університет, 

Італійський інститут 

культури, 

Університет 

Базилікати (Італія), 

Університет Фракії 

імені Демокрита 

(Греція), Університет 

Західної Македонії 

(Греція) 

5 Всеукраїнська  

науково-практична 

конференція 

«Україна у світовому 

історичному 

просторі»* 

Основні питання: 

- історичні традиції державотворення в 

Україні; 

питання Української революції 1917 – 1921 

рр; 

- трагедія Голодомору 1932 – 1933 рр; 

МДУ, 

історичний 

факультет 

20 квітня 

2018 р. 
100 - Міністерство освіти і 

науки України, 

Інститут історії 

України НАН 

України, 

Маріупольський 
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- військова історія України; 

- актуальні проблеми джерелознавства та 

історіографії історії України; 

- суспільно-політична криза та російська 

військова агресія у Південно-Східній Україні 

2014-2017 рр; 

- повсякденність в історії України; 

- суспільні процеси у Північному Приазов’ї в 

ХІХ – ХХ ст.; 

- всесвітня історія; 

- актуальні проблеми зовнішньої політики 

України; 

- міжнародні відносини в умовах 

глобалізації; 

- Україна у світовому інформаційно-

комунікаційному просторі; 

- актуальні проблеми археологічних 

досліджень в Україні. 

краєзнавчий музей 

6 Всеукраїнська  

науково-практична 

Інтернет-конференція 

«Сучасні 

медіакомунікації: 

прикладний аспект»* 

Основні питання: 

- теорія та історія журналістики: історичний 

вимір і сучасні реалії; 

- перспективи розвитку електронних медіа в 

Україні; 

- сучасні PR-технології та молодь: проблеми 

впливу. 

МДУ, 

факультет філології 

та масових 

комунікацій 

24 - 25 квітня 

2018 р. 

100 - Міністерство освіти і 

науки України, 

Дніпровський 

національний 

університет імені 

Олеся Гончара, 

Ужгородський 

національний 

університет, 

Сумський державний 

університет 

7 Всеукраїнська  

науково-практична  

Інтернет-конференція 

«Інформаційні 

технології у науці, 

освіті, виробництві»* 

 

Основні питання: 

- методологічні принципи впровадження 

інформаційних технологій в освіті; 

- інформаційні інтелектуальні системи та 

технології; 

- кібербезпека та захист інформації; 

- методологічні підходи системного аналізу 

для впровадження інформаційних 

технологій. 

МДУ,  

економіко-правовий 

факультет 

 

27 квітня 

2018 р. 

100 - Міністерство освіти 

та науки України, 

Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка, 

Донецький 

національний 

університет імені 

Василя Стуса, 

Донецький 

національний 

технічний 
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університет, 

Уманський 

державний 

педагогічний 

університет  

ім. Павла Тичини 

8 Всеукраїнська  

науково-практична  

Інтернет-конференція 

«Тенденції розвитку 

сучасної  системи 

міжнародних відносин 

та світового 

політичного процесу»* 

 

Основні питання: 
- процеси регіоналізації та глобалізації як фактор 

світового розвитку; 

- зовнішня політика України на сучасному етапі; 

- історія міжнародних відносин; 

- зовнішня політика держав світу в умовах 

глобалізації; 

- національна ідентичність: проблеми 

збереження та трансформації; 

- трансформація політичних систем держав світу в 

контексті глобалізації; 

південно-східний регіон України в умовах 

суспільно-політичної кризи. 

МДУ, 

історичний 

факультет 

25 травня 

.2018 

 

100 - Міністерство освіти 

та науки України, 

Інститут всесвітньої 

історії  НАН 

України, 

Чорноморський 

національний 

університет 

ім.П.Могили, 

Львівський 

національний 

університет  

ім. І. Франка,  

Центр гендерних 

досліджень МДУ, 

Інформаційний центр 

Європейського 

Союзу МДУ 

9 Всеукраїнська  

науково-практична 

конференція 

«Сучасні технології 

управління 

туристичним та 

готельно-ресторанним 

бізнесом»* 

 

Основні питання: 

- організація обслуговування в туристичному 

і готельно-ресторанному бізнесі; 

- особливості управління маркетинговою 

діяльністю підприємств сфери туризму та 

готельно-ресторанного бізнесу; 

- впровадження сучасних технологій 

управління людськими ресурсами 

організацій сфери туризму та готельно-

ресторанного бізнесу; 

- правові засади регулювання туристичної 

індустрії та готельно-ресторанного бізнесу; 

- брендинг і промоушен сучасних 

підприємств туристичної індустрії; 

- використання інноваційно-інформаційних 

технологій в туристичному і готельно-

ресторанному бізнесі; 

- міжнародний туризм та країнознавство. 

МДУ,  

економіко-правовий 

факультет 

 

18 вересня 

2018 р. 

100 - Міністерство освіти і 

науки України, 

Асоціація 

туристичних фірм 

м. Маріуполя і 

Приазов’я; 

Маріупольське 

відділення 

торговельно-

промислової палати; 

Управління культури 

і туризму 

Маріупольської 

міської ради; 

Кременчуцький 

національний 

університет імені 

Михайла 

Остроградського; 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwiJ_ZyTiZ3XAhXG0KQKHbW8BY8QFghCMAg&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNASofUkraine%2Fposts%2F1473995282899930&usg=AOvVaw3mFEQjVsDAwLNkxTrJqcRy
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwiJ_ZyTiZ3XAhXG0KQKHbW8BY8QFghCMAg&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNASofUkraine%2Fposts%2F1473995282899930&usg=AOvVaw3mFEQjVsDAwLNkxTrJqcRy
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwiJ_ZyTiZ3XAhXG0KQKHbW8BY8QFgg7MAc&url=https%3A%2F%2Fispn.kievcity.gov.ua%2FFullInfo.aspx%3FID%3D96&usg=AOvVaw1iTr_AoooM_f5g5VOB1a13
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwiJ_ZyTiZ3XAhXG0KQKHbW8BY8QFgg7MAc&url=https%3A%2F%2Fispn.kievcity.gov.ua%2FFullInfo.aspx%3FID%3D96&usg=AOvVaw1iTr_AoooM_f5g5VOB1a13
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY1bO5iJ3XAhUSCewKHQA1DqwQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fchmnu.edu.ua%2F&usg=AOvVaw1HQ3sUAHhBzkY0E4LaSGOV
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY1bO5iJ3XAhUSCewKHQA1DqwQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fchmnu.edu.ua%2F&usg=AOvVaw1HQ3sUAHhBzkY0E4LaSGOV
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY1bO5iJ3XAhUSCewKHQA1DqwQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fchmnu.edu.ua%2F&usg=AOvVaw1HQ3sUAHhBzkY0E4LaSGOV
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY1bO5iJ3XAhUSCewKHQA1DqwQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fchmnu.edu.ua%2F&usg=AOvVaw1HQ3sUAHhBzkY0E4LaSGOV
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Одеський 

національний 

політехнічний 

університет; 

Київський 

національний 

економічний 

університет 

10 Міжнародна  

науково-практична 

конференція 

«Траєкторії сталого 

розвитку українського 

суспільства: 

особистість і 

культура»** 

Основні питання: 

- освіта та креативні практики як механізми 

самореалізації особистості. 

 - якість освіти як чинник подолання ризиків 

невизначеності в сучасному світі. 

 - вплив інформаційних та комп’ютерних 

технологій на соціокультурне середовище. 

 - горизонти інноваційного розвитку 

сучасного соціуму. 

 

МДУ, 

історичний 

факультет 

15 листопада 

2018 р. 

120 Греція – 3, 

Італія – 2, 

Польща – 3, 

Білорусь – 2, 

Хорватія – 1. 

Міністерство освіти і 

науки України, 

Інститут модернізації 

змісту освіти, 

Національна 

академія 

педагогічних наук 

України (відділ 

лідерства та 

інституційного 

розвитку вищої 

освіти), 

Маріупольська 

спілка краєзнавців, 

Центр суспільних 

ініціатив, 

Європейський 

університет 

11 Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Особливості 

інтеграції країн у 

світовий економічний 

та політико-правовий 

простір»* 

 

Основні питання: 

- розвиток інтеграційних процесів в умовах 

глобального середовища: політичний аспект; 

- розвиток міжрегіональної взаємодії та 

транскордонного співробітництва в умовах 

інтеграційних пріоритетів; 

- особливості розвитку 

зовнішньоекономічних та політичних 

відносин країн в умовах глобалізації; 

- розвиток міжнародних фінансово-

кредитних та валютних відносин в умовах 

глобалізації та участь країн на світовому 

фінансовому ринку; 

- інноваційно-інвестиційна діяльність країн у 

світових координатах розвитку; 

- проблеми міжрегіональної та міжгалузевої 

співпраці в умовах глобалізації; 

МДУ,  

економіко-правовий 

факультет 

 

07 грудня 

2018 р. 

100 Польща – 5 

Грузія – 5 

Молдова – 10 

Греція – 5 

Болгарія – 5 

 

Міністерство освіти і 

науки України; 

Департамент з 

питань економіки 

Маріупольської 

міської ради; 

Відділення у 

м. Маріуполь 

Донецької торгово-

промислової палати; 

Познанський 

економічний 

університет 

(м. Познань, 

Польща); Тбіліський 

державний 

університет імені 
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- забезпечення конкурентоспроможності 

галузей та регіонів національної економіки; 

- проблеми забезпечення сталого розвитку 

країн в контексті сучасних світових процесів. 

Іване Джавахішвілі 

(м. Тбілісі, Грузія); 

Комратський 

державний 

університет 

(м. Комрат, 

Молдова); 

Кагульський 

державний 

університет імені 

Б.П. Хаздеу 

(Молдова); 

Янінський 

університет (Греція); 

Господарська 

академія імені Д.А. 

Ценова  

(м. Свіштоф, 

Болгарія) 

ВСЬОГО ПРОТЯГОМ РОКУ КОНФЕРЕНЦІЙ: 9 

Економіко-правовий факультет: 4 

Історичний факультет: 3 

Факультет іноземних мов: 1 

Факультет філології та масових комунікацій: 1 

Факультет грецької філології та перекладу: 0 

11 Науково-методичні 

семінари кафедр 

Протягом року 

За окремим графіком 

12 Тематичні науково-

комунікативні заходи 

кафедр та факультетів 

Протягом року 

За окремим графіком 

 

* Перелік міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних  

конференцій здобувачів вищої освіти і  

молодих учених у 2018 році 

(наказ МОН України від 15.01.2018 р. № 22.1/10-74) 

 

** Перелік проведення наукових 

конференцій з проблем 

вищої освіти і науки у 2018 році 

(наказ МОН України від 15.01.2018 р. № 22.1/10-67) 

 

 

 


