
Наукові розробки МДУ, 2018 

 

№ 

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 Науково-

методичні 

підходи щодо 

оцінювання рівня 

економічного 

розвитку регіонів 

за рахунок 

удосконалення 

системи 

моніторингу 

регіонального 

розвитку 

Чентуков Ю.І., 

Булатова О.В., 

Балабанова Н.В., 

Беззубченко О.А., 

Захарова О.В., 

Марена Т.В., 

Ніколенко Т.І. 

Поглиблення 

концептуальних 

засад регіонального 

розвитку та 

міжрегіонального 

співробітництва на 

інтеграційній основі; 

розвитку науково-

методичних підходів 

щодо оцінювання 

рівня економічного 

розвитку регіонів за 

рахунок 

удосконалення 

системи моніторингу 

регіонального 

розвитку та 

регіональної 

політики 

Відділення у  

м. Маріуполі 

Донецької ТПП, 

(м. Маріуполь,  

пр. Будівельників, 

143) 

Акт  

від 20.12.2018 р. 

Використання 

розробок, висновків 

та пропозицій 

авторів дозволяє 

визначити найбільш 

ефективні форми та 

напрями 

міжрегіональної та 

міжнародної 

співпраці для 

підприємницьких 

структур міста 

Маріуполь та 

Донецького регіону 

2 Інструментарій 

оцінки 

потенціалу 

розвитку 

інтеграційних 

процесів 

Булатова О.В., 

Захарова О.В. 

Розробка та 

апробація 

інструментарію 

оцінки потенціалу 

розвитку 

інтеграційних 

процесів, що 

дозволяє надати 

узагальнюючу 

оцінку рівня 

розвитку 

інтеграційних 

процесів. 

Відділення у  

м. Маріуполі 

Донецької ТПП, 

(м. Маріуполь,  

пр. Будівельників, 

143) 

Акт  

від 20.12.2018 р. 

Запропонований 

інструментарій 

оцінки потенціалу 

розвитку 

інтеграційних 

процесів дозволяє 

виявити, за рахунок 

яких саме чинників 

(внутрішнього чи 

зовнішнього 

характеру) можна 

розвивати та 

поглиблювати 

економічну 

співпрацю 

підприємств міста та 

регіону із 

зарубіжними 

партнерами 

3 Теорія і методика 

деонтологічної 

підготовки 

менеджерів 

освіти в 

університетах 

Задорожна-

Княгницька Л.В. 

Формування 

управлінської 

компетентності 

менеджерів освіти. 

Забезпечення 

освітньо-професійної  

програми підготовки 

магістрів за 

Мелітопольський 

державний  

педагогічний 

університет  

ім. Богдана 

Хмельницького, 

(вул. Гетьманська, 

20, м. Мелітополь, 

довідка  

№01-28/748 від 

04.05.2018 р. 

 

 

 

 

 

Підвищення рівня 

сформованості 

управлінської 

компетентності 

керівників закладів 

освіти 

 



 

 

спеціальністю 

«Управління 

навчальним 

закладом» 

 

Запорізька обл.) 

 

Житомирський 

державний 

університет імені 

Івана Франка, 

(вул. Велика 

Бердичівська, 40,  

м. Житомир, 

Житомирська обл.) 

 

Східноукраїнський 

національний 

університет імені 

Володимира Даля, 

(пр. Центральний,  

59-a, 

Сєвєродонецьк, 

Луганська обл.) 

 

Методично-

консалтинговий 

центр 

(вул. 

Євпаторійська, 56, 

м. Маріуполь) 

 

 

довідка №1/307 

від 23.04.2018 р. 

 

 

 

 

 

 

довідка №480/42 

від 20.04.2018 р. 

 

 

 

 

 

довідка  

№01-25/85 від 

17.04.2018 р. 

4 Технологія  

«Інтегрованих 

дидактичних  

модулів» 

математичного 

розвитку дітей 

дошкільного віку 

Брежнєва О.Г. 

Модернізовано 

технологію 

забезпечення 

математичного 

розвитку дітей 3-6 

років, що дозволяє 

інтенсифікувати 

інтелектуальний 

розвиток дітей на 

етапі дошкільного 

дитинства 

ЗДО м. Глухів 

(Сумська область,  

м. Глухів, вул. 

Вознесенська, 21) 

 

 

ЗДО № 67  

(Донецька обл., 

м. Краматорськ,  

вул. М. 

Приймаченко, 23) 

 

Довідка № 64 від 

29.05.2018 р.  

 

 

 

 

Довідка № 25 від 

16.05.2018 р.  

 

Впровадження в 

практику роботи 

закладів дошкільної 

освіти методичних 

посібників «Розумне 

виховання сучасних 

дошкільнят», 

«Впевнений старт. 

Книга 

вихователя(Ч1, Ч2, 

Ч3)». Створено 

педагогічні умови 

забезпечення 

процесу 

математичного 

розвитку 

дошкільників: 

активне середовище 

сенсорно-

пізнавального 

простору, 

впровадження 

технології 

інтегрованих 

дидактичних 

модулів; 

забезпечення 

готовності 

вихователів до 

реалізації завдань 

математичного 

розвитку  

дошкільників; 

 налагоджено 

співпрацю з ЗДО для 

подальшого 

впровадження  



технології 

інтегрованого 

навчання дітей 3-6 

років математики  

5 Технологія 

формування 

готовності 

педагогів до 

реалізації завдань 

математичного 

розвитку 

дошкільників 

Брежнєва О.Г. 

Розроблені критерії 

визначення рівнів 

педагогічної 

компетентності 

вихователів: 

оптимальний, 

достатній, 

критичний із 

відповідними 

показниками 

Глухівський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

Олександра 

Довженка 

(Сумська обл.,  

м. Глухів,  

вул. Києво-

Московська, 24) 

 

 

Довідка № 28  

від 23.05.2018 р. 

  

 

 

 

 

 

Розвиток 

професійної 

компетентності 

вихователів закладів 

дошкільної освіти за 

рахунок оволодіння 

мотиваційним, 

змістовим і 

діяльнісним 

компонентами. 

Використання 

технології 

формування 

готовності педагогів 

до реалізації завдань 

математичного 

розвитку 

дошкільників в 

освітньому процесі 

ЗВО засобами 

навчального 

посібника «Теорія і 

методика логіко-

математичного 

розвитку дітей 

дошкільного віку» 

6 Модель інтеграції 

математичних і 

спеціальних 

інформаційних 

дисциплін у 

професійній 

підготовці 

бакалаврів із 

системного 

аналізу 

Дяченко О.Ф. 

Розвиток 

професійної 

компетентності  

майбутніх бакалаврів 

із інформаційних 

технологій 

 

 

ПрАТ Українсько-

польський ВНЗ 

«Центрально-

Європейський 

університет», 

(Київ, 

вул.Рейтарська,  

19а) 

Довідка  

№ 106 

від 05.02.2018 р. 

Формування 

професійної 

компетентності  

фахівців із 

інформаційних 

технологій 

 

7 Рекомендації 

щодо корекції 

емоційного стану 

педагогів 

«Громадська 

позиція вчителя 

як чинник 

формування 

самосвідомості 

особистості» 

Стуліка О.Б.,  

Ревякіна О.І. 

Розробка методів та 

прийомів, що 

впливають на 

гармонізацію 

взаємовідносин в 

колективі в умовах 

загальноосвітнього 

навчального закладу. 

«Волноваська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ 

ступенів №4»,  

(вул. Полтавська, 

274, м. Волноваха, 

Донецька обл.) 

Акт 

впровадження 

Ідентифікаційний 

код 25707213 

Коригування 

процесу становлення 

психологічної 

комфортності як 

фактору розвитку 

особистості педагога 

та умов ефективності 

освітнього процесу 

8 Тренінгова 

програма 

«Усвідомлена 

позиція як умова 

ефективності 

життя 

особистості» 

Тищенко Л.В., 

Куберська Д.П. 

Формування навичок 

ціле покладання та 

життєвого 

проектування, 

розвиток рівня 

особистісної 

відповідальності й 

рефлексії, 

підвищення рівня 

осмисленості 

Міський центр 

практичної 

психології і 

соціальної роботи 

Управління освіти 

Маріупольської 

міської ради  

(м. Маріуполь, 

вул. 

Євпаторійська, 56) 

Акт 

впровадження 

Ідентифікаційний 

код 36261098 

Підвищення індексу 

інтроспекції 

учасників та рівня 

осмисленості життя; 

розширення спектру 

особистісних 

ресурсів; позитивна 

трансформація 

базової метафори 

життя та готовність 



власного життя до зміни звичного 

стилю організації 

власного життя. 

 


