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Додаток 1 

 

Інформація 

про наукову та науково-технічну діяльність 

Маріупольського державного університету 

за 2017 рік 

 

І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 

вищого навчального закладу або наукової установи (не більше двох сторінок) (коротке 

відображення найбільш актуальних подій, найвагоміших результатів, статистичні дані із діяльності 

установи у 2017 році тощо): 

а) коротка довідка про вищий навчальний заклад або наукову установу (до 7 

рядків);  

МДУ – класичний університет ІV рівня акредитації, що здійснює підготовку 

здобувачів вищої освіти за ступенями бакалавра, магістра, освітньо-науковим рівнем доктора 

філософії. В університеті за 10 галузями знань, за 20 спеціальностями та 39 освітньо-

професійними програмами ступеня бакалавра, за 16 спеціальностями та 31 осітньо-

професійними програмами ступеня магістра, за 3 спеціальностями підготовки докторів 

філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, за 11 науковими 

спеціальностями аспірантури (Переліку 2011р.) за денною і заочною формами навчається 

3157 здобувачів вищої освіти (станом на 01.01.2018 р.). МДУ має 5 факультетів; 21 

спеціалізовану кафедру, розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових, науково-

культурних підрозділів, яка спроможна забезпечити виконання освітніх завдань шляхом 

створення умов для підготовки здобувачів вищої освіти, фахівців, що забезпечать потребу 

суспільства у висококваліфікованих  кадрах з урахуванням песрпектив розвитку суспільства, 

науки, технологій, культури і мистецтва. 
 

б) науково-педагогічні кадри (стисла аналітична довідка за останні чотири  роки (можна у 

вигляді таблиці)); 

 

Станом на 01.01.2018 р. в університеті працює 255 науково-педагогічних 

працівників, серед яких 49 науково-педагогічних працівників, які мають високі державні 

нагороди, почесні звання та заохочувальні відзнаки: «Заслужений працівник освіти» – 4 

особи, «Заслужений працівник промисловості» – 1 особа; «Заслужений юрист України» – 1 

особа; «Заслужений діяч науки та техніки України» – 1 особа, «Заслужений працівник 

культури України»  – 1 особа, «Заслужений журналіст України» – 2 особи. Повний кавалер 

ордену «За заслуги» – 1 особа, Орден князя Ярослава Мудрого – 1 особа; Орден «За заслуги» 

ІІ ступеня – 1 особа. Нагрудні знаки «За освітні та наукові досягнення» – 3 особи, Золота 

медаль К.Д. Ушинського НАПН України – 2 особи,  «Петро Могила» – 2 особи, «Софія 

Русова» – 2 особи, «Відмінник освіти» – 17 осіб. Почесною грамотою Кабінету Міністрів 

України  відзначено 4 особи, Почесною грамотою Верховної  Ради України – 4 особи, 

Грамотою Верховної Ради України  – 1 особу, Подякою Прем’єр-міністра України – 2 особи.  

 Чисельність науково-педагогічних працівників за останні чотири роки становить:  
  

Рік Всього 

науково-педагогічних працівників 

У тому числі 

докторів наук кандидатів наук 

2014 338 51 155 

2015 297 31 149 

2016 265 32 141 

2017 255 37 136 

 

 



 

 

 

 

в) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки:  

Категорії 

робіт 

2014 2015 2016 2017 

к-сть од. тис.грн. к-сть од. к-сть од. тис.грн. к-сть од. к-сть од. тис.грн. 

Фундаментальні 4 467,7 3 423,4 2 375,9 2 401,1 

Прикладні  - - - - - - - - 

Госпдоговірні  14 319,4 22 349,0 25 821,4 20 1144,7 

 

 
 

г) кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад по захисту 

кандидатських та докторських дисертацій, кількість захищених дисертацій: 

Протягом 2017 року в університеті продовжували роботу 3 спеціалізовані вчені ради з правом 

прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук: 

К 12.093.03  за спеціальністю 08.00.02 – Світове господарство і міжнародні 

економічні відносини; 

К 12.093.02  за спеціальністю 23.00.02 – Політичні інститути та процеси; 

К 12.093.04  за спеціальністю 07.00.01 – Історія України; 

 

Протягом 2017 року у спеціалізованих вчених радах МДУ відбувся захист 6 кандидатських 

дисертацій, з них 4 дисертації викладачами з інших закладів ВО, 1 дисертація аспірантом МДУ і 1 

співробітником МДУ.  

Всього  за рік  викладачами і аспірантами МДУ захищено 5 дисертацій, з них 2 – докторські. 
 

 ІІ. Результати наукової та науково-технічної діяльності за науковими 

напрямами, перелік яких додається (додаток до інформації про наукову та науково-

технічну діяльність) 
 

а) важливі результати за усіма закінченими у 2017 році дослідженнями і розробками, 

які виконувались за рахунок коштів державного бюджету (якщо таких не виконувалось, то 

зазначити наукові результати фундаментальних науково-дослідних робіт, які виконувались 

за кошти з інших джерел) (зазначити назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг 

фінансування за повний період, зокрема на 2017 рік; коротко описати одержаний науковий 

результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування) 

 



 

 

 

 

Науковий напрям НДР, що виконуються в університеті: Соціально-

історичні науки, гуманітарні науки, журналістика 
(згідно з Додатком до Інформації про наукову та науково-технічну діяльність (Наказ МОН 

України від 13.12.2017 №1609 ):  

 

Назва роботи: «Розвиток організаційно-економічних моделей міжрегіонального 

співробітництва в умовах поглиблення європейської інтеграції» 

Науковий керівник: Булатова О.В., доктор економічних наук, професор 

Фактичний обсяг фінансування: за повний період – 500 000 грн., зокрема на 2017 р. 

– 196 000 грн. (фундаментальне дослідження, виконання роботи здійснюється за рахунок 

коштів державного бюджету, період виконання 2015 – 2017 роки). 

Сума додатково залучених коштів: за повний період – 11 115 грн., зокрема у 2017 р. 

– 5 600 грн. (надання наукових  послуг) 

Одержаний науковий результат, його новизна, науковий рівень, значимість та 

практичне застосування: Удосконалено: методичний підхід до оцінки рівня розвитку та 

ефективності міжрегіонального співробітництва, який базується на відокремленні системи 

сучасних кількісних та якісних параметрів, що характеризують його розвиток; 

запропоновано: інструментарій економіко-математичного моделювання процесів 

міжрегіональної співпраці за рахунок розробки алгоритму оцінки рівня міжрегіональної 

інтеграційної співпраці, що дозволяє оцінити вплив різних форм міжнародної економічної 

співпраці на темпи економічного зростання країн і регіонів; механізм узгодження 

регіонального, міжрегіонального та багатостороннього рівнів регулювання торговельно-

економічних відносин, надано оцінку ефективності міжрегіонального співробітництва за 

участю України. 

Практична значимість: Розроблені практичні рекомендації розвитку організаційно-

економічних моделей міжрегіонального співробітництва можуть бути покладені в основу 

стратегії міжрегіонального співробітництва України. Основні результати наукового 

дослідження впроваджені у роботу Донецької обласної державної адміністрації, 

Маріупольської міської ради, зокрема у питаннях розвитку підприємницької ініціативи, 

малого та середнього бізнесу в Маріуполі (на підставі дослідження в рамках проекту 

Програми розвитку ООН), впроваджені в навчальний процес Маріупольського державного 

університету, надано експертну оцінку документа «Маріуполь: Стратегія – 2021», внесено 

конкретні пропозиції щодо розвитку економіки з урахуванням конкурентних переваг міста. 

Результати дослідження: опубліковано 7 монографій (з них у 5 монографіях 

розроблені окремі розділи), 5 навчально-методичних розробок, 63 наукових статті (з них 37 – 

у виданнях, що включені до наукометричних баз даних, 5 – у виданнях, що включені до 

переліку наукових фахових видань України, і 21 – у зарубіжних виданнях), 1 свідоцтво про 

реєстрацію авторського права, захищено 2 кандидатські дисертації, участь у 1 грантовому 

проекті, у т.ч. результати дослідження за 2017 р.: 2 монографії, 1 методична розробка, 10 

наукових статей опубліковано у виданнях, що входять до наукометричних баз даних і які 

включені до переліку наукових фахових видань України, 2 наукові статті – у зарубіжних 

виданнях; захищено 1 кандидатську дисертацію. 

 

Наукові результати закінчених фундаментальних науково-дослідних робіт, які 

виконувались за кошти з інших джерел 

Назва роботи: «Засоби масової комунікації та новітні соціально-комунікаційні 

технології: моніторинг, діагностика, проектування» 

Науковий керівник: Безчотнікова С.В., доктор філологічних наук, професор 

Фактичний обсяг фінансування: за повний період 10 000 грн., зокрема на 2017 рік – 

2 000 грн. (фундаментальне дослідження, виконання роботи здійснюється за рахунок 

власних коштів, період виконання 2013 – 2017 роки). 

Одержаний науковий результат, його новизна, науковий рівень, значимість та 



 

 

 

 

практичне застосування: Досліджено діяльність вітчизняних засобів масової комунікації у 

когнітологічному, функціональному та герменевтичному аспектах із застосуванням новітніх 

соціально-комунікаційних  технологій щодо їх аналізу. Поглиблено теоретичні положення із 

вивчення діяльності ЗМК, проектування майбутнього за допомогою соціально-

комунікаційних технологій, визначено специфіку альтернативних комунікацій в історичному 

вимірі (на прикладі дисидентських комунікацій в Україні 1960-1990-х років), регіональному 

аспекті (преса Донеччини 1990-2012 років) 

Практична значимість: Основні результати наукового дослідження впроваджені в 

навчальний процес для підготовки фахівців у галузі журналістики, реклами та зв’язків з 

громадськістю. 

Результати дослідження: опубліковано 6 монографій (з них у 1 монографії  

складено передмову), 3 навчальні посібники, 159 наукових статей (з них 44 – у виданнях, що 

включені до переліку наукових фахових видань України, і наукометричних баз даних, 32 – у 

зарубіжних виданнях), 70 тез наукових доповідей, захищено 2 кандидатські дисертації, 

участь у 1 грантовому проекті, у т.ч. результати дослідження за 2017 р.: 1 методична 

розробка, 21 наукова стаття (з них 8 опубліковано у виданнях, що включені до переліку 

наукових фахових видань України, 3 – у зарубіжних виданнях), 17 тез наукових доповідей 

 

Назва роботи:  «Розвиток конкурентоспроможності підприємств сфери послуг в 

умовах євроінтеграції»,  
Науковий керівник: Омельченко В.Я., доктор економічних наук, професор  

Фактичний обсяг фінансування: за повний період 6 000 грн., зокрема на 2017 рік – 

3 000 грн. (фундаментальне дослідження, виконання роботи здійснюється за рахунок 

власних коштів, період виконання 2015 - 2017 роки). 

Сума додатково залучених коштів: за повний період – 8 484 грн., зокрема у 2017 р. – 

3 625 грн. (надання наукових  послуг) 

Одержаний науковий результат, його новизна, науковий рівень, значимість та 

практичне застосування: Визначено ключові інструменти впливу на розвиток національної 

сфери туризму та шляхи підвищення ефективності комунікаційної взаємодії елементів 

організаційної структури підприємства сфери послуг у процесі дослідження системи 

взаємоузгоджених інструментів впливу на туристичну галузь країни. Визначено інноваційно-

інвестиційні пріоритети розвитку конкурентоспроможності підприємств ена ринку послуг в 

сучасних умовах. 

Практична значимість: Результати НДР впроваджено у навчальний процес 

Маріупольського державного університету. 

Результати дослідження: опубліковано 3 монографії, 2 навчальні посібники, 16 

методичних рекомендацій, 18 наукових статей (з них 14 – у виданнях, що включені до 

переліку наукових фахових видань України і наукометричних баз даних, 4 – у зарубіжних 

виданнях), 44 тези наукових доповідей, у т.ч. результати дослідження за 2017 р.: 2 

монографії, 5 методичних розробок, 7 наукових статей (з них 4 опубліковано у виданнях, що 

включені до переліку наукових фахових видань України, 3 – у зарубіжних виданнях), 11 тез 

наукових доповідей. 

 

б) найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання перехідних 

науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг 

фінансування за повний період, зокрема на 2017 рік; коротко описати одержаний науковий 

результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування) 

 

Назва роботи: «Південно-східний регіон України в умовах суспільно-політичної кризи» 

Науковий керівник: Балабанов К.В., доктор політичних наук, професор 

Фактичний обсяг фінансування: за повний період – 500 000 грн., зокрема на 2017 р. 

– 205 100 грн. (фундаментальне дослідження, виконання роботи здійснюється за рахунок 



 

 

 

 

коштів державного бюджету, другий етап: січень 2017 – грудень 2017). 

Одержаний науковий результат, його новизна, науковий рівень, значимість та 

практичне застосування: практичне застосування: класифіковано загрози національній 

безпеці України в контексті політичної та соціально-економічної кризи на Південному Сході; 

визначено роль інформаційного фактору у процесі формування настроїв та політичних 

поглядів населення регіону; вироблено методику дослідження соціально-економічних, 

культурних, інформаційних, політичних та геополітичних процесів на Південному Сході 

України як фактору цивілізаційного вибору населення регіону; здійснено комплексний аналіз 

нормативно-правових актів, що встановлюють механізм соціального захисту учасників 

антитерористичної операції в Україні та членів їх сімей, досліджено механізм соціального 

захисту внутрішньо переміщених осіб в Україні; комплексно розглянуто сучасний стан та 

потенціал діяльності міжнародних організацій у врегулюванні конфлікту на Південному 

Сході України. 

Практична значимість: Запропоновано рекомендації до попередження 

інформаційних загроз національній безпеці України в умовах «гібридних війн», а також 

щодо посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб в Україні. Визначено 

роль міжнародних організацій в процесі подолання негативних наслідків військово-

політичного протистояння на Південному Сході України. Основні результати наукового 

дослідження впроваджені у роботу органів державної влади, Маріупольського державного 

університету. 

Результати дослідження: опубліковано 3 монографії, 9 науково-методичних розробок, 

26 наукових статей (з них 20 – у виданнях, що включені до переліку наукових фахових 

видань України і міжнародних наукометричних баз даних, 7 – у зарубіжних виданнях), 22 

тези наукових доповідей. 

 

Назва роботи: «Актуальні проблеми української філології» 

Науковий керівник: Хорошков М.М., кандидат філологічних наук, доцент. 

Фактичний обсяг фінансування: за повний період – 10 000 грн., зокрема на 2017 р. – 

2 000 грн. (фундаментальне дослідження, виконання роботи здійснюється за власні кошти, 

третій етап: лютий 2015 – жовтень 2017). 

Одержаний науковий результат, його новизна, науковий рівень, значимість та 

практичне застосування: Досліджено засоби міфокритики із застосуванням 

міфокритичного підходу до творчості поетів шістдесятників та творчого покоління 

вісімдесятників.   

Досліджено емблематичність як основний принцип системи поетичного бароко, 

геральдичну поезію як один із провідних жанрів барокової літератури: основні чинники 

появи та поширення у культурному просторі XVI – XVII ст. Уперше проаналізовано образ 

дому князів Острозьких у контексті панегіричної поезії українського бароко. Уперше 

здійснено аналіз «Ляменту по отцу Іоанну Василевичу» у контексті танатологічного 

дискурсу української барокової поезії.  

Досліджено нові підходи у викладанні української літератури у загальноосвітній 

школі. Розроблено систему уроків з використанням сучасних технологій для використання 

на уроках з позакласного читання. 

Вперше проаналізовано драматургію Л.Коваленко у контексті еміграційної 

літератури. Проакцентовано основні аспекти творчості С.Пилипенка у літературно-

критичному дискурсі доби розстріляного відродження. Інтерпретовано світоглядні засади 

Миколи Вороного, виявлені у його публіцистиці. Вперше досліджено перцептивні 

стереотипи на матеріалі українських фразеологічних одиниць.  

Практична значимість: Результати НДР впроваджено у навчальний процес 

Маріупольського державного університету. Розроблено дистанційні курси для засвоєння 

українознавчих дисциплін учнями з тимчасово окупованих територій та зони АТО, що 

реалізується в межах проекту МДУ та Маріупольського науково-методичиного центру  за 



 

 

 

 

підтримки МОН України, Міністерства закордонних справ Литовської Республіки, 

Посольства Литви в Україні. 

Наукові розробки впроваджено у практику викладання дисциплін професійної 

підготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, підготовки абітурієнтів до 

ЗНО; організації науково-дослідної роботи викладачів і студентів; під час викладання курсів 

української мови для держслужбовців; організації співробітництва між університетом і 

загальноосвітніми та вищими навчальними закладами міста Маріуполя; організації 

співробітництва з Малою академією наук тощо.  

Результати дослідження: за етап опубліковано 2 монографії, 71 наукова статття (з 

них 38 – у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України,  8 – до 

наукометричних баз даних, 6 – у зарубіжних виданнях), 28 тези наукових доповідей, у т.ч. 

результати дослідження за 2017 р.: 1 навчальний посібник, 23 наукових статті (з них 13 – у 

виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України,  і наукометричних баз 

даних, 5 – у зарубіжних виданнях) 18 тез наукових доповідей, захищено 1 докторську 

дисертацію. 

 

Назва роботи: «Управління фінансово-економічною безпекою держави та шляхи 

запобігання зовнішнім і внутрішнім загрозам» 

Науковий керівник: Омельченко В.Я., доктор економічних наук, професор. 

Фактичний обсяг фінансування: за повний період – 10 000 грн., зокрема на 2017 р. –  

2 000 грн. (фундаментальне дослідження, виконання роботи здійснюється за власні кошти, 

четвертий етап: березень 2017 – грудень 2017). 

Одержаний науковий результат, його новизна, науковий рівень, значимість та 

практичне застосування:   Здійснено оцінку стану фінансово-економічної безпеки 

металургійного комплексу України. Охарактеризовано діяльність машинобудівельного 

комплексу. Поглиблено існуючі положення щодо формування напрямів забезпечення 

фінансово-економічної безпеки на виробничих підприємствах. Проведено діагностику 

соціально-економічної безпеки регіонів України. 

Практична значимість: Теоретичні узагальнення, висновки і пропозиції за 

підсумками дослідження рекомендовані до використання у процесі формування системного 

підходу щодо забезпечення фінансово-економічної безпеки держави. Результати НДР 

впроваджено в навчальний процес Маріупольського державного університету. 

Результати дослідження: опубліковано 1 монографію, 3 методичні розробки, 7 

наукових статей (з них 6 – у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України і включені до наукометричних баз даних, 2 – у зарубіжних виданнях), 14 тез 

наукових доповідей.  

 

Назва роботи:  «Специфіка перекладу нормованої літературної мови та діалектів 

новогрецької мови». 

Науковий керівник: Воєвутко Н.Ю., кандидат педагогічних наук, доцент 

Фактичний обсяг фінансування: за повний період – 10 000 грн., зокрема на 2017 рік 

– 2 000 грн. (фундаментальне дослідження, виконання роботи здійснюється за рахунок 

власних коштів, третій етап: січень 2017 – грудень 2017). 

Одержаний науковий результат, його новизна, науковий рівень, значимість та 

практичне застосування:  Вперше здійснено зіставний аналіз перекладу галузевої 

термінології, а саме: дистанційної освіти, морських перевезень, військової справи для 

новогрецької та української мов. Подальшого розвитку дістали положення щодо перекладу 

церковної термінології, торговельної галузі, документації крюїнгових компаній. До 

наукового обігу уведено нові і маловідомі грецькомовні джерела, що сприяють поповненню 

теоретичних та практичних знань у галузі новогрецько-українського перекладу і полегшують 

реферування сучасної наукової літератури новогрецькою мовою. Укладено новогрецько-

українські термінологічні глосарії, робочі програми спецкурсів та перекладацьких практик, а 



 

 

 

 

також Навчальна програма з новогрецької мови для 5-9 класів для загальноосвітніх закладів з 

українською (або російською) мовою навчання, Навчальна програма з новогрецької мови для 

10-11 класів для загальноосвітніх закладів з українською (або російською) мовою навчання 

(рівень стандарту), навчальний комплект «Новогрецька мова» для 9 класу ЗОШ, 

рекомендований МОН України. 

Практична значимість: Отримані результати надалі будуть використані при 

укладанні посібників з термінології новогрецької мови, теорії та практики перекладу. 

Комплект з новогрецької мови – підручник та робочий зошит, використовується у закладах 

середньої освіти України. Навчальні програми з новогрецької мови для 5-9 та 10-11 класів 

розміщені на офіційному сайті МОН України у розділі Освітні програми: Навчальні 

програми з мов національних меншин.  

Результати дослідження: опубліковано 1 навчальний підручник, 1 методична 

розробка, 7 наукових статей (з них 2 – у виданнях, що включені до переліку наукових 

фахових видань України, 4 – у виданнях, що входять до наукометричних баз даних, 2– у 

зарубіжних виданнях), 22 тези наукових доповідей (з них 6 – студентські) 

Назва роботи: «Грецький лінгвокультурний  простір» 

Науковий керівник: Жарікова Ю.В., кандидат філологічних наук, доцент. 

Фактичний обсяг фінансування: за повний період – 16 000 грн., зокрема на 2017 р. – 

3 000 грн. (прикладне дослідження, виконання роботи здійснюється за власні кошти, другий 

етап: січень 2017 – грудень 2017). 

Сума додатково залучених коштів – 3 000 грн.  

Одержаний науковий результат, його новизна, науковий рівень, значимість та 

практичне застосування:  Окреслено інноваційні підходи дослідження сугестивних тактик 

сучасного рекламного дискурсу та здійснення системного аналізу психолінгвістичних 

досліджень рекламного дискурсу української та  новогрецької мов. Визначено 

етноспецифічні мовні особливості грекомовного рекламного дискурсу, складено корпус 

прикладів. Систематизовано наявні поняття міжкультурної комунікації і висвітлено загальні 

засади мовної комунікації, основних елементів процесу комунікації. Проаналізовано 

лінгвістичні характеристики масмедійного дискурсу у лінгвокультурологічному аспекті. 

Складено корпус прикладів функціонування сугестивних вербальних тактик в рекламних 

текстах української та новогрецької мов. Вперше у вітчизняній елліністиці здійснено 

комплексне дослідження сучасного медіадискурсу новогрецькою мовою (на прикладі 

рекламного дискурсу сучасних грецьких ЗМІ) в мовностилістичному та 

лінгвокультурологічному аспекті. Подібне дослідження є вагомим внеском у формування 

уявлення про мовну картину світу сучасних греків. 

Практична значимість: Результати дослідження впроваджено у навчальний процес 

Маріупольського державного університету, роботу Комунального закладу 

«Малоянисольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім.В.В.Балабана», можуть бути 

використані в інших закладах вищої освіти та науково-дослідницьких закладах, де 

вивчається та викладається новогрецька мова як спеціальність або дисципліна. Також 

можуть бути використані при укладанні посібників з таких дисциплін, як медіалінгвістика, 

лінгвокультурологія, соціолінгвістика, прикладна лінгвістика, стилістика новогрецької мови, 

мовностилістичний аналіз тексту, при викладанні спецкурсів з проблематики мови засобів 

масової комунікації, міжкультурної комунікації, при складанні практичних посібників з 

рекламного бізнесу сучасної Греції. 

Результати дослідження: опубліковано 1 монографію, 1 навчальний підручник, 1 

навчальний посібник, 8 наукових статей (з них 1 – у виданнях, що включені до переліку 

наукових фахових видань України, 4 – у виданнях, що входять до наукометричної бази 

даних), 25 тез наукових доповідей 

 



 

 

 

 

Назва роботи: «Мовні одиниці різних рівнів сучасних германських, романських, 

слов’янських та новогрецької мов: когнітивний, комунікативний, порівняльний 

аспекти» 

Науковий керівник: Шепітько С.В., кандидат філологічних наук, доцент. 

Фактичний обсяг фінансування: за повний період – безоплатне виконання, зокрема 

на 2017 р. – безоплатне виконання (прикладне дослідження, виконання роботи здійснюється 

безоплатно, перший етап: травень 2017 – грудень 2017). 

Одержаний науковий результат, його новизна, науковий рівень, значимість та 

практичне застосування:  Поглиблено теоретичні положення, окреслено шляхи вирішеннія 

ряду наукових проблем: подальший розвиток когнітивних та комунікативних студій; 

подальший розвиток категоріально-понятійного апарату та поглиблення методологічних 

засад порівняльних досліджень; розробка методологічних підходів до теорії викладання 

перекладу порівнювальних мов та їх перекладу. 

Практична значимість: Результати дослідження впроваджено у навчальний процес 

Маріупольського державного університету і Донецького національного медичного 

університету. Також можуть бути використані в інших закладах вищої освіти та науково-

дослідницьких закладах, де вивчається та викладається новогрецька мова як спеціальність 

або дисципліна. 

Результати дослідження: опубліковано 1 монографію і 1 розділ до монографії, 4 

навчальних посібника, 1 методична розробка, 12 наукових статей (з них 9 – у виданнях, що 

включені до переліку наукових фахових видань України, з яких 5 – у виданнях, що входять 

до наукометричної бази даних, зокрема до Web of Science; 2 – в іноземних виданнях), 30 тез 

наукових доповідей. 

 

Назва роботи: «Інформація та культура як онтологічна основа сталого розвитку 

людства» 

Науковий керівник: Батичко Г.І., кандидат наук з мистецтвознавства, доцент. 

Фактичний обсяг фінансування: за повний період – 12 000 грн., зокрема на 2017 р. –

 3 000 грн. (фундаментальне дослідження, виконання роботи здійснюється за власні кошти, 

третій етап: січень 2017 – грудень 2018). 

Сума додатково залучених коштів – 7100 грн. (надання наукових  послуг) 

Одержаний науковий результат, його новизна, науковий рівень, значимість та 

практичне застосування:   Досліджено сутність інформаційних стандартів сталого 

розвитку та окреслено основні шляхи досягнення рівності доступу до інформації на 

регіональному рівні. Впроваджено методику діагностування стану професійної культури 

особистості на спеціальності «Інформаційна бібліотечна та архівна справа». Розроблено 

методику формування інформаційних компетенцій для осіб різних вікових груп, в тому числі 

і  представників «третього віку». 

Практична значимість: Скориговано навчально-методичний супровід навчального 

процесу спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Впровадження 

результатів дослідження відбулося шляхом вдосконалення програм з курсів «Документно-

інформаційні комунікації», «Інформаційно-аналітичне забезпечення управління», 

«Інформаційні технології та технічні засоби в управлінській діяльності», «Соціальні 

комунікації», «Гуманітарні проблеми Інтернет». Розроблено і впроваджено інтегрований 

навчальний курс «Інформаційні стандарти сталого розвитку». Запроваджено методику 

навчання цифрової грамотності серед осіб різних вікових груп в тому числі і  представників 

«третього віку» і на її основі органзовано курси з оволодіння комп’ютерною грамотністю для 

тимчасово безробітних осіб з метою створення рівних умов доступу до інформаційної освіти. 

Результати роботи впроваджені у практичну діяльність комунальної установи «Архівний 

відділ Маріупольської міської ради. 

Результати дослідження: опубліковано 1 монографію, 1 навчальний 

посібник, 27 наукових статей (з них 12 – у виданні, що включено до переліку наукових 



 

 

 

 

фахових видань України, 8 у виданнях, що входять до наукометричних баз даних, 1 у 

зарубіжному виданні) . 

 

Назва роботи: «Компаративний опис мов і літератур: лінгвокультурологічний 

аспект» 

Науковий керівник: Гусєва О.І., кандидат філологічних наук, доцент. 

Фактичний обсяг фінансування: за повний період – 10 000 грн., зокрема на 2017 р. – 

2 000 грн. (фундаментальне дослідження, виконання роботи здійснюється за власні кошти, 

другий етап: січень 2017 – грудень 2017). 

Одержаний науковий результат, його новизна, науковий рівень, значимість та 

практичне застосування: Висвітлено актуальні проблеми динаміки розвитку та 

функціонування слов’янських мов, а також різні аспекти слов’янського літературознавства. 

Залучено матеріали з української, російської, польської мов і літератур. Виявлено 

методологічні принципи дослідження дискурсу і відповідних рівнів дискурс-аналізу у 

ракурсі можливостей перетину дослідницьких інтересів сучасної компаративістики й 

дискурсології; запропоновано ціннісну класифікацію концептів української, польської, 

російської концептуальних картин світу; виділено міжріневу категорію результативності 

української мови. Дослідження мовних явищ з позицій когнітивної лінгвістики, 

лінгвопсихології, лінгвокультурології сприяло відпрацюванню нових прийомів і алгоритмів 

опису тексту.  

Практична значимість: У рамках дослідження реалізовано науково-освітній 

проект «Компаративний опис мов і літератур: лінгвокультурологічний аспект» та розроблено 

методичні рекомендації та навчальні посібники для студентів освітнього ступеня «Магістр». 

Здійснюється впровадження новаторської методики лінгвістичного і літературознавчого 

аналізу на практичних та семінарських заняттях з дисциплін «Загальне мовознавство», 

"Теорія  літератури" та ін.  

Результати дослідження: опубліковано 3 навчальні посібники,  9 методичних 

рекомендацій, 9 наукових статей ( з них 2 – у виданнях, що включені до переліку наукових 

фахових видань України, 5 – у зарубіжних виданнях), 17 тез доповідей. 

 

Назва роботи: «Середземномор’я у сучасних регіональних та глобальних процесах» 

Науковий керівник: Балабанов К.В., доктор політичних наук, професор. 

Фактичний обсяг фінансування: за повний період – 15 000 грн., зокрема на 2017 р. – 

2 500 грн. (прикладне дослідження, виконання роботи здійснюється за власні кошти, 

третій етап: січень 2017 – грудень 2018). 

Сума додатково залучених коштів – 3 200 грн. (надання наукових  послуг) 

Одержаний науковий результат, його новизна, науковий рівень, значимість та 

практичне застосування: Вперше у вітчизняній науці здійснено комплексний 

політологічний аналіз трансформації партійної системи Італійської Республіки. Досліджено 

діяльність політичних партій у вирішенні проблем, пов’язаних з процесом децентралізації 

Італійської Республіки, досвід якої може бути у пригоді для сучасної України.  

Практична значимість: Результати дослідження впроваджені у навчальний процес 

Маріупольського державного університету, оновлено та вдосконалено лекційний матеріал 

навчальних курсів для студентів спеціальностей «Міжнародні відносини, «Суспільні 

комунікації та регіональні студії», «Міжнародний бізнес», «Політологія». Окремі положення 

та результати дослідження можуть бути використані під час лекційних та семінарських 

занять з курсів «Зовнішня політика країн Середземномор’я», «Зовнішня політика країн 

Європи» та «Країнознавство». 

Результати дослідження: опубліковано 1 монографію, 1 навчальний посібник, 2 

наукових статті у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань Україниі 

входять до наукометричних баз даних, 12 тез наукових доповідей, захищено 1 кандидатську 

дисертацію. 



 

 

 

 

Назва роботи:  «Філософська аналітика індивідуального і соціального буття 

людини: проблеми та рішення». 

Науковий керівник: Попович О.В., доктор філософських наук, професор 

Фактичний обсяг фінансування: за повний період – 8 000 грн., зокрема на 2017 рік – 

2 000 грн. (виконання роботи здійснюється за рахунок власних коштів). 

Одержаний науковий результат, його новизна, науковий рівень, значимість та 

практичне застосування:  На основі багатоапектного феноменологічного, 

герменевтичного, історико-генетичного, філософсько-антропологічного аналізу 

індивідуального у соціальному бутті людини розроблено модель механізму соціалізації; 

обгрунтовано філософську аналітику та методологічну перспективу дослідження 

функціонального потенціалу культури і творчості як контингентної можливості інтеграції і 

дезінтеграції, що  відбувається у процесі культуротворчості; доведено доцільність 

розрізнення між репрезентаціями культуротворчості на мікро- і макротворчості, де 

відбувається фракталізвація інтегрованих функцій; доведено, що інтегровані функції  

культуротворчості конституються через синтези або гібридні форми інтелектуальних, 

чуттєвих та фізичних здібностей індивіда у соціальному бутті людини. 

Практична значимість:  Сформовані в дослідженні положення, висновки і 

пропозиції відкривають нові перспективи дослідження такого сегменту проблемного поля 

філософської антропології, як індивідуального у соціальному бутті людини через 

акцентування специфічних станів людини у процесі культуротворчості, де реалізується її 

здатність до трансценденції і самовдосконалення. 

Наукові розробки активно впроваджено у практику викладання дисциплін 

професійної підготовки, організації науково-дослідної роботи викладачів та студентів, 

організації співробітництва між університетами.  

Результати дослідження: опубліковано  3 методичні рекомендації, 4 наукових 

статей у виданнях, що включенні до переліку наукових фахових видань України і входять до 

наукометричних баз даних), 14 тез наукових доповідей.  

 

Назва роботи: «Особливості життєдіяльності особистості в сучасному 

просторі соціальних змін» 

Науковий керівник: Горбань Г.О., доктор психологічних наук, професор. 

Фактичний обсяг фінансування: за повний період – 10 000 грн., зокрема на 2017 р. – 

2 000 грн. (прикладне дослідження, виконання роботи здійснюється за власні кошти, другий 

етап: січень 2017 – грудень 2018). 

Одержаний науковий результат, його новизна, науковий рівень, значимість та 

практичне застосування: Конкретизовано теоретичні уявлення про психологічні моделі 

індивідуального розвитку особистості; обґрунтовано механізми та напрями підвищення 

ефективності життєдіяльності в умовах нестабільності. Поглиблено теоретичні положення 

щодо життєдіяльності особистості як фундаментальної багатовимірної категорії і 

методологічні підходи до визначення сутності концептуальної моделі ефективної 

життєдіяльності особистості за умов соціальних змін; визначено механізми і чинники, що 

зумовлюють ефективну життєдіяльність особистості під час трансформаційних змін. 

Окреслено шляхи розробки технологій професійної підготовки практичних психологів, 

спрямовані на психологічну допомогу людині у процесах соціальних змін, профілактики і 

психологічної корекції можливих деформацій психологічного стану особистості. 

Практична значимість: Результати дослідження впроваджені у навчальний процес 

підготовки фахівців Маріупольського державного університету, у діяльність 

Маріупольського міського центру практичної психології і соціальної роботи, громадської 

організації «Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій» 

(м.Київ), благодійного фонду «Наснага» (м.Чернігів). 

Результати дослідження: опубліковано 4 методичні рекомендації, 4 наукові статті у 

виданнях, що включено до переліку наукових фахових видань України, 35 тез наукових 



 

 

 

 

доповідей.  

 

Назва роботи: «Теоретико-методичні засади професійної підготовки педагогів 

дошкільної освіти в умовах європейського вибору» 

Науковий керівник: Косенко Ю.М., кандидат педагогічних наук, професор. 

Фактичний обсяг фінансування: за повний період – 10 000 грн., зокрема на 2017 р. – 

2 000 грн. (прикладне дослідження, виконання роботи здійснюється за власні кошти, 

третій етап: січень 2017 – грудень 2018). 

Одержаний науковий результат, його новизна, науковий рівень, значимість та 

практичне застосування:  Розроблено інноваційний педагогічний супровід наукового та 

навчально-методичного забезпечення професійної підготовки студентів спеціальності 

«Дошкільна освіта». Обґрунтовано вихідні теоретико-методологічні підходи, концепцію 

дослідження педагогічного супроводу професійної підготовки кадрів дошкільної освіти, 

визначено шляхи удосконалення професійної підготовки майбутніх педагогів дошкільної 

освіти у ВНЗ в умовах інтеграції українського суспільства до європейського освітнього 

простору.  

Практична значимість полягає у запровадженні у навчальний процес спеціальності 

«Дошкільна освіта» авторських технологій організації теоретичної і практичної підготовки 

майбутніх педагогів дошкільної освіти в університеті. Також результати дослідження 

впроваджено упрактичну діяльність дошкільних навчальних закладів м. Маріуполя. 

Результати дослідження: опубліковано 2 навчальних посібника, 4 методичних 

рекомендації, 24 наукові статті (з них 10 – у виданнях, що включені до переліку наукових 

фахових видань України, 3 – у зарубіжних виданнях), 13 тез наукових доповідей.  

 

Назва роботи:  «Актуальні проблеми мовознавства, літературознавства та 

лінгводидактики у сучасній парадигмі гуманітарного знання». 

Науковий керівник: Гутнікова А.В., кандидат філологічних наук, доцент 

Фактичний обсяг фінансування: за повний період – 8 000 грн., зокрема на 2017 рік – 

2 000 грн. (фундаментальне дослідження, виконання роботи здійснюється за рахунок 

власних коштів, третій етап: січень 2017 – грудень 2017). 

Одержаний науковий результат, його новизна, науковий рівень, значимість та 

практичне застосування:  Описано взаємодію генетично споріднених мов у часі і просторі, 

що сприяло подальшій розробці та розвитку мовознавчої теорії та методології. Вивчено 

структурні і функціональні особливості мов незалежно від характеру генетичних відношень 

між ними; дані пояснення специфічності мови, аналіз розповсюдженості мовних явищ у 

просторі та міжмовної (міждіалектної) взаємодії внутрішньої організації мови, досліджено 

особливості сучасного літературного процесу в німецькомовних країнах та з’ясовано 

лінгвостильові особливості текстів сучасних німецькомовних авторів; вивчено можливості 

вдосконалення мовної та методичної підготовки студентів за рахунок використання сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

Практична значимість: Створено підґрунтя для подальшого вивчення проблем та 

перспектив формування інформаційного та науково-методичного забезпечення викладання 

мов та літератур. Одержані результати впроваджені у освітній процес МДУ (викладання 

теоретичних курсів і практичних занять з двох іноземних мов), у роботу науково-методичних 

семінарів для вчителів та викладачів німецької та французької мов (з них 2 Всеукраїнські (у 

містах Дніпро і Херсон), і 3 регіональні), на основі результатів дослідження реалізовується 

проект технічної допомоги DLL («Вчимося навчати німецької») спільно з німецьким 

культурним центром Гете-інститут. 

Результати дослідження: опубліковано 8 навчальних посібників, 1 методичні 

рекомендації, 12 наукових статей (з них 10 – у виданнях, що включені до переліку наукових 

фахових видань України), 40 тез наукових доповідей.  

 



 

 

 

 

Назва роботи: «Прийняття рішень в умовах невизначеностей в технічній, 

соціально-економічній і освітній галузях діяльності людини» 

Науковий керівник: Коляда Ю.Є., доктор фізико-математичних наук, професор 

Фактичний обсяг фінансування: за повний період – 10 000 грн., зокрема на 2017 р. –  

2 000 грн. (фундаментальне дослідження, виконання роботи здійснюється за власні кошти, 

третій етап: січень 2017 – грудень 2017). 

Сума додатково залучених коштів – 950 грн. (надання наукових  послуг) 

Одержаний науковий результат, його новизна, науковий рівень, значимість та 

практичне застосування:  Проаналізовано сучасні методики навчання математичних та 

комп’ютерно-інформаційних дисциплін Визначено структуру, критерії та показники 

діагностики рівнів сформованості компетентностей майбутніх фахівців під час вивчення 

дисциплін математичного та інформаційно-комп’ютерного циклу. Розроблено математичні 

моделі функціонування складних мультифізичних систем. Обрано оптимальну стратегію 

щодо прийняття рішень для управління складними кібернетичними системами. 

Практична значимість:  Систематизовано методи застосування компетентнісного 

підходу в освіті. Впроваджено креативну методику формування інформаційно-

комунікаційної компетентності майбутніх вихователів ДНЗ, ркомендації щодо застосування 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій під час реалізації освітнього процесу за 

варіативною складовою «Комп’ютерна грамота» базового компоненту дошкільної освіти. 

Враховані методи та принципи викладання цих дисциплін в університетах ближнього та 

дальнього зарубіжжя. Удосконалено організацію навчального процесу на основі 

впроваджених методик, що підвищило мотивацію вивчання вказаних дисциплін. 

Результати дослідження: опубліковано 1 монографію, 1 навчальний посібник, 1 

методичні рекомендації, 18 наукових статей (з них 17 – у виданнях, що включені до переліку 

наукових фахових видань України, з яких 3 – у виданнях, що входять до наукометричних баз 

даних, 1 – у зарубіжних виданях), 22 тези наукових доповідей; захищено 1 кандидатську 

дисертацію; подано на реєстрацію 1 патент. 

 

Назва роботи:  «Проблеми та перспективи розвитку національної правової 

системи України в умовах європейської міждержавної інтеграції». 

Науковий керівник: Годованик Є.В., кандидат юридичних наук, доцент 

Фактичний обсяг фінансування: за повний період – 5 000 грн., зокрема на 2017 рік – 

1 000 грн. (фундаментальне дослідження, виконання роботи здійснюється за рахунок 

власних коштів, другий теап: січень 2017 – грудень 2017). 

Сума додатково залучених коштів – 4840 грн. (надання наукових  послуг) 

Одержаний науковий результат, його новизна, науковий рівень, значимість та 

практичне застосування:  До наукового обігу уведено нові теоретико-правові категорії, 

пов’язані з сучасними процесами європейської міждержавної інтеграції. Надано комплексну 

оцінку якісним та кількісним параметрам впливу правової глобалізації на сучасний розвиток 

національної правової системи України. Розроблено теоретико-методологічний 

інструментарій імплементації європейських правових стандартів до базових галузей 

національного права України, зокрема до кримінального, адміністративного, 

конституційного права. 

Практична значимість  Поглиблено теоретичні положеня, розроблено 

методологічні підходи та практичні шляхи формування та вдосконалення правового 

механізму забезпечення європейських стандартів в умовах європейської міждержавної 

інтеграції України; отримано нові наукові знання, результатом яких можуть стати закони, 

концепції, теорії, нові методи. 

Результати дослідження: опубліковано 1 навчальний посібник, 8 наукових статей у 

виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України і входять до 

наукометричних баз даних), 19 тез наукових доповідей. 

 



 

 

 

 

 

Назва роботи: «Італійська мова, література та культура: історичні традиції та 

сучасний стан» 

Науковий керівник: Сабадаш Ю.С., доктор культурології, професор. 

Фактичний обсяг фінансування: за повний період – 8 000 грн., зокрема на 2016 р. – 

2 000 грн. (виконання роботи здійснюється за власні кошти). 

Сума додатково залучених коштів – 2872 грн. (надання наукових  послуг) 

Одержаний науковий результат, його новизна, науковий рівень, значимість та 

практичне застосування: Систематизовані основні підходи до викладання італійської мови 

для іноземців з урахуванням зарубіжного досвіду. Проаналізовані психолого-педагогічні 

засади навчання іноземної мови та особливості білінгвальної моделі підготовки майбутніх 

учителів іноземної мови. Запропоновано методичну концепцію формування іншомовної 

комунікативної компетенції дітей дошкільного віку засобами арт-синтезтерапії. 

Практична значимість: Результати дослідження впроваджені у навчальний процес 

підготовки фахівців Маріупольського державного університету. Розроблено та впроваджено 

в начальний процес гімназії №2 м. Маріуполя навчальну програму факультативу з 

італійської мови. 

Результати дослідження: опубліковано 3 навчальних посібники, 3 методичні 

рекомендації, 5 наукових статей (з них 3 – у виданнях, що включені до переліку наукових 

фахових видань України, 3 – у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз 

даних), 26 тез наукових доповідей.  

 

 

Назва роботи: «Теоретичні  і  методичні засади формування освітньо-професійних і 

освітньо-наукових програм у магістратурі вищого навчального закладу» 

Науковий керівник: Соколова І.В., доктор педагогічних наук, професор. 

Фактичний обсяг фінансування: за повний період – 8 000 грн., зокрема на 2016 р. – 

2 000 грн. (виконання роботи здійснюється за власні кошти). 

Сума додатково залучених коштів – 2 332 грн. (надання наукових  послуг) 

Одержаний науковий результат, його новизна, науковий рівень, значимість та 

практичне застосування: Розроблено концепцію підготовки магістрів в освітньо-

професійних і освітньо-наукових магістратурах вищих навчальних закладів; визначені 

підходи і принципи щодо формування магістерських програм; розроблені параметри 

оцінювання якості підготовки магістрів; узагальнено зарубіжний досвід підготовки магістрів 

у зарубіжних країнах; розроблено та експериментально перевірено методики оцінювання 

якості професійної підготовки фахівців для формування професійної компетентності 

Практична значимість: Результати дослідження впроваджені у навчальний процес 

Маріупольського державного університету, практичну діяльність Міського науково-

методичного центру, загальноосвітніх шкіл (№ 3, 27, 52, 15, портовської загальноосвітньої 

школи), дошкільних навчальних закладів (№ 156, 98, 120). 

Результати дослідження: опубліковано 1 монографію, 27 наукових статей (у т.ч., 9 

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України, 8 -  у виданнях, що 

входять до наукометричних баз даних, 6 – у зарубіжних виданнях), 9 тез наукових доповідей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

IІІ. Розробки, які впроваджено у 2017 році за межами ВНЗ або НУ (відповідно до 

таблиці):  

№ 

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 
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Методичний 

комплекс з теорії і 

практики 

підготовки 

філологів в 

університетах 

Розвиток 

професійних 

компетенцій 

філологів, 

удосконалення 

системи підготовки 

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» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Греції другої 

половини ΧΧ – 

початку ΧΧΙ ст. 

Короткова Ю.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фахівців 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 сприяло покращенню 

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 

Акт № 70/17 – 

ННІКІТН від 

31.08.2017 р. 

 



 

 

 

 

Сталінграда, 9,  

м. Миколаїв) 

Запорізький 

інститут економіки 

та інформаційних 

технологій 

(вул. Кияшка, 16-Б, 

м. Запоріжжя) 

Акт № 304/17 від 

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 

Підвищення рівня 

пізнавального 

інтересу, 

Комунальний 

заклад 

Маріупольський 

Акт  

КОД ЄДРПОУ 

23031517 

Формування 

усвідомленого та  

конструктивного 



 

 

 

 

відношення до 

справи як чинник 

обдарованості 

дитини»  

Варава Л.А., 

Колебіденко М.І. 

усвідомлення цілей 

навчання, власних 

бажань та інтересів 

як основи 

трансформації міфу 

відношення до 

справи, що 

обумовило 

підвищення рівня 

креативності. 

міський навчально-

виховний комплекс 

колегіум-школа  

№ 28 

(вул. М.Гонди, 6, 

м. Маріуполь) 

ставлення до 

діяльності та розвитку 

творчого потенціалу 

дитини 

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 

аспекти 

управління 

навчальним 

закладом:  

довідково-

інформаційне 

видання 

Задорожна-

Княгницька Л.В. 
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badawcze of Poland and Ukraine. – 

Lublin, Republik of Poland, 2017. 

Ч.1 С.24-26 

30 Осіпцов А.В. Physical Education, 

Sports and Health 

The Journal of Physical Education and 

Sport (JPES). - University of Piteşti, 

ROMANIA. - November, 2017. 

Scopus  

Art# 227. - Р. 2188 

– 2196. 

 

31 Павленко О.Г. Художній переклад у 

компаративному 

«перекрої» 

Актуальні проблеми філологічних 

наук: досвід науковців та освітян 

Польщі і України: матеріали 

міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Люблін, 28 – 29 

квітня, 2017 р. – Люблін, 2017.  

С. 159–164. 

32 Пашина Н.П. 

 

Вплив національних 

меншин на розвиток 

європейської інтеграції 

України 

Wymiari integracji  europejskiej, 

Uniwersytet Warminsko-Mazurski w 

Olsztyni, Narodowy Uniwersytet 

«Politechnika Lwowska»? Olsztyn-

Lwow, 2017. 

Р. 83-91. 

33 Почепцов Г. Г. Победа над массовым 

сознанием и 

мышлением (как 

работает объективный 

инструментарий на 

субъективной основе). 

ՀԱՂԹԱՆԱԿ ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ 

ԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 

ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆԴԵՊ 

(Ինչպես է աշխատում օբյեկտիվ 

գործիքանին սուբյեկտիվ հիմքի 

վրա) - 2017. 

 21-րդ ԴԱՐ. - N 5. 

–  

С. 15 - 31  

34 Почепцов Г.Г. Развитие 

коммуникативных 

технологий поставило 

их в центр 

цивилизации 

Медии и обществени комуникациии - 

2017. 

Режим доступу: 

http://media-

journal.info/index.p

hp?p=item&aid=32

9 

 

35 Романенко Л.В. Інтерпретація образу 

людини-вовка в 

сучасній фантастичній 

літературі 

Актуальні проблеми філологічних 

наук: досвід науковців та освітян 

Польщі і України. – 2017.  

С. 57 - 60 

36 Рябінін Є.В. The basic causes of 

contemporary separatism 

 

1. Journal of Geography, Politics and 

Society. 2017.  

7 (1). - Р. 5 - 9. 

http://sociosphera.com/paradigmata_poznani/paradigmata_poznani-3-2017
http://sociosphera.com/paradigmata_poznani/paradigmata_poznani-3-2017
http://sociosphera.com/paradigmata_poznani/paradigmata_poznani-3-2017
http://sociosphera.com/paradigmata_poznani/paradigmata_poznani-3-2017
http://media-journal.info/index.php?p=item&aid=329
http://media-journal.info/index.php?p=item&aid=329
http://media-journal.info/index.php?p=item&aid=329
http://media-journal.info/index.php?p=item&aid=329


 

 

 

 

37 Рябінін Є.В. «Obojene revolucije» u 

kontekstu strategije 

«kontrolizanog haosa» 

Argumenti. 2017.  Р. 45 - 61. 

38 Сабадаш Ю.С. Маньеризм как 

«эклектичный 

гуманизм (ренесансные 

процессы в Италии в 

условиях конца XVI в.) 

Вестник Полоцкого государственного 

университета. Серия E, 

Педагогические науки. - 2017 

№8, С.100-105 

39 Семкова Л.В. Економіко-правова 

парадигма розвитку 

сучасного суспільства 

Journal published by Scientific 

Consulting Communitys .r.o. «Open 

Europe». – Slovak republic (Словацька 

республіка, м. Хошице), 2017.  

С. 103-111. 

40 Тимофєєва І.Б. Застосування методів 

системного аналізу під 

час підготовки 

майбутніх вихователів 

ДНЗ  

Virtus: Scientific Journal / Editor-in-

Chif M.A. Zhurba – September # 16, 

2017. – P. 106 - 110. 

September # 16, 

2017. –  

P. 106 -110. 

41 Федорова Ю.Г. Аналіз та методи 

дослідження 

інноваційних одиниць 

в американському 

газетному дискурсі. 

Science and Education in a new 

dimension. – Budapest. – 2017. 

 

Вип. 29.– C. 25-30.  

42 Шелухін М.Л. Правове забезпечення 

економічної безпеки 

суб’єктів 

господарювання як 

новий напрямок 

юридичних досліджень 

International research and practice 

conference «Urgent problems of law on 

the modern stage of statehood 

development» : Conference proceedings, 

October 20-21, 2017. Lublin: 

Izdevnieciba «Baltija Publishing».  

Р. 134-137.  

43 Шепітько С.В. Підготовка галузевих 

перекладачів-магістрів 

з міжнародної 

економіки: тези 

міжнародного 

педагогічного 

стажування   

Philological Education in Modern 

University – Project Based Approach to 

the work organization according to the 

guidelines of the European 

Qualifications Framework (experience 

of  Danubius University). 

Сладковичево (Словацька 

Республіка): Університет Данубіус, 

2017. 

С. 116-118.   

44 Щербакова 

К.Й. 

Пути формирования 

готовности воспитателя 

к обеспечению 

валеологического 

образования детей 

дошкольного возраста   

 Дошкольное детство в современном 

поликультурном пространстве: 

материалы международной научно-

практической конференции, 2 ноября 

2017 г. Минск.  

С. 183-186 

тези 

45 Булатова О.В. European Region as a 

Subsystem of the world 

economy 

Современные достижения науки и 

пути инновационного восхождения 

экономики, региона, страны: 

материалы международной научно-

практичной конференции, 18 мая 

2017 року. – Комрат: Комратский 

государственный университет, 2017  

С.165 - 171 

46 Zimina M.V. Перспективи 

оптимізації українсько-

румунських відносин 

на сучасному етапі 

Proceedings of IV International 

scientific conference «Perspective 

scientific». — Morrisville. — Mar 30, 

2017.  

Р. 243 - 245.  

Режим доступу: 

https://drive.google.

com/drive/folders/0

BzHeLhXrgEG2Vz

N1VGcyS0gtVFU 

47 Ivanets T. M. Party system of Japan: 

basic concertual 

Proceedings of IV International 

scientific conference «Perspective 

scientific research». Morrisville: Lulu 

Press., 2017. P. 222-225. 

 

P. 222 - 225. 

https://drive.google.com/drive/folders/0BzHeLhXrgEG2VzN1VGcyS0gtVFU
https://drive.google.com/drive/folders/0BzHeLhXrgEG2VzN1VGcyS0gtVFU
https://drive.google.com/drive/folders/0BzHeLhXrgEG2VzN1VGcyS0gtVFU
https://drive.google.com/drive/folders/0BzHeLhXrgEG2VzN1VGcyS0gtVFU


 

 

 

 

48 Сабадаш Ю.С. Диалог культур и 

проблема 

толерантности в 

современном обществе 

Культура. Наука. Творчество. 

Материалы ХІ международной 

научно-практической конференции (4 

мая 2017). – Минск, 2017. 

С. 466 - 469 

49 Піддубний С.А. Здійснення  сімейної 

політики органами 

нагляду за 

додержанням і 

застосуванням законів 

Zbornik prispevkov z medzinarodna 

vedecko-prakticka konferencia Inovacne 

vyskum v oblasti sociologie, 

psychologie a politologie. 10 – 11 marca 

2017 [sefredaktor: prof.JUDr.Stanislav 

Mraz, CSc.]. Vydal: Vysoka skola 

Danubius, Sladkovicivo, 2017. 

S. 193 - 196. 

50 Рябінін Є.В. Exogenous soft factors 

influence on separatist 

processes in Ukraine  

Zbornik prispevkov z medzinarodna 

vedecko-prakticka konferencia Inovacne 

vyskum v oblasti sociologie, 

psychologie a politologie. 10-11 marca 

2017. Vysoka skola Danubius. 2017.  

Р. 178-180. 

51 Yasirova Y. Изменения в партийной 

системе Республики 

Кипр в контексте 

парламентских 

выборов 2016 г. 

1. Teoretyczne i praktyczne aspekty 

bezpieczenstwa narodowego. 2017. 

Rocznik 6. Nr. 1 (styczien-marzec).  

S. 146-155. 

52 Yasirova Y. Особливості кіпрського 

популізму 

Perspective scientific research: 

Proceedings of IV International 

scientific conference (March 30, 2017). 

Morrisville, 2017.  

P. 240-243. 

Всього: 52 

 

V. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, 

молодих учених (коротко описати діяльність Ради молодих учених тощо). 

Науково-дослідна робота студентів включає: науково-дослідну роботу, яка включена 

в графік навчального процесу (курсові, дипломні роботи, практичні, лабораторні заняття, 

виробнича практика з елементами дослідницького характеру); роботу, що індивідуально 

виконується поза графіком навчального процесу.  

В університеті функціонує Рада молодих вчених МДУ.  Діяльність Ради молодих 

вчених МДУ спрямована на розвиток наукової, інноваційної, винахідницької та іншої 

творчої діяльності молодих вчених, підвищення їх професійного зростання; здійснення 

представництва, захисту прав та інтересів молодих вчених, виховання майбутніх наукових і 

науково-педагогічних кадрів; створення сприятливого клімату в МДУ для розвитку 

інтелектуального потенціалу молодих вчених. Основними напрямками роботи Ради молодих 

вчених МДУ є: активізація участі студентів та молодих вчених у стипендіальних та 

грантових програмах; інформування щодо грантів, конкурсів наукових досліджень, програм 

наукових стажувань та підтримка щодо оформлення заявок та аплікаційних форм; 

організація та проведення конкурсу на краще студентське товариство; організація та 

проведення І етапу Всеукраїнської студентської предметної олімпіади в МДУ та І етапу 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та реферативних досліджень; 

організація та проведення Декади студентської науки в МДУ; координація роботи з 

департаментом освіти Маріупольської міської ради в рамках проведення шкільних олімпіад 

та конференцій школярів-членів МАН тощо. 

Протягом 2017 року в університеті працювало 45 наукових товариств, гуртків у роботі 

яких брали активну участь понад 1200 студентів. 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

Роки Кількість студентів, які беруть 

участь у наукових 

дослідженнях 

та відсоток від загальної 

кількості студентів 

Кількість молодих 

учених, які працюють у 

закладі вищої освіти або 

науковій установі 

Відсоток молодих учених, 

які залишаються у закладі 

вищої освіти або науковій 

установі після закінчення 

аспірантури 

2014 2582 (70,6%) 105 90,9 

2015 2362 (74,0 %) 135 75,0 

2016 2253 (70,5%) 108 40,0 

2017 2117 (67,6%) 86 64,7 

 

У 2017 році на базі Маріупольського державного університету проходив ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади з новогрецької мови і літератури, а також 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і 

гуманітарних наук з соціальних комунікацій. 

Переможцями Всеукраїнської студентської олімпіади у 2017 році стали  5 студентів 

МДУ:  

І місце за спеціальністю «Мова та література (новогрецька)» - Зубочек В.С.; 

ІІ місце за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність» - 

Білоус К.В.; 

ІІ місце за спеціальністю «Історія» - Щекутьєв О.М.; 

ІІІ місце за спеціальністю «Менеджмент організацій та адміністрування» - 

Козицька А.О.; 

ІІІ місце за спеціальністю «Реклама та зв’язки з громадськістю» - Балабась М.О.; 

Переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, 

технічних та гуманітарних наук, який щорічно проводиться Міністерством освіти і науки 

України стали  7 студентів МДУ: 

I місце за галуззю «Соціальні комунікації» - Демків Г.М.; 

I місце за галуззю «Слов’янські мови та літератури» - Мясоєдова М.В.; 

ІІ місце за галуззю «Світове господарство та міжнародні економічні відносини» - 

Отченашенко І.А.; 

ІІ місце за галуззю «Менеджмент» - Козицька А.О.; 

ІІІ місце за галуззю «Менеджмент» - Богініч С.С.; 

ІІІ місце за галуззю «Маркетинг» - Погляд І.В.; 

ІІІ місце за галуззю «Туризм» - Кравченко М.А. 

Студентка ІV курсу спеціальності «Журналістика» Еліна Прокопчук стала 

переможницею в конкурсі для журналістів на краще роз'яснення положень та висвітлення 

результатів впровадження Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. 

Студентка отримала призове місце в номінації «Кращий студентський матеріал». 

За участь у конкурсі студентських наукових робіт «Український визвольний рух 1920-

1950-х років» особистою відзнакою кандидата історичних наук Олександра Іщука була 

нагороджена студентка спеціальності «Історія» Анастасія Пандазі за роботу «Підпільна 

група ОУН в Маріуполі (жовтень 1941 - червень 1943)». 

Щорічно в Маріупольському державному університеті проходить Декада студентської 

науки, під час якої студенти презентують свої наукові наробки. Традиційно Студенти МДУ 

беруть активну участь у науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах 

різного рівня. За результатами участі у науково-комунікативних заходах за 2017 рік 

опубліковано 1749 статей та тез наукових доповідей студентів.  

В рамках проведення Фестивалю науки в МДУ, присвяченого Дню науки в Україні, 

дипломами І-ІІІ ступеня відзначено  кращих  викладачів МДУ за результатами рейтингового 

оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників МДУ,  кращі кафедри МДУ за 

результатами рейтингового оцінювання наукової роботи , переможця конкурсу «Кращий 



 

 

 

 

молодий науковець МДУ», переможців конкурсу «Краще студентське товариство»; 9 

викладачів отримали подяки ректора МДУ за вагомі досягнення в науково-дослідній роботі. 

 

VI. Наукові підрозділи (лабораторії, центри тощо за науковими напрямами, 

зазначеними у розділі ІІ), їх напрями діяльності, робота з замовниками (зазначити назву 

підрозділу, стисло описати його діяльність та результативність роботи – до 30 рядків). 

 

Інформація щодо науково-дослідної діяльності окремих структурних підрозділів МДУ  

у 2017 році 

 

Інститут українсько-грецької дружби та елліністичних досліджень 

У 2017 році на базі Інституту українсько-грецької дружби та елліністичних досліджень 

проводяться наукові дослідження з історії та культури греків, науково-практичні семінари та 

круглі столи за участю представників закордонних університетів.  

1) В межах Декади студентської науки у березні 2017 р. на базі Інституту відбулось 

засідання секції «Функціонально-прагматичні, когнітивні та лінгвістичні аспекти 

дослідження новогрецької мови та її діалектів» і Науковий дебют «Мовна, літературна та 

культурна спадщина греків Приазов’я» для учнів міських шкіл, які вивчають новогрецьку 

мову, та студентів 1 курсу спеціальності «Мова та література (новогрецька)». У квітні 2017 р. 

проведено усну частину ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з новогрецької мови.  

2) Проведено круглі столи і відкриті лекції відомих науковців з актуальних проблем 

українознавства та елліністичних досліджень: «Актуальні питання лінгвістики, літератури та 

художнього перекладу» травень 2017р., лекції професорів Панайотіса Крімпаса, Хараламбоса 

Бакірдзiса («Інституції з питань термінології та їх мережі в Греції та Європейському Союзі» , 

«Життя і творчість Нікоса Казандзакіса» тощо) 

3) На регулярній основі на базі Інституту проводяться науково-методичні семінари 

викладачів кафедри грецької філології та перекладу. Спільно з Генеральним Консульством 

Греції в Маріуполі триває робота над проектом по створенню багатомовного словника 

паремій. 

4) Проведено заходи з нагоди світкування Дня незалежності Греції (жовтень 2017р.), 

Днів греків Приазов’я (листопад 2017р.), участь в організації міжнародного фестивалю 

грецької пісні ім. Тамари Каци (грудень 2017р.) 
 

Представництво Європейської організації публічного права в Україні 

МДУ є членом Ради директорів Європейської організації публічного права (ЄОПП), на 

базі університету функціонує представництво цієї організації в Україні, науково-методичні 

матеріали для якого надаються ЄОПП. На базі центру проходять Літні академії 

європейського права, до організації та проведення якої залучено ЄОПП, Європейську 

арбітражну палату та Асоціацію юридичних вузів країн СНД. Слухачам Академії читають 

лекції провідні професори українських і зарубіжних університетів. За підсумками Академії 

слухачі традиційно отримують відповідні сертифікати міжнародного зразка. У 2017 році 

науковці МДУ взяли участь у конференції з нагоди 10-річчя ЄОПП в Греції. За підсумками 

низки продуктивних переговорів були досягнуті важливі домовленості для університету і 

м. Маріуполь. Так, МДУ продовжуватиме реалізацію наявних і нових проектів ЄОПП з 

реформування і покращення роботи органів державної влади і правоохоронних структур. 

У 2017 році на базі Представництва ЄОПП проведено: 

1) науково-методичні семінари та круглі столи з актуальних проблем міжнародного 

європейського права: «Забезпечення європейських стандартів у конституційному праві в 

Україні», «Реалізація європейських правових стандартів у процесуальних галузях права 

України», «Актуальні питання реформування національного законодавства у світлі 

європейської інтеграції», «Міжнародні стандарти забезпечення прав і законних інтересів 

дитини та їх імплементація в законодавство України», «Політико правові питання 



 

 

 

 

особливого партнерства між Україною та НАТО: до 20-ї річниці підписання Хартії», 

«Європейські стандарти материнства та законодавство України», «Адаптація законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу у сфері оподаткування акцизним податком» 

тощо; 

2) заходи з нагоди пам’ятних дат: День соборності України (січень 2017 р.), Всесвітній 

день свободи слова (травень 2017 р.), День миротворця (участь миротворчих сил ООН у 

запобігання озброєних конфліктів) (травень 2017 р.), прийняття Всесвітньої декларації прав 

людини (грудень 2017 р.) 

3) під час проведення Дня кар’єри у Маріуполі на базі Представництва ЕОПП проведено 

зустріч з керівником Програм співробітництва Представництва Європейського Союзу в 

Україні Берендом де Гроотом і радником з питань преси та інформації Представництва ЄС в 

Україні Вікторією Давидовою (травень 2017 р.) 
 

Італійський культурний центр  

Основними напрямами діяльності Італійського культурного центру залишаються 

вивчення італійської мови й популяризація італійської культури. Протягом 2017 року на базі 

Центру проведено: 

1) науково-практичні конференції, семінари та круглих столів: 

- відео-конференція «Співробітництво в галузі культури, освіти та науки: тенденції, 

перспективи, пропозиції», організованою Італійським інститутом культури в Україні за 

участю університетів Києва, Львова, Одеси, Маріуполя, Запоріжжя (лютий 2017р); 

- круглі столи: «Сучасні технології навчання іноземної мови в закладах освіти» 

(березень, 2017р.), «Сучасні підходи до викладання італійської мови як іноземної» (квітень 

2017р.), «Розвиток науки в Італії» (10 листопада 2017р.) та ін. 

- семінар-презентація навчальної програми «Навчання іноземної мови (англійської, 

німецької, італійської, французької) дітей дошкільного віку засобами артсинтезтерапії»; 

презентація навчального посібника «Історія Італії (від античності до сьогодення)» (жовтень 

2017р.); участь у дидактичному марафоні, найбільшому онлайн-тренінгу для викладачів 

італійської мови L2 / LS, організованим видавництвом ALMA Edizioni (Флоренція – Італія, 

листопад 2017р.);  

2) проведення зустрічей студентів з відомими науковцями, організація публічних 

лекцій (цикл лекцій професора Інституту міжнародного права Національної наукової ради 

Італії Джанфранко Тамбуреллі (CNR, Рим) (18-23 травня 2017р.); директором Італійського 

інституту культури в Україні (2003-2015) Нікола Франко Баллоні (червень 2017); відкрита 

лекція директора Італійського інституту культури в Україні Анна Пасторе «У Венеції. 

Враження та маршрути» (вересень, 2017р.). 

3) організація та проведення свят з нагоди пам’ятних дат, значимих подій:  

- святкування Днів  Європи з метою поширення та популяризації італійської мови, 

літератури та культури (травень 2017), Дня Італійської Республіки (2 червня 2017р.);  

- організація урочистих заходів у рамках IV Фестивалю італійської барокової музики в 

Україні «Italia Festival Barocco» під час візиту до МДУ італійської делегації на чолі з арт-

директором фестивалю, дружиною екс-Посла Італії в Україні Нансі Мілезіс Романо; 

- святкування Європейського дня мов, проведено Перший урок італійської мови для 

усіх бажаючих та брейн-ринг на тему: "Через гру до знань" (26 вересня 2017р.). 

- святкування XV Тижня італійської мови у світі на тему «Італійська мова та кіно, 

італійська мова в кіно» (16-21 жовтня 2017р.), організовано та проведено ряд заходів: 

презентація стажувань студентів МДУ в Італії, проведення тематичних лекцій, брейн-рингів, 

круглого столу «Любителі італійського кіно» та відео-інтерв'ю на тему «Що ви знаєте про 

італійське кіно?», щоденний показ фільмів італійською мовою у клубі «Вечори італійського 

кіно» для усіх бажаючих долучитися до шедеврів італійської кіноіндустрії. 

- проведення Тижня італійського різдвяного кіно (22-29 грудня 2017р.) 
 
 



 

 

 

 

Польський культурний центр 

Метою діяльності Центру є популяризація польської мови та культури, розширення 

зв’язків з польськими університетами. На базі Центру працює бібліотека польськомовної 

літератури з історії, культури Польщі, проводяться дні мови, історії, культури Польщі. 

Постійно оновлюється сайт Центру польської культури (http://centrumpl.in.ua), створений на 

виконання гранту Фонду «Sеmper Polonia», що значно посилює можливості центру завдяки 

інтерактивності та розширенню навичок студентів, необхідних для сучасного фахівця з 

філології та перекладу, а також дає можливість проводити наукові форуми в онлайн режимі.  

У 2017 на базі Центру забезпечено: 

1) роботу бібліотеки польськомовної літератури з історії, культури Польщі; 

2) проведення днів мови, історії, культури Польщі (вересень 2017р.); 

3) проведення занять з польської мови, літератури та лінгвокраїнознавства для студентів 

спеціальності «Філологія. слов’янські мови та літератури (переклад включно)» і учнів 

Маріупольського технічного ліцею в рамах проекту «Вивчаємо польську мову разом»; 

4) виконання дослідження «Зіставне вивчення польської, української та російської мов» 

студентами спеціальності «Філологія. слов’янські мови та літератури (переклад включно)»; 

5) проведення Інтернет-конференції «Сучасні славістичні студії: основні напрями та 

перспективи досліджень» (травень 2017р.); 

6) перегляд відомих кінострічок польського кінематографу; 

7) проведення щорічного конкурсу «ПереКЛАДач» (квітень 2017р.); 

8) святкування Дня Незалежності Польщі (листопад 2017р.). 
 

Центр гендерних досліджень та освіти 

Метою діяльності Центру є впровадження гендерних підходів в навчальний процес 

університету, поширення гендерних знань, підвищення рівня обізнаності студентської 

молоді з гендерних питань. На базі центру проводяться тренінги, здійснюється 

консультативна допомога жителям регіону. У грудні 2017 року представники Центру взяли 

участь у триалозі «Партнерство в запобіганні торгівлі людьми та виявлення постраждалих 

від торгівлі людьми», що проводився на базі Центрального районного центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді Маріупольської міської ради, Донецькою обласною лігою 

ділових і професійних жінок в рамках проекту ОБСЄ «Поширення національного механізму 

взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми в Україні». На 

базі центру організовано проведення наукових досліджень молодими вченими МДУ, за 

результатами яких у 2017 році було представлено 3 студентські наукові роботи для участі у І 

турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі «Гендерні 

дослідження»: «Гендерний вимір в діяльності політичної партії «Право та справедливість» 

(Чекоданова К.), «Сутність і характер сучасного феміністського руху» (Алфьоров А.), 

«Гендерні дослідження в міжнародних відносинах» (Глазунов Г.). Робота переможниці 

Чекоданової Ксенії направлена для у часті у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт. 
 

Науково-дослідний екологічний центр 

У 2017 році робота центру була спрямована на вимірювання параметрів навколишнього 

середовища: поверхнєвих, підземних вод, атмосферного повітря, грунту. Отримані дані 

аналізуються під час лабораторних занять з профільних дисциплін спеціальності «Екологія». 

Проведено фітоіндикаційне дослідження якості навколишнього середовища території 

м.Маріуполя методом флуктуючої асиметрії з використанням виду Betula pendula, 

дослідження фітотоксичності виборки зразків води з використанням Lepidium Sativum, 

Raphanus sativusі, визначені гідрохімічні показники досліджуваних зразків. Результати 

досліджень представлені у наукових публікаціях (доповідях на наукових конференціях 

різного рівня). 

На базі центру проводились відео-конференції, майстер-класи з екологічної освіти. 

Маріупольський державний університет бере активну участь у реалізації ініціативи 

http://centrumpl.in.ua/


 

 

 

 

Генерального консульства ФРН у Донецьку з місцерозташуванням у Дніпрі з розробки та 

впровадження Майстер-плану «Чисте повітря для Маріуполя», який фінансується за рахунок 

коштів Міністерства закордонних справ Німеччини. Учасниками проекту також стали: 

Донецька обласна державна адміністрація, Маріупольська міська рада, компанія «Систем 

Кепітал Менеджмент», німецька компанія «Тюф Норд», а також німецькі фахівці. Мета 

даного проекту – підвищення рівня екологічної освіти населення міста Маріуполя, а також 

проведення роботи з метою зменшення шкідливих викидів у атмосферу міста Маріуполя. 

Засідання та збори учасників проекту з метою аналізів результатів впровадження майстер-

плану та розробки його подальших етапів проводились протягом 2017 року на базі МДУ. 
 

Навчальна лабораторія «Телестудія МДУ-медіа» 

Лабораторія функціонує на базі факультету філології та масових комунікацій (створена 

у 2011 році завдяки гранту Фонду розвитку ЗМІ Посольства США). Протягом 2017 року 

запроваджувались інтерактивні методи навчання на основі сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій. На базі навчальної лабораторії проведені тренінги, майстер-

класи, семінари провідних міських і відомих українських журналістів та фахівців у галузі 

медіа. У 2017-2018 н.р. на базі навчальної лабораторії почала працювати «Творча майстерня» 

журналіста, редактора, теле- та радіоведучого, медіа-тренера, голови правління ГО 

«Громадське радіо» А.В.Куликова. В рамках роботи навчальної лабораторії проходять 

навчально-виробничу практику. Кращі роботи студентів з тележурналістики включені у 

програми телеканалу «Маріупольське телебачення», а кращі роботи з радіовиробництва 

потрапляють до ефіру ПРАТ «ТРК«Євростудія». Також організовано проведення наукових 

досліджень молодими вченими МДУ, за результатами яких у 2017 році було представлено 4 

студентські наукові роботи для участі у І турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт із галузі «Журналістика»: «Організація роботи прес-служби МВС (на 

прикладі Центрального відділу поліції Національної поліції в Донецькій області)» 

(Смирнов С.), «Кризовий піар: ефективні піар-технології банківської сфери України (на 

прикладі ПАТ КБ «ПриватБанк»)» (Пугач М.), «Україна і ЄС у контексті боротьби з 

пропагандою у сучасних медіа (на прикладі контрпропагандистських проектів Євросоюзу 

для підтримки ЗМІ)» (Соколюк О.), «Особливості висвітлення діяльності органів місцевого 

самоврядування на сторінках друкованих видань міста Маріуполя (порівняльний аналіз на 

прикладі газет «Приазовский рабочий» та «Илличевец. Город»)» (Солодун Л.). Роботи 

переможців Смирнова С., Пугач М., Соколюк О. направлені для у часті у ІІ турі 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. 

 

Бібліотека елліністичних студій «Костянтинос Левендіс» 
Бібліотека елліністичних студій «Костянтинос Левендіс», найбільша в Україні 

бібліотека грецької літератури з фондом близько 17 тисяч примірників. Початок формування 

бібліотеки елліністичних студій «Костянтинос Левендіс» було покладено у 2005 році, коли 

МДУ відвідали Президент благочинного Фонду «Анастасіос Г. Левендіс» Анастасіос Пол 

Левендіс та Директор Фонду, Почесний професор МДУ Васос Карайоргис. На момент 

відкриття фонд бібліотеки нараховував 6285 примірників. З них: 4786 – книги загального 

фонду Маріупольського державного університету; 1499 – книги з фонду «Анастасіос Г. 

Левендіс». За 2017 рік фонд бібліотеки збільшився на 500 видань переважно з історії, 

мовознавства, методики викладання, педагогіки, літератури, також були отримані 

підручники з новогрецької мови. Триває робота над проектом по створенню багатомовного 

словника паремій, де грецькомовна частина здійснюється на матеріалі бібліотеки. 

Протягом 2017 року на базі бібліотеки елліністичних студій «Костянтинос Левендіс» 

проведено ряд зустрічей з відомими діячами культури, науки, політиками, під час яких 

обговорювалися актуальні проблеми суспільного розвитку, перспективи організації 

підтримки бібліотеки. Протягом звітного року бібліотеку відвідали Посол Франції в Україні 

Ізабель Дюмон, Посол Греції в Україні Георгіос Пукаміссас, Посол Литви в Україні Марюс 



 

 

 

 

Януконіс, зам міністра іноземних справ Греції Теренс Куік, директор Фонду «Анастасіос Г. 

Левендіс» Хараламбос Бакірдзіс та інші. Також, бібліотеку відвідали Генеральний Консул 

Греції в Маріуполі Елені Георгопулу, письменник Стеліос Еллініадіс, поет Міхаліс Пієріс, 

професор прикладного мовознавства відділення початкової освіти Університету західної 

Македонії Елені Гріви та завідувач відділення мови, філології та культури країн 

Причорномор’я Університету Фракії імені Демокріта Марії Дімасі, голова координаційного 

комітету Міжнародного товариства друзів Н. Казандзакіса Георгіос Стасінакіс, заступник 

Міністра юстиції України з питань євроінтеграції Сергій Петухов, а також представники 

делегацій з багатьох країн Європи. 
 

Інформаційний центр Європейського Союзу 

З часу відкриття (2015р.) робота Центру здійснюється у напрямках поширення 

інформації про європейський Союз та його політику, сприяння розвитку і розширенню 

відносин між україною і ЄС, інформування студентів про программи та діяльність ЄС, 

надання допомоги в підготовці науково-дослідних робіт з питань європейської інтеграції 

тощо. У березні 2017р. взято участь у щорічній зустрічі координаторів інформаційних 

центрів Європейського Союзу в Україні, що проходила на базі Інформаційного центру ЄС 

при Львівському національному університеті імені Івана Франка у рамках кампанії «Будуймо 

Європу в Україні». Наступними заходами, що покликані поширювати європейські цінності і 

розповідати про місію ЄС в Україні у рамках проекту «ЄС: вибір української молоді», було 

проведення у травні 2017 року «Днів кар’єри». У заході  взяли участь керівник Програм 

співробітництва представництва Європейського Союзу в Україні Беренд де Гроот та радник з 

питань преси та інформації Представництва ЄС в Україні. На базі Центру проведено 

тренінги з розвитку навичок, важливих для професійного зростання: «Резюме по-

європейськи: Europass та мотиваційний лист», «Співбесіда: технології професійної 

самопрезентації», «Співбесіда з роботодавцем: найпоширеніші питання, юридичні аспекти , 

безпрограшні правила» (травень 2017р.). 

 

Центр українознавчих студій 

У 2017 році викладачі кафедри української філології та студенти спеціальності 

«Українська мова та література» брали активну участь у роботі Центру у різних аспектах 

(науковому, освітньому, культурно-просвітницькому, профорієнтаційному): 

1) проведення семінарів та круглих столів з актуальних проблем українознавства: 

- науково-методичні семінари: «Танатологічний дискурс української барокової моделі», 

«Емблематика як один з основних принципів барокового мистецтва» (Мельничук І. В.); 

«Студентська наукова робота із соціолінгвістики: методика написання», «До проблем 

прикладної психолінгвістики» (Дворянкін В. О.), «Дискурсивна практика сучасної 

української прози», «Естетизація студентської свідомості» (Грачова Т. М.); «Українське 

мовознавство 20-х, 30-х років ХХ століття», «Афіксальна система сучасної української мови: 

розвиток та оновлення» (Мороз О. А.); «Літературна іматологія: перспективи, витоки 

письменства» (Хорошков М. М.), «Давня українська література: нові аспекти і перспективи 

дослідження» (Нікольченко М. В.); «Особливості дистанційної підготовки до складання ЗНО 

з української мови та літератури» (Романенко Л. В.); «Сучасна українська модерна драма» 

(Коновалова М. М.); «Формування естетичного смаку на уроках літератури» 

(Євмененко О. В.);  

2) проведення заходів з нагоди ювілейних та пам’ятних дат видатних українських 

письменників, мовознавців, літературознавців: «Шевченківські читання», відвідування 

школи-інтернату № 2 м. Маріуполя з виставою до дня народження Т. Шевченка); 

3) зустрічі з українськими митцями, літературознавцями, мовознавцями тощо, 

зокрема: зустріч з українським письменником, журналістом Євгеном Положієм з 

презентацією роману «Іловайськ» (жовтень 2017 р.); зустріч з українським письменником 

Олександром Ірванцем з презентацією роману «Харків-1938» (жовтень 2017 р.); зустріч з 



 

 

 

 

представниками видавництва «Темпора» з презентацією серії книг «Наші 20-ті» (листопад 

2017 р.); зустріч з представниками громадського об’єднання «Не будь байдужим» (квітень 

2017 р.); зустрічі з маріупольськими митцями, зокрема Федором Шишманом. 

4) проведення відкритої лекції доктора філологічних наук, професора, академіка 

Академії наук вищої школи України Лариси Масенко «Мова і національна свідомість: 

збіжність чи суперечність?» (квітень 2017 р.); 

5) підготовка і проведення Тижня Української писемності та мови (листопад 2017 р.); 

6) проведення щорічного Етнофестивалю (травень 2017 р.) 

7) співпраця з маріупольським фольклорним гуртом «Червона калина», результатом 

якої є створення студентського фольклорного гурту та святкування 19 грудня (Святого 

Миколая).  

7) співпраця з маріупольським громадським об’єднанням «Єдність». 

8) участь у (не)конференції міні-EdCamp Маріуполь «Педагогіка партнерства» 

(березень 2017 р.), Міжнародному Інтернет-марафоні «Досвід успішних реформ естонської й 

фінської освіти для України. Європейський контекст» (червень 2017 р.). 

9) участь у семінарі та презентації проекту «Дистанційне навчання українознавчих 

курсів для учнів з тимчасово окупованих територій», активна робота викладачів МДУ у 

міжнародному проекті в рамках реалізації гранта МЗС Литовської Республіки (жовтень 

2017 р.). 
 

Лабораторія соціологічних досліджень 

Основними напрямками діяльності лабораторії у 2017 році були: залучення студентів 

до науково-дослідної роботи, зокрема через отримання ними практичних навичок зі збору, 

обробки, аналізу і узагальнення соціологічної інформації, створення студентських наукових 

колективів, спільне написання звітів та статей; виконання замовлень на соціологічні 

дослідження структурних підрозділів університету, державних та недержавних служб та 

відомств; поширення соціологічних знань серед основних споживачів освітніх послуг. 

Діяльність Лабораторії забезпечена ліцензованими програмами ОСА та SPSS Statistics (для 

проведення соціологічних досліджень). 

Важливим для підвищення ефективності управлінських рішень, що приймаються, 

було соціологічне дослідження «Місто очима студентів» (жовтень-листопад 2017 р.). В 

опитуванні взяли участь 356 студентів, визначено рівень їх задоволеності від факту 

проживання у м.Маріуполь, роботи міського транспорту, закладів вищої освіти, культурно-

розважальної сфери, охаракткризовано можливість працевлаштуватися за фахом, 

задоволеність роботою органів місцевого самоврядування, рівнем матеріального 

благополуччя молоді. 

На замовлення Маріупольської міської ради розроблено анкету соціологічного 

дослідження «Маріуполь: Стратегія 2021», організовано постійний моніторингу реалізації 

даного напрямку. Результати досліджень презентовано в наукових статтях викладачів 

кафедри, під час роботи науково-комунікативних заходів, зокрема на «З’їзді Соціологічної 

Асоціації України» у Харківському Національному університеті імені В. Н. Каразіна, а також 

на конференції в Інституті соціології НАН України. Отримані результати сприятимуть 

підвищенню ефективності організації подальшої роботи соціологів кафедри. 

 

Музей історії та археології МДУ 

Основними напрямками діяльності Музею у 2017 році були: комплектування 

музейних зібрань; експозиційна, фондова та пам’яткоохоронна роботи; допомога в 

організації навчально-виховного процесу; науково-дослідна діяльність. Музей пропагував та 

популяризував досягнення історичної та археологічної науки, надавав можливість 

викладачам використовувати експозиційний та фондовий матеріал в науково-дослідній 

роботі та навчальному процесі. Освітня та виховна робота здійснювалася шляхом 

проведення оглядових та тематичних екскурсій, уроків-екскурсій, надання консультацій з 



 

 

 

 

питань історії, археології та краєзнавства. 

Протягом 2017 року проведено: 31 екскурсію для 1038 відвідувачів, 4 тематичні 

виставки (військово-історичної мініатюри, «Історія грошового обігу в Україні» тощо), 17 

засідань історико-археологічного студентського наукового товариства, ряд 

профорієнтаційних заходів для маріупольських школярів, презентації навчальних, 

настільних історичних ігор, розроблених у рамках реалізації грантових проектів («Життя як 

проект», «Маріуполь step by step», створена за підтримки Маріупольської спілки молоді і 

Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), «Нагороди та відзнаки ІІ Речі Посполитої», гра-модель 

роботи Ради Безпеки ООН на тему «Проблема самовизначення курдського народу»). 

Укомплектовано 633 одиниці музейних предметів основного фонду, 83 одиниці – 

допоміжного фонду «Д» (Документ) 

 

 Науково-дослідна лабораторія духовного та пізнавального розвитку особистості 

У 2017 році лабораторією проведено ряд заходів для педагогічних працівників 

м.Маріуполя: круглий стіл «Взаємозв’язок духовного та фізичного виховання в 

гармонійному розвитку особистості», презентацію «Свято українського дошкілля», діалог-

дискусію «ДНЗ – простір інновацій», а також практичні інтерактивні заняття, навчальні ігри, 

дискусії та тренінги, аудиторні заняття у ДНЗ з метою занурення у реальний педагогічний 

процес та безпосереднє спілкування з дітьми. Протягом року ставились методичні 

експерименти з пошуку і впровадження нових інформаційних технологій навчання, 

розроблялись і вдосконалювались засоби підвищення наочності навчання (макети, стенди, 

схеми тощо). 

22 травня 2017 року у Дні науки в університеті студенти спеціальності «Дошкільна 

освіта» звітували про завершення дворічного творчого навчального проекту «Використання 

дитячих музичних інструментів у роботі вихователя з дітьми». Реалізувався проект у 

дошкільному навчальному закладі № 163 «Квіточка» (завідувач – В.А. Зелена). Керівник 

проекту – Т.А. Муратова – музичний керівник дошкільного закладу, наукове консультування 

забезпечувала професор Ю.М. Косенко.  
 

Психологічна лабораторія «Образ та якість життя особистості в процесі 

професійного становлення» 

Протягом 2017 року Психологічна лабораторія системно створювала, проводила 

експерименти, апробовувала, освоювала та зберігала наукові та соціально значущі 

нововведення. Метою роботи лабораторії є стимулювання, підтримка та супровід 

самостійної науково-дослідної діяльності студентів, що сприяє підвищенню підготовки 

фахівців, а також забезпеченню ефективної організації особистісного простору та якості 

життя. У 2017 році було проведено: 

- Психологічне анкетування «Університет очима студентів», в якому взяли участь 1044 

особи: 60% продемонстрували свідомий вибір при визначенні навчального закладу та 

професії; мають орієнтацію на змістовний аспект навчання і в меншій мірі на формальний 

(отримання диплому, статусу та ін.). 21% не мають повного уявлення щодо обраної професії 

і 14,4% - висловили сумнів щодо правильності вибору спеціальності і майбутньої професії. 

- Майстер-клас у рамках відзначення Всесвітнього дня психічного здоров’я, що 

спрямований на актуалізацію і поширення новітнього психологічного досвіду, 

просвітницької діяльності. Програма заходу передбачала напрацювання шляхів підтримки та 

збереження власного психологічного комфорту, персональні рекомендації на тему «Секрети 

успішного, щасливого та радісного життя», знайомство з психотерапевтичними техніками 

підтримки психічного здоров’я та корекції психоемоційних станів (жовтень 2017 р.). 

Проводилась корекція емоційного стану і відношення до праці та навчальної діяльності 

засобами арт-терапевтичних технік у студентів та співробітників університету. 

- Круглий стіл «Схід – Захід: етнопсихологічні аспекти освітнього простору», який був 

спрямований на уточнення, актуалізацію та поширення знань та досвіду щодо етнічних 



 

 

 

 

особливостей використання досвіду в сферах освіти, соціалізації та комунікації. Захід було 

проведено в формі доповідей з подальшим жвавим обговоренням відмінностей культури та 

побуту народів Сходу та Заходу, зокрема Японії та України.  
 

Юридична клініка «ЮрАзов’є» 

Юридична клініка Маріупольського державного університету «ЮрАзов’є» є базою 

для практичного навчання та проведення навчальної практики студентів старших курсів, що 

проходять підготовку за напрямом «Право». Протягом 2017 року розширено співробітництво 

із закладами вищої освіти, що здійснюють підготовку фахівців-юристів, із судовими, 

правоохоронними органами, органами юстиції, державної влади і місцевого самоврядування, 

з іншими установами та організаціями, зокрема з Головним територіальним управлінням 

юстиції у Донецькій області, Маріупольським міським центром з надання безоплатної 

вторинної допомоги. На базі клініки у 2017 році надано: 48 консультацій в сфері цивільного 

права та процесу, 29 – у сфері трудового права, 8 – сімейного права, 10 – спадкового права, 

5 – адміністративного права 

Проведено ряд правоосвітніх, правороз'яснювальних навчально-практичних заходів 

(відкриті уроки, семінари, круглі столи) зі школярами. Так, студенти юридичної клініки 

протягом звітного року брали активну участь в діяльності Координаційної раді молодих 

юристів при Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області, активно 

залучалися до участі в круглих столах, семінарах, семінарах-тренінгах, які були організовані 

Головним територіальним управлінням юстиції у Донецькій області з різних правових 

питань. У грудні 2017 року, під час проведення Дня відкритих дверей Юридичної клініки 

МДУ із залученням Головного Управління Державної міграційної служби України в 

Донецькій області, Головного територіального управління юстиції у Донецькій області, було 

презентовано правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!», який реалізується 

Міністерством юстиції у співпраці з системою безоплатної правової допомоги, 

територіальними органами юстиції, за підтримки юридичних клінік, міжнародних донорів та 

партнерів. 
 

VIІ. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями  
(надати загальну інформацію про стан міжнародного наукового співробітнтцтва установи: 

характеристику основних напрямів міжнародного наукового і науково-технічного співробітнтцтва, 

приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку) (до 20 рядків) 

У 2017 році Маріупольський державний університет розвивав усі напрямки 

міжнародної наукової співпраці. Успішним було співробітництво МДУ з організаціями та 

установами-партнерами Республіки Кіпр, Грецької Республіки, Італійської Республіки, 

Федеративної Республіки Німеччина, Великобританії, Республіки Польща, США, Литовської 

Республіки, Французької Республіки, свідченням чого є реалізація існуючих та підписання 

нових угод про співпрацю між МДУ та провідними організаціями, установами та 

навчальними закладами. У звітному році університет відвідали 38 офіційних іноземних 

делегацій загальною чисельністю 64 особи. Університетом підписано 110 угод про 

співробітництво з іноземними партнерами. МДУ є членом численних міжнародних 

організацій – Європейської асоціації університетів, Європейської організації публічного 

права, Мережі Середземноморських університетів, Асоціації ректорів педагогічних 

університетів Європи. На базі університету традиційно відбуваються міжнародні семінари, 

круглі столи, науково-практичні конференції за участю представників вищих навчальних 

закладів, дипломатичних установ, громадських організацій та фондів. Протягом 2017 року за 

участю іноземних партнерів в МДУ організовано і проведено 6 міжнародних науково-

практичних конференцій, відкритий форум, 5 круглих столів, 7 семінарів. 

У звітному році науковцями МДУ у співробітництві із Представництвом ЄС в 

Україні проведено наступні науково-комунікативні заходи: 

- Відкритий форум «Відновлення і розвиток Донбасу», організований за підтримки 

Представництва ЄС в Україні, Програми розвитку ООН, Агентства ООН у справах біженців 



 

 

 

 

та Міжнародної організації з міграції (червень 2017 р.). У складі делегації учасників 

університет відвідали Європейський комісар з питань розширення і політики добросусідства 

Йоганнес Ган і Посол ЄС в Україні Хюґ Мінґареллі. Окрім зарубіжних гостей, у форумі 

взяли участь Перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, Віце-

прем'єр-міністр України Геннадій Зубко, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, 

голова Донецької облдержадміністрації Павло Жебрівський, народний депутат України 

Марія Іонова, міський голова Маріуполя Вадим Бойченко. 

- «День кар’єри» у рамках проекту «ЄС: вибір української молоді», за підтримки 

Представництва Європейського Союзу в Україні та Громадської організації «Фундація 

«Відкрите суспільство» (травень 2017р.). Захід покликаний поширювати європейські 

цінності і розповідати про місію ЄС в Україні. У заході взяли участь керівник програм 

співпраці Представництва ЄС в Україні Беренд де Гроот і радник з питань преси та 

інформації Представництва ЄС в Україні Вікторія Давидова, 230 здобувачів вищої освіти, 

понад  30 работодавців. Учасники заходу пройшли тренінги з розвитку навичок, важливих 

для професійного зростання: «Резюме по-європейськи: Europass та мотиваційний лист», 

«Співбесіда: технології професійної самопрезентації», «Співбесіда з роботодавцем: 

найпоширеніші питання, юридичні аспекти, безпрограшні правила» 

- У 2017 році продовжено співпрацю з проектом Еразмус+: МДУ став учасником 

проекту Еразмус+ «Переосмислення регіональних досліджень: Балто-Чорноморський 

зв’язок». Мета проекту – сприяти розвитку вищої освіти в Україні та допомогти 

університетам відповідати найвищим освітнім стандартам. Даний проект реалізується за 

участі провідних вишів Естонії, Польщі, Швеції та Литви. У рамках проекту на спеціальності 

«Міжнародні відносини» в МДУ впроваджуються навчальні модулі, пов’язані з Балто-

Чорноморськими студіями, триває робота спільно із зарубіжними університетами щодо 

розробки магістерської програми, у межах якої студенти досліджуватимуть національне та 

міжнародне співробітництво між країнами регіону і перспективи регіону в контексті 

європейської інтеграції та регіонального співробітництва. Програма орієнтована як на 

українських, так і на іноземних студентів, чиї академічні інтереси або практична діяльність 

тісно пов’язані з Балтійським та/або Чорноморським регіонами. За умовами проекту, на базі 

університету буде створено Центр вивчення Балто-Чорноморського регіону, оснащений 

сучасною технікою і тематичною літературою. 

- за програмою мобільності Еразмус+ з Янінським університетом гранти на стажування 

у Греції отримали студент ОС «Магістр» спеціальності «Мова та література (новогрецька)» 

та в. о. завідувача кафедри грецької філології та перекладу Жарікова Ю.В. і в. о. завідувача 

кафедри теорії та практики перекладу Смирнова М.С. 

Спільно з Британською Радою у 2017 році реалізовано наступні проекти: 

- реалізовано проект «Програма розвитку лідерського потенціалу університетів 

України». Програма організована Британською Радою в Україні, Фундацією лідерства у 

вищій освіті та Інститутом вищої освіти НАПН України за підтримки Міністерства освіти і 

науки України. Четверо викладачів і представник студентського самоврядування пройшли 

стажування в Університеті Йорку у рамках останнього етапу Програми розвитку лідерського 

потенціалу університетів України, під час якого іноземні партнери обговорили аспекти 

інтернаціоналізації, принципи міжкультурного викладання, засоби залучення іноземних 

студентів та їх адаптації у новій країні, шляхи розвитку лідерського потенціалу та здійснення 

ефективного управління навчальним закладом.  

- З жовтня 2017 року викладачі МДУ залучені до програми «Методика навчання 

англійської мови», яка другий рік реалізується у рамках проекту «Шкільний учитель нового 

покоління» за підтримки Британської Ради в Україні. Програма з методики навчання 

англійської впроваджена у 10 педагогічних вишах України. Методика передбачає 

проведення занять виключно англійською мовою і збалансування часу навчання між теорією 

та практикою. 



 

 

 

 

- У рамках співпраці з Фондом Фрідріха Науманна «За Свободу», Фондом Конрада 

Аденауера (Німеччина) та Академією української преси у 2017 році на базі МДУ проведено 

семінари «Світові стандарти журналістики в умовах війни і кризи» і «Імплементація Угоди 

про асоціацію України-ЄС: як працювати регіональному журналісту». Семінари проводили 

відомі медіа-експерти: фундатор Комісії з журналістської етики, засновник газети «Дзеркало 

тижня» Володимир Мостовий, професор кафедри соціальних комунікацій, засновник 

Академії PR-технологій Тетяна Іванова, журналіст, лауреат премії Гран-Прес «Журналіст 

року 2014» Петро Андрусечко, президент АУП, професор Валерій Іванов і медіатренер і 

журналіст Андрій Юричко. За підсумками навчання учасники отримали сертифікати. 

За підтримки Фонду «Анастасіос Г. Левендіс» у 2017 році збагачено фонд 

бібліотеки елліністичних студій «Костянтинос Левендіс», надано стипендії-переможцям 

Всеукраїнської олімпіади з новогрецької мови, яка щорічно проводиться на базі МДУ. 

Протягом 2017 року на базі бібліотеки елліністичних студій «Костянтинос Левендіс» 

проведено ряд зустрічей з відомими діячами культури, науки, політиками, під час яких 

обговорювалися актуальні проблеми суспільного розвитку, перспективи організації 

підтримки бібліотеки. Протягом звітного року бібліотеку відвідали Посол Франції в Україні 

Ізабель Дюмон, Посол Греції в Україні Георгіос Пукаміссас, Посол Литви в Україні Марюс 

Януконіс, зам міністра іноземних справ Греції Теренс Куік, директор Фонду «Анастасіос Г. 

Левендіс» Хараламбос Бакірдзіс та інші. 

У рамках угоди про співпрацю з Ґете-Інститутом викладачі МДУ беруть активну 

участь у реалізації проекту «Вчимося навчати німецької». МДУ став першим українським 

вишем, який має практичні результати участі у проекті. Так, протягом 2017 року викладачі 

МДУ взяли участь у 4 науково-методичних семінарах в рамках цього проекту. У червні 2017 

року у Ґете-Інституті у Києві відбулася презентація звіту щодо участі студентів МДУ у 

проекті «Вчимося навчати німецької». Троє викладачів підвищили кваліфікацію на онлайн-

курсах та Міжнародних семінарах-тренінгах Ґете-Інституту в 2017 році та отримали 

свідоцтва. 

У 2017 році активно розвивалася співпраця МДУ в галузі освіти, науки і культури із 

Посольствами та Міністерствами іноземних країн: 

- спільно із Посольством Литви, Міністерством закордонних справ Литовської 

Республіки та організацією «Lithuanian Development Cooperation»: реалізовано проект «Open 

Distance Learnіng» у жовтні 2017р. було відкрито доступ до українознавчих курсів, 

розміщених на Навчальному порталі Маріупольського державного університету. Шість 

дистанційних курсів – з української мови, української літератури, історії України (6-9 класи і 

10-11 класи), фізичної та соціально-економічної географії України – розроблені для учнів, які 

проживають у постконфліктних регіонах і на тимчасово окупованій території України. Над 

розробкою курсів працювали досвідчені викладачі, науковці та співробітники МДУ, вчителі 

маріупольських шкіл, співробітники міського науково-методичного центру. Електронні 

курси розроблені на основі програм ЗНО з української мови та літератури, історії України та 

географії України. Вони містять теоретичний матеріал, практичні завдання та підбірку 

корисної літератури й інтернет-ресурсів, які допоможуть у вивченні українознавчих 

дисциплін. Учні з тимчасово окупованих територій України отримають вільний доступ до 

українознавчих курсів без потреби завантажувати особисті дані і розкривати свої IP-адреси  

(http://moodle.mdu.in.ua/course/index.php?categoryid=439). 

- спільно із Посольством США у червні 2017р. реалізовано проект щодо розвитку 

наукової бібліотеки МДУ «Американська поличка», отримано історичну, наукову та 

художню літературу, а також книжки для вивчення англійської мови. Цього разу 

бібліотечний фонд вишу поповнився корисними методичними розробками, націленими на 

вивчення англійської мови за допомогою відеоігор 

 



 

 

 

 

Важливою, дієвою і перспективною формою міжнародного співробітництва в МДУ є 

міжнародні стажування студентів і викладачів. В 2017 році учасниками різних освітніх, 

наукових і культурних програм стали близько 60 студентів та викладачів МДУ. 
Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами (окремо по кожній 

країні) викласти за формою (тільки ті, з якими укладено договори на виконання науково-дослідних 

робіт або отримано гранти) 

 

Інформація про стан міжнародного наукового співробітництва установи: 

характеристика основних напрямів міжнародного наукового і науково-технічного 

співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку 

 

Країна 

партнер (за 

алфавітом) 

Установа - 

партнер 

Тема співробіт-

ництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні результати від 

співробітництва 

Республіка 

Болгарія 

Економічна 

академія ім Д.А. 

Ценова 

Науково-освітнє 

співробітництво 

Договір про 

співробітництво. 

Термін дії: 

2017 – 2022 

Публікація наукових статей 

викладачів Економічної 

академії ім. Д.А. Ценова у 

наукових виданнях МДУ. 

Спільна організація та 

проведення Міжнародної 

науково-практичної 

конференції «Особливості 

інтеграції країн у світовий 

економічний та політико-

правовий простір» 

 

Велика 

Британія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Університет 

Йорку 

Науково-освітнє 

співробітництво 

Грант 

Британської Ради 

в Україні. Термін 

дії: 

2016 – 2017 

Курс тренінгів з розвитку 

лідерського потенціалу 

університетів України. 

Міжнародне стажування 

учасників програми в 

Університеті Йорку 

(проректорів з науково-

педагогічної роботи 

Трофименка М.В. і 

Проценко О.Б., доцента 

кафедри економіки та 

міжнародних економічних 

відносин Марени Т.В., 

старшого викладача 

кафедри філософії та 

соціології Трими К.А. та 

студента ОР «Магістр» 

спеціальності «Переклад 

(італійська)» Чумака Р.) 

Грецька 

Республіка 

 

 

 

 

 

 

Іонічний 

університет 

Наукове 

співробітництво 

Договір про 

співробітництво. 

Термін дії: 

2007 – 2017 

Розробка Міжнародного 

науково-дослідного проекту 

Інтенсифікація 

міждисциплінарних та/або 

міжінституціональних 

досліджень та інновацій 

(Іонічний університет): 

«Чорне море та міста-порти 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у XVIII – XX століттях. 

Розвиток, конвергенція та 

зв’язки зі світовою 

економікою». 

Підготовка матеріалів для 

електронного видання 

енциклопедії за проектом 

Яннінський 

університет  

Науково-освітнє 

співробітництво.

Мовні стажування 

викладачів та 

студентів. 

Угода про 

спільну участь у 

проекті Еразмус 

+.  

Термін дії: 

2016 – 2017 

Підвищення кваліфікації 

викладачів. Обмін 

викладачами та студентами 

в рамках проекту Еразмус 

+. Участь в. о. завідувача 

кафедри грецької філології 

та перекладу Жарікової 

Ю.В. та в. о. завідувача 

кафедри теорії та практики 

перекладу Смирнової М.С. і 

студента ОС «Магістр» 

Мавроді К. у програмі 

академічної мобільності. 

Центр грецької 

мови 

Міністерства 

освіти, навчання 

впродовж життя 

та релігії Греції 

Робота 

акредитованого в 

Міністерстві освіти, 

навчання впродовж 

життя та релігії 

Греції 

екзаменаційного 

центру на отримання 

міжнародного 

сертифіката з 

новогрецької мови 

на базі кафедри 

Договір про 

співробітництво. 

Термін дії: 

безстроковий 

Проведено іспит на 

отримання міжнародного 

сертифіката з новогрецької 

мови 

 

Європейська 

організація 

публічного 

права 

Співробітництво в 

галузі юридичної 

освіти і науки 

Договір про 

співробітництво в 

галузі юридичної 

освіти і науки, 

Термін дії: 

безстроковий 

Щорічне спільне 

проведення Міжнародної 

науково-практичної 

конференції студентів, 

аспірантів і молодих вчених 

«Сучасний розвиток 

державо-творення та право-

творення: проблеми теорії 

та практики» 

Салонікський 

університет  

ім. Аристотеля 

Науково-освітнє 

співробітництво 

Договір про 

співробітництво. 

Термін дії: 

безстроковий 

Проведення спільних 

археологічних досліджень. 

Розробка та узгодження 

договору з академічної 

мобільності за проектом 

Еразмус +. 

Грузія Тбіліський 

державний 

університет  

ім. Іване 

Джавахишвілі 

Наукове 

співробітництво 

Договір про 

співробітництво з 

кафедрою 

міжнародної 

економіки МДУ у 

науковій та 

освітній сферах. 

Термін дії: 

2013 – 2018 

Публікація наукових статей 

викладачів ТДУ ім. Іване 

Джавахишвілі у наукових 

виданнях МДУ. Спільна 

організація та проведення 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Особливості інтеграції 

країн у світовий 



 

 

 

 

економічний та політико-

правовий простір» 

 

Італійська 

Республіка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мессінський 

університет 

Наукове 

співробітництво 

Договір про 

співробітництво. 

Термін дії: 

безстроковий 

Членство викладачів 

Мессінського університету 

у Редакційній колегії 

«Вісник МДУ. Серія 

Економка». Спільне 

проведення Міжнародної 

науково-практичної 

конференції «Інформація та 

культура в забезпеченні 

сталого розвитку людства» 

 

Університет 

Базілікати 

Науково-освітнє 

співробітництво 

Договір про 

співробітництво. 

Термін дії: 

2016 – 2019  

Спільна участь вузів у 

науково-освітніх проектах в 

рамках міжнародної 

програми «Еразмус+», 

академічні та культурні 

обміни, проведення 

спільних археологічних 

досліджень 

 

Університет  

м. Реджо 

Калабрія 

Мовні стажування 

студентів 

Договір про 

співробітництво. 

Термін дії: 

2012 – 2017 

 

Стажування, отримання 

сертифікату студенткою 

Бриштеном В. 

Університет для 

іноземців  

м. Сієна 

Мовні стажування 

студентів 

Договір про 

співробітництво. 

Термін дії: 

2015 – 2020. 

 

Стажування, отримання 

сертифікату студентами: 

Тереховою В. і Фроловою 

Т. 

Литовська 

Республіка 

Посольство 

Литовської 

Республіки в 

Україні 

Науково-освітнє 

співробітництво 

Грант МЗС 

Литовської 

Республіки. 

Термін дії: 

2016 – 2017 

Реалізація проекту 

«Дистанційне навчання 

українознавчих курсів для 

учнів з тимчасово 

окупованих територій» 

Створення умов для 

доступної та якісної освіти 

для учнів 9-11 класів, які не 

мають змоги вивчати деякі 

предмети, пов'язані з 

українською мовою і 

культурою. Проект 

націлений на школярів, які 

проживають в зоні АТО і на 

тимчасово окупованій 

території України.  



 

 

 

 

Німеччина Гете-Інститут 

 

Науково-освітнє 

співробітництво 

Угода про 

кооперацію. 

Термін дії: 

2016-2019. 

 

Впровадження методичних 

матеріалів серії DLL 

(Deutsch Lehren Lernen – 

«Вчимося навчати 

німецької») у навчальний 

процес факультету 

іноземних мов. 

Впровадження методичних 

посібників в режимі 

Blended Learning, тобто 

комбінованого навчання 

(онлайн плюс аудиторні 

заняття). Безкоштовний 

доступ до онлайн-курсів на 

платформі moodle Гете-

інституту. 

 

Бранденбурзький 

технічний 

університет 

Співробітництво у 

сфері екології 

Меморандум про 

співробітництво 

між Генеральним 

консульством 

Німеччини в 

Донецьку, SCM, 

Маріупольською 

міською радою, 

Донецькою 

обласною 

державною 

адміністрацією, 

МДУ і 

Бранденбурзьким 

технічним 

університетом 

 

Розробка та реалізація 

спільного проекту 

«Майстер-план «Чисте 

повітря для Маріуполя». 

Метою проекту є 

підвищення рівня 

екологічної освіти 

населення міста Маріуполя, 

а також проведення роботи 

з метою зменшення 

шкідливих викидів у 

атмосферу міста 

Маріуполя.  

Фонд Фрідріха 

Науманна «За 

свободу» 

Підвищення рівня 

фахової 

підготовки 

студентів, їх 

конкурентоспромо

жності в ринкових 

умовах 

Договір про 

співробітництво з 

Академією 

Української 

Преси.  

Термін дії: 

безстроковий 

Проведення тренінгів та 

семінарів для викладачів і 

студентів кафедри 

соціальних комунікацій: 

семінари «Світові 

стандарти журналістики в 

умовах війни і кризи» і 

«Імплементація Угоди про 

асоціацію України-ЄС: як 

працювати регіональному 

журналісту». 

 

Фонд Конрада 

Аденауера 

Республіка 

Польща 

Полонійна 

академія в 

Ченстохові 

Науково-освітнє 

співробітництво 

Договір про 

співробітництво. 

Термін дії: 

безстроковий 

Програма подвійних 

дипломів для студентів 

МДУ. 



 

 

 

 

Естонська 

Республіка 

Університет 

м. Тарту 

Науково-освітнє 

співробітництво 

Угода про 

спільну участь у 

проекті Еразмус 

+. Термін дії: 

2017-2020. 

Розробка проекту Еразмус+ 

«Переосмислення 

регіональних досліджень: 

Балто-Чорноморський 

зв’язок». Впровадження 

навчальних модулів, 

пов’язаних з Балто-

Чорноморськими студіями, 

розробка магістерської 

програми, у межах якої 

студенти досліджуватимуть 

національне та міжнародне 

співробітництво між 

країнами регіону і 

перспективи регіону в 

контексті європейської 

інтеграції та регіонального 

співробітництва.  

 

 

VIІІ. Відомості  щодо поліпшення рівня  інформаційного забезпечення наукової 

діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних  

провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність (із 

зазначенням окремо кожної бази та відповідного трафіка) 

Інформаційне забезпечення наукової діяльності здійснюється науковою бібліотекою 

університету. Протягом 2017 року фонд бібліотеки поповнився  більше 3,5 тис. 

примірниками  нових видань наукової та навчальної літератури і на кінець року складає 

понад 160 тис. примірників. Фонд комплектується вітчизняними, іноземними документами 

відповідно до спеціальностей й наукових досліджень університету та має універсальний 

характер.  Комплектування  наукового фонду бібліотеки (понад 50 % від загальної кількості 

нових надходжень) та комплектування фонду виданнями українською мовою (понад 90 % від 

загальної кількості нових надходжень) залишилися пріоритетними напрямками 

комплектування бібліотечного фонду. Загальний фонд  періодичних  видань  нараховує 369 

найменувань, з них наукових – 273. Всього протягом року науковці, викладачі та студенти 

відвідали бібліотеку більше  102 тис. разів. 

Упродовж року, з метою удосконалення інформаційного забезпечення наукової 

діяльності університету, бібліотека активно працювала над створенням та подальшим 

розвитком власних електронних інформаційних ресурсів на основі використання  

інформаційно-бібліотечної програми ІРБІС-64.   Обсяг власних інформаційних ресурсів 

бібліотеки  за останні 5 років збільшився на 120 тис. записів і на початок 2018 року 

становить понад 163 тис. Наразі електронні інформаційні ресурси бібліотеки складаються з 

Електронного каталогу, Електронної картотеки статей, Електронної бібліотеки, 

Електронного інституційного репозиторію Маріупольського державного університету (eIR 

MSU), баз даних «Праці викладачів МДУ», «МДУ у засобах масової інформації» та ін. 

Інформаційному забезпеченню наукової діяльності університету також сприяє веб-

сайт бібліотеки, на якому представлені різні види бібліографічної та аналітичної інформації, 

бібліотечні ресурси та послуги, корисні посилання до світових науково-освітніх електронних 

ресурсів.  Сторінка сайту «На допомогу науковцю» містить інформацію про заходи з 

підвищення наукометричних показників праць авторів,  дає огляд найвідоміших 

реферативних Scopus видавництва Elsevieri, Index Copernikus (IC), Web of Sciences та ін. 

Оперативною та дієвою формою надання інформації з питань наукової, науково-дослідної 

діяльності країни та зарубіжжя є сторінка бібліотеки «Бібліотека – науковцю» в  Facebook. 



 

 

 

 

    Завдяки використанню новітніх інформаційних технологій значно збільшився спектр 

інформаційно-бібліотечних послуг бібліотеки, серед яких віртуальна довідка, електронна 

доставка документів, вільний доступ до світових інформаційних ресурсів, цілодобовий 

доступ до власних електронних ресурсів, електронне інформування про нові надходження 

літератури.  Протягом звітного року бібліотекою надавався науковцям, викладачам, 

аспірантам і студентам університету тестовий доступ до повнотекстової  бази даних EBSCO 

Discvery Strvice (США), постійні доступи до провідних наукових видавництв, вітчизняних та 

світових електронних інформаційних ресурсів, таких як «Центр учбової літератури» 

(Україна), ТЕХ МЕДІА ГРУП (Україна), DPA NEWS (Німеччина), JournalTOCs 

(Великобританія)  та ін. Також науковці університету мали доступ до міжнародних баз даних 

Scopus та Web of Sciences. 

Упродовж року для викладачів університету проводилися індивідуальні консультації 

зі створення наукового профілю в Google Академії; моніторингу фахових видань України, 

які включені до міжнародних накометричних баз даних; з методики пошуку інформації 

журналів за темами, що складають сферу наукових інтересів викладачів. Для кафедр 

бібліотекою проводилися Дні інформації,  огляди та виставки-перегляди нових надходжень 

навчальної та наукової літератури за спеціальностями університету. Бібліотека прийняла 

участь в діяльності Школи педагогічної майстерності, де  викладачам були представлені 

презентації за темами: «Загальнодоступні бази даних наукової інформації України і світу: 

особливості пошуку інформації з педагогіки», «Бібліометрика української науки. Науковий 

профіль вченого. Особливості ведення наукового профілю в Google Академії», «Сайт 

наукової бібліотеки на допомогу викладачу». Для студентів  проводилися практичні заняття 

«Пошук інформації», «Електронні ресурси наукової бібліотеки МДУ», «Вимоги до 

написання наукової роботи». Також протягом року бібліотекою надавалися шифри УДК до 

наукових праць викладачів і студентів та здійснювалися інформаційні супроводи науково-

практичних конференцій, семінарів, що проводилися університетом та кафедрами. 

Значна робота проводилась з інтеграції серій «Вісника Маріупольського державного 

університету» до світового наукового інформаційного простору, з відстеження індексів 

цитування вчених університету. У звітному році була  продовжена робота з подальшої 

інтеграції «Вісника Маріупольського державного університету» до міжнародної 

наукометричної бази даних Index Copernicus (Польща), та розпочато роботу з розміщення 

повних текстів у цій наукометричній базі з метою відстеження кількості цитувань. Також 

надавалася інформація до відкритих міжнародних репозитаріїв  наукової інформації та 

електронних бібліотек  Google Академія, OCLC WorldCat, Bielefeld Academic Search Engine 

(BASE), Registry of Open Access Repositories (ROAR), The Directory of Open Access 

Repositories (OpenDOAR), Research Papers in Economics (RePEc). Угода з Інститутом проблем 

реєстрації інформації НАН України дозволила надавати  інформацію про «Вісник 

Маріупольського державного університету» до реферативної бази даних «Україніка 

наукова», а створення бібліометричних профілів всіх серій «Вісника Маріупольского 

державного університету» дозволило приймаюти участь в Рейтингу наукових періодичних 

видань в системі «Бібліометрика української науки».  З метою подальшої інтеграції 

університетської науки до світового наукового простору, підвищення якості наукової 

комунікації та рейтингу університету,  бібліотекою проводиться робота з подальшого 

розвитку Електронного інституційного репозитарію Маріупольського державного 

університету (eIR MSU). 

 

ІХ. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у 

межах робочого часу викладачів (коротко зазначити тематику, зареєстровану в УкрІНТЕІ, наукових 

керівників, науковий результат, його значимість – до 40 рядків) 
В МДУ широко використовується такий важливий шлях підтримки й розвитку науки, 

як кафедральні науково-дослідні роботи, що виконуються в рамках робочого часу викладача.  
 

 



 

 

 

 

1. «Середземномор’я у сучасних регіональних та глобальних процесах» (номер державної 

реєстрації №0115U003039, наук.кер. Балабанов К.В.). Науковим напрямом роботи є 

дослідження світових та регіональних інтеграційних процесів, міжнародних відносин та 

зовнішньої політики, політичних та соціально-економічних процесів Середземномор’я, роль 

та місце України в регіоні.  Результати дослідження: 1 монографія, 1 навчальний посібник, 

2 наукових статті у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань Україниі 

входять до наукометричних баз даних, 12 тез наукових доповідей, захист 1 кандидатської 

дисертації. 
 

2. «Інформація та культура як онтологічна основа сталого розвитку людства» (номер 

державної реєстрації № 0115U003038, наук.кер. Батичко Г.І.). Науковим напрямом 

дослідження є визначення потенційних культурних ризиків та факторів інформатизації 

соціокультурного середовища в глобальному світі. Результати дослідження: 1 монографія, 

1 навчальний посібник, 27 наукових статей (з них 12 – у виданні, що включено до переліку 

наукових фахових видань України, 8 у виданнях, що входять до наукометричних баз даних, 1 

у зарубіжному виданні) . 
 

3. «Специфіка перекладу нормованої літературної мови та діалектів новогрецької мови» 

(номер державної реєстрації № 0115 U003037, наук.кер. Воєвутко Н.Ю.) Науковим напрямом 

дослідження є специфіка процесу науково-технічного письмового перекладу різножанрових 

текстів, які, окрім унормованої літературної мови, містять діалектний, соціолектний і 

катарефусний мовний матеріал, з новогрецької на українську мову і з української на 

новогрецьку. Результати дослідження: 1 навчальний підручник, 1 методична розробка, 7 

наукових статей (з них 2 – у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України, 4 – у виданнях, що входять до наукометричних баз даних, 2– у зарубіжних 

виданнях), 22 тези наукових доповідей (з них 6 – студентські) 
  

4. «Засоби масової комунікації та новітні соціально-комунікаційні технології: моніторинг, 

діагностика, проектування» (номер державної реєстрації № 0112U005931, наук.кер. 

Безчотнікова С.В.). Науковим напрямом дослідження є соціально-комунікаційні технології, 

засоби масової комунікації, феномен корпоративної соціальної відповідальності. Результати 

дослідження: 1 методична розробка, 21 наукова стаття (з них 8 опубліковано у виданнях, що 

включені до переліку наукових фахових видань України, 3 – у зарубіжних виданнях), 17 тез 

наукових доповідей 
 

5. «Актуальні проблеми української філології» (номер державної реєстрації  

№0114U003025, наук.кер. Хорошков М.М.). Науковим напрямом дослідження є системно-

цілісний аналіз сьогочасних проблем розвитку філологічної науки. Результати 

дослідження: 1 навчальний посібник, 23 наукових статті (з них 13 – у виданнях, що 

включені до переліку наукових фахових видань України,  і наукометричних баз даних, 5 – у  

зарубіжних виданнях) 18 тез наукових доповідей, захист 1 докторської дисертації. 
 

6.  «Управління фінансово-економічною безпекою держави та шляхи запобігання 

зовнішнім і внутрішнім загрозам» (номер державної реєстрації  №0114U003024, наук.кер. 

Омельченко В.Я.). Науковим напрямом дослідження є визначення та аналіз основних 

напрямків національних інтересів фінансово-економічної безпеки. Результати 

дослідження: 1 монографія, 3 методичні розробки, 7 наукових статей (з них 6 – у виданнях, 

що включені до переліку наукових фахових видань України і включені до наукометричних 

баз даних, 2 – у зарубіжних виданнях), 14 тез наукових доповідей.  
 

7. «Компаративний опис мов і літератур: лінгвокультурологічний аспект» (номер 

державної реєстрації №0116U000051, наук.кер. Гусєва О.І.). Науковим напрямом 

дослідження є актуальні проблеми порівняльного аналізу та опису різних аспектів розвитку 

сучасних мов та літератур. Результати дослідження: 3 навчальні посібники, 9 методичних 



 

 

 

 

рекомендацій, 9 наукових статей (з них 2 – у виданнях, що включені до переліку наукових 

фахових видань України, 5 – у зарубіжних виданнях), 17 тез доповідей. 
 

8.  «Грецький лінгвокультурний простір» (номер державної реєстрації №0116U000050, 

наук.кер. Жарікова Ю.В.). Науковим напрямом дослідження є актуальні проблеми грецького 

мовознавства та літературознавства теоретичного та прикладного характеру. Результати 

дослідження: 1 монографія, 1 навчальний підручник, 1 навчальний посібник, 8 наукових 

статей (з них 1 – у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України, 4 – 

у виданнях, що входять до наукометричної бази даних), 25 тез наукових доповідей 
 

9.  «Актуальні проблеми мовознавства, літературознавства та лінгводидактики у 

сучасній парадигмі гуманітарного знання». (номер державної реєстрації № 0115U003035, 

наук.кер. Гутнікова А.В.). Науковим напрямом дослідження є історико-генетичні й 

типологічні особливості досліджуваних мовних груп , літературні процеси сучасної 

генеалогії, теоретичні та методичні засади лінгводидактики. Результати дослідження: 8 

навчальних посібників, 1 методичні рекомендації, 12 наукових статей (з них 10 – у виданнях, 

що включені до переліку наукових фахових видань України), 40 тез наукових доповідей. 
 

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

когнітивний, комунікативний, порівняльний аспекти» (номер державної реєстрації 

№ 0117U003194, наук.кер. Шепітько С.В.). Науковим напрямом дослідження є сучасні 

германські, слов’янські та новогрецька мови, методи аналізу їх мовних одиниць. 

Результати дослідження: 1 монографію і 1 розділ до монографії, 4 навчальних посібника, 1 

методична розробка, 12 наукових статей (з них 9 – у виданнях, що включені до переліку 

наукових фахових видань України, з яких 5 – у виданнях, що входять до наукометричної 

бази даних, зокрема до Web of Science; 2 – в іноземних виданнях), 30 тез наукових доповідей. 
 

11. «Прийняття рішень в умовах невизначеностей в технічній, соціально-економічній і 

освітній галузях діяльності людини» (номер державної реєстрації № 0115U003034, 

наук.кер. Коляда Ю.Є.). Науковим напрямом дослідження є складні технічні, соціально-

економічні та освітні системи. Результати дослідження: 1 монографія, 1 навчальний 

посібник, 1 методичні рекомендації, 18 наукових статей (з них 17 – у виданнях, що включені 

до переліку наукових фахових видань України, з яких 3 – у виданнях, що входять до 

наукометричних баз даних, 1 – у зарубіжних виданях), 22 тези наукових доповідей; захист 1 

кандидатської дисертації; подано на реєстрацію 1 патент.. 
 

12. «Розвиток конкурентоспроможності підприємств сфери послуг в умовах 

євроінтеграції» (номер державної реєстрації № 0115U003040, наук.кер. Омельченко В.Я.). 

Науковим напрямом дослідження є соціально-економічні процеси, фактори та передумови 

функціонування вітчизняної сфери послуг. Результати дослідження: 2 монографії, 5 

методичних розробок, 7 наукових статей (з них 4 опубліковано у виданнях, що включені до 

переліку наукових фахових видань України, 3 – у зарубіжних виданнях), 11 тез наукових 

доповідей. 
 

13 «Особливості життєдіяльності особистості в сучасному просторі соціальних змін» 

(номер державної реєстрації № 0115U003036, наук.кер. Горбань Г.О.). Науковим напрямом 

дослідження є соціально-психологічні особливості життєдіяльності особистості в сучасному 

просторі соціальних змін. Результати дослідження: опубліковано 4 методичні 

рекомендації, 4 наукові статті у виданнях, що включено до переліку наукових фахових 

видань України, 35 тез наукових доповідей. 
 

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

(номер державної реєстрації № 0115U003031, наук.кер. Сабадаш Ю.С.). Науковим напрямом 

дослідження є історичні традиції та сучасний стан італійської мови, літератури та культури. 

Результати дослідження: 3 навчальних посібники, 3 методичні рекомендації, 5 наукових 

статей (з них 3 – у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України, 3 – 



 

 

 

 

у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз даних), 26 тез наукових 

доповідей. 
 

15. «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.). Науковим напрямом дослідження є формування 

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

закладу. Результати дослідження: 1 монографія, 27 наукових статей (у т.ч., 9 у виданнях, 

що включені до переліку наукових фахових видань України, 8 -  у виданнях, що входять до 

наукометричних баз даних, 6 – у зарубіжних виданнях), 9 тез наукових доповідей. 
 

16. «Теоретико-методичні засади професійної підготовки педагогів дошкільної освіти в 

умовах європейського вибору» (номер державної реєстрації № 0115U003033, наук.кер. 

Косенко Ю.М.). Науковим напрямом дослідження є процес підготовки бакалаврів і магістрів 

дошкільної освіти в класичному університеті. Результати дослідження: 2 навчальних 

посібника, 4 методичних рекомендації, 24 наукові статті (з них 10 – у виданнях, що включені 

до переліку наукових фахових видань України, 3 – у зарубіжних виданнях), 13 тез наукових 

доповідей. 
 

17. «Філософська аналітика індивідуального і соціального буття людини: проблеми та 

рішення» (номер державної реєстрації № 0116U000053, наук.кер Попович О.В.). Науковим 

напрямом дослідження є проблеми співвідношення індивідуального і соціального, механізми 

саморозвитку суспільства, творчі можливості людини, її ціннісне самовизначення, 

відновлення життєтворчих функцій. Результати дослідження: 3 методичні рекомендації, 4 

наукових статей у виданнях, що включенні до переліку наукових фахових видань України і 

входять до наукометричних баз даних), 14 тез наукових доповідей. 
 

18.  «Проблеми та перспективи розвитку національної правової системи України в 

умовах європейської міждержавної інтеграції» (номер державної реєстрації 

№ 0116U000048, наук.кер Годованик Є.В.). Науковим напрямом дослідження є 

вдосконалення правового механізму забезпечення європейських стандартів в умовах 

міждержавної інтеграції України. Результати дослідження: 1 навчальний посібник, 8 

наукових статей у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України і 

входять до наукометричних баз даних), 19 тез наукових доповідей. 

Виконання зазначених розробок здійснюються індивідуально та колективами 

(тематичними групами), до складу яких входять науково-педагогічні працівники, 

докторанти, аспіранти та студенти. 

 

Х. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень 

 В МДУ створено сучасну матеріально-технічну та навчально-методичну базу: 5 

навчальних корпуса, гуртожиток, сучасний спортивний комплекс, 10 комп’ютерних центрів з 

підключенням до локальної мережі та до мережі Інтернет, оснащення навчального процесу 

сучасними ТЗН, методичні кабінети, предметні аудиторії, бібліотека з 3 спеціалізованими 

читальними залами, загальний фонд якої становить понад 160 тисяч примірників навчальної, 

наукової та методичної літератури, що постійно оновлюється. 

Експериментальною базою для проведення наукових досліджень є вищі навчальні 

заклади, архіви (міжнародні, національні, обласні, університетські). Молоді вчені, які 

проводять фундаментальні або прикладні наукові дослідження, отримують можливість 

стажуватися у наукових установах, вищих навчальних закладах Греції, Кіпру, Італії, Польщі, 

Китаю, Великобританії тощо.  
 

Оновлені дані про закупівлю за останній рік унікальних наукових приладів та 

обладнання іноземного або вітчизняного виробництва вартістю за формою: 

 



 

 

 

 

Інформаціфя щодо закупівлі у 2017 році обладнання (приладів) 
 

№ 

з/ 

п 

Назва приладу (українською мовою та мовою 

оригіналу) і його марка, фірма виробник, 

країна походження 

Структурний(і) підрозділ(и), для 

якого (яких) здійснено закупівлю 

Вартість,  

тис.грн. 

1 2 3 4 

1.  

Сервер (Server), Intel Core 

I3/8Gb/500Gb/ZalmanM1/500W, Zalman / Intel, 

США 

Відділ технічних засобів 

навчання 
14 900 

2.  

Сервер (Server),  Intel Core 

I3/8Gb/500Gb/ZalmanM1/500W, Zalman / Intel, 

США 

Відділ технічних засобів 

навчання 
14 900 

3.  

Сервер (Server), Supermicro SYS-5039S-C Intel 

Xeon E3-1220/8Gb/146Gb SASx4/1000Gb 

SATA x1, Supermicro / Intel, США  

Відділ технічних засобів 

навчання 
45 400 

4.  

Сервер (Server), Supermicro SYS-5039S-C Intel 

Xeon E3-1220/8Gb/146Gb SASx1/4000GbSATA 

x2, Supermicro / Intel, США 

Відділ технічних засобів 

навчання 
51 450 

5.  

Сервер (Server), Supermicro SYS-5049S-C Intel 

Xeon E3-1230v6/16Gbx2/146Gb 

SASx1/300GBSAS x6, Supermicro / Intel, США 

Відділ технічних засобів 

навчання 
87 200 

6.  

Сервер (Server), Supermicro SYS-5049S-CR 

Intel Xeon E3-1240v6/16Gb x1/300Gb SAS 

x2/1000GbSATAx1, Supermicro / Intel, США 

Відділ технічних засобів 

навчання 
73 550 

7.  

Сервер (Server), Supermicro SYS-5049S-

CR/E31240v6/16GB/1*300Gb/1*146Gb, 

Supermicro / Intel, США 

Відділ технічних засобів 

навчання 
55 291,65 

8.  

Сервер (Server), Supermicro SYS-5049S-

CR/E31240v6/32GB/1*300Gb/1*146Gb, 

Supermicro / Intel, США 

Відділ технічних засобів 

навчання 
64 458,35 

9.  

Сервер (Server), HP ML10Gen9 E3-1225v5 

3.3GHz/2Px8Gb/SSD250 Gb/2x1TB SATA, HP / 

Intel, США 

Лабораторія комп’ютерного та 

математичного моделювання 

складних кібернетичних систем 

32 500 

10.  
Проектор (Video projector), Acer X127H, Acer, 

Тайвань 

Лабораторія комп’ютерного та 

математичного моделювання 

складних кібернетичних систем 

11 300 

11.  
Проектор (Video projector), Acer X127H, Acer, 

Тайвань 

Факультет грецької філології та 

перекладу 
11 300 

12.  
Проектор (Video projector), Acer X127H, Acer, 

Тайвань 

Центр українознавчих студій 

(Факультет філології та масових 

комунікацій) 

11 300 

13.  
Проектор (Video projector), Acer X127H, Acer, 

Тайвань 

Навчальна лабораторія 

«Телестудія МДУ-медіа» 

(Факультет філології та масових 

комунікацій) 

11 300 

14.  
Проектор (Video projector), Acer X127H, Acer, 

Тайвань 

Центр гендерних досліджень 

(Iсторичний факультет) 
11 300 

15.  
Проектор (Video projector), Acer X127H, Acer, 

Тайвань 

Центр довузівської підготовки та 

роботи з іноземними студентами 
11 300 

16.  
Ноутбук (Laptop), Lenovo IdeaPad 310-

15IAP/Win10 Pro OEM  Lenovo, Китай, 

Центр довузівської підготовки та 

роботи з іноземними студентами 
12 950 

17.  
Проектор (Video projector), Acer X127H, Acer, 

Тайвань 

Центр підвищення кваліфікації та 

післядипломної освіти 
11 300 

18.  
Ноутбук (Laptop), Lenovo IdeaPad 310-

15IAP/Win10 Pro OEM  Lenovo, Китай 

Центр підвищення кваліфікації та 

післядипломної освіти 
12 950 

19.  Проектор (Video projector), Acer X127H, Acer, Наукова бібліотека 11 200 



 

 

 

 

Тайвань 

20.  
Телевізор (TV), Bravis UHD-55F6000 

Smart+T2, Bravis, Китай 
Наукова бібліотека 19 000 

21.  
Копір А3 (Optimized Print Services) Konica 

Minolta Bizhab 185, Konica Minolta, Китай 
Наукова бібліотека 8 650 

22.  
БФП (Laser Multifunction Printers), Canon 

MF232W, Canon, Корея 
Наукова бібліотека 6 600 

23.  
Монітор (Monitor), Samsung S22E390HSO, 

Samsung, Китай 
Наукова бібліотека 3 990 

24.  
Планшет (Tablet), Lenovo Yoga TAB3 X50M 

16GBL-UA, Lenovo, Китай,  6 шт. 
Наукова бібліотека 48 000 

25.  
Монітор (Monitor), LG22MP58VQ-P, LG, 

Китай 
Відділ дистанційного навчання  3 795 

26.  
Ноутбук (Laptop), Lenovo IdeaPad 310-

15IAP/Win10 Pro OEM  Lenovo, Китай, 2 шт. 

Деканат історичного факультету; 

Деканат факультету іноземних 

мов 

25 900 

27.  
Монітор (Monitor), LG 22MP58VQ-P  LG, 

Китай, 11 шт. 

Факультет філології та масових 

комунікацій, у т.ч.:  

- Центр українознавчих студій. 

- Навчальна лабораторія 

«Телестудія МДУ-медіа». 

- Лабораторія духовного і 

пізнавального розвитку 

особистості. 

40 700 

28.  
Інтерактивна дошка (Interactive Whiteboards), 

Triumph Board Dual Touch 96” + Проектор 

Acer S1283E, Triumph Board + Acer, Китай 

Факультет іноземних мов  42 395 

29.  

Програмне забезпечення для обробки та 

аналізу даних соціологічних OCA for Windows 

(Програмне забезпечення для обробки та 

аналізу даних соціологічних OCA for 

Windows), ОСА, Україна. 

Лабораторія соціологічних 

досліджень 
19 600 

 

ХІ. Заключна частина 

Зауваження та пропозиції щодо забезпечення організації та координації наукового 

процесу у закладах вищої освіти та наукових установах до департаменту науково-технічного 

розвитку МОН, основні труднощі та недоліки в роботі закладів вищої освіти та наукових 

установ при провадженні наукової та науково-технічної діяльності у 2017 році. Пропозиції та 

зауваження щодо налагодження більш ефективної роботи в організації цих процесів. 
 

Розвиток науково-дослідницької діяльності Маріупольського державного 

університету у 2018 році буде спрямовано на: 

 забезпечення зростання інтернаціоналізації університетської освіти і науки 

шляхом участі у спільних наукових міжнародних проектах та програмах, підвищення 

публікаційної активності науковців МДУ у виданнях України та інших країн, які включено 

до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus та ін.); 

 розвиток фундаментальних досліджень у галузі гуманітарних, природничих, 

психолого-педагогічних, соціально-економічних наук і виконання прикладних досліджень і 

розробок з метою ефективного використання і розвитку наукового потенціалу; 

 підтримку існуючих та формування нових наукових шкіл, здійснення заходів 

щодо їх подальшого розвитку; 

 дотримання принципу багатоканального фінансування у здійсненні науково-

дослідної роботи (у т.ч. з використанням можливостей, які надає входження України в 



 

 

 

 

міжнародний науковий простір), сприяння захисту інтелектуальної власності та авторських 

прав дослідників МДУ; 

 активізацію участі науково-педагогічних працівників у міжнародних наукових та 

науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах, збільшення індексу цитування 

вчених МДУ; 

 активізацію участі молодих вчених у грантових проектах, конкурсах науково-

дослідних проектів і розробок; 
 

 З метою активізації студентської наукової діяльності, що має вагоме значення для 

підвищення якості навчального процесу:  

а) залучати до Студентського наукового товариства МДУ найбільш перспективних 

студентів; 

б) заохочувати найкращих студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі дипломних 

робіт, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, Всеукраїнській студентській 

олімпіаді. 

 

 

 

Перший проректор         О.В. Булатова 


