
Науково-дослідна робота студентів 
 

В Маріупольському державному університеті  створено розвинуту систему 

студентських наукових товариств, гуртків, проблемних груп тощо, основним 

завданням яких є створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу 

студентів. У 2017 році в університеті працювало 45 наукових товариств, гуртків, 

проблемних груп у роботі яких активно брали участь понад 1200 студентів. 

 

Таблиця 1 

Залучення студентів до науково-дослідної роботи 

в студентських наукових товариствах 

Кількість товариств 
Кількість студентів, залучених до студентських 

наукових товариств 

2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

50 54 54 52 45 1628 1656 1585 1674 1286 

 

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. 

За результатами конкурсу «Кращий молодий науковець МДУ» у 2017 році 

переможцем стала Смирнова Марія Сергіївна, к.філол.н., в.о.завідувача кафедри 

теорії та практики перекладу. 

Двоє науково-педагогічних працівників МДУ є отримувачами стипендії 

Кабінету Міністрів України для молодих учених:  

 Трифонова Г.В., в.о. завідувача кафедри італійської філології; 

 Захарова О.В., доцент кафедри економіки та міжнародних економічних 

відносин. 

Щорічно в Маріупольському державному університеті проводиться Декада 

студентської науки. Цього року під час Декади працювало 58 наукових секцій, на 

яких студентами було представлено 834 доповіді, які були опубліковані у 



збірниках. В рамках Декади студентської науки традиційно проводилися 

засідання круглих столів, фонетичні конкурси, конкурси письмового та усного 

перекладу, літературні вітальні, засідання студентських наукових клубів і 

товариств, тренінги та інші заходи, спрямовані на залучення студентської молоді 

до наукової творчості. 104 студенти було нагороджено дипломами I-III ступенів. 

Згідно з наказами Міністерства освіти і науки України щороку в МДУ 

проводяться Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з 

природничих, технічних і гуманітарних наук та Всеукраїнська студентська 

олімпіада. 

Перший тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

природничих, технічних і гуманітарних наук проводився в МДУ відповідно до 

наказу ректора від 01.11.2016 р. №325 у листопаді-грудні 2016 року. У І турі 

студентами було представлено 104 наукові роботи. До базових ВУЗів  для участі у 

ІІ турі Конкурсу було направлено 40 робіт студентів, з них 7 нагороджено 

дипломами переможців (Порівняно з 2015-2016 н.р.: направлено 39 робіт, з них 5 

нагороджено дипломами переможців): 

Диплом I ступеня (за галуззю «Соціальні комунікації») - Демків Г.М.; 

Диплом I ступеня (за галуззю «Слов’янські мови та літератури») - 

Мясоєдова М.В.; 

Диплом ІІ ступеня (за галуззю «Світове господарство та міжнародні 

економічні відносини») - Отченашенко І.А.; 

Диплом ІІ ступеня (за галуззю «Менеджмент») - Козицька А.О.; 

Диплом ІІІ ступеня (за галуззю «Менеджмент») - Богініч С.С.; 

Диплом ІІІ ступеня (за галуззю «Маркетинг») - Погляд І.В.; 

Диплом ІІІ ступеня (за галуззю «Туризм») - Кравченко М.А. 

За результатами статистичного аналізу Державної наукової установи 

«Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України, МДУ 

обіймає 81 місце з 234 за кількістю робіт, нагороджених дипломами за 

результатами участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з 

природничих, технічних і гуманітарних наук (Додаток 2 до листа Інституту 

модернізації змісту освіти МОН України від 10.10.2017 № 21.1/10-2223). 

Перший етап Всеукраїнської студентської олімпіади проводився в МДУ  

відповідно до наказу ректора від 15.12.2016р. №410 у лютому  2017 року.  У І 

етапі Всеукраїнської студентської олімпіади взяли участь 514 студентів, з них 194 

студенти отримали дипломи І-ІІІ ступенів. У ІІ етапі Олімпіади взяли участь 34 

студента, з них 5 студентів нагороджено дипломами переможців (порівняно з 

2015-2016 нір.: 35 учасників, 4 переможці): 

Диплом І ступеня (за спеціальністю «Мова та література (новогрецька)») - 

Зубочек В.С.; 

Диплом ІІ ступеня (за спеціальністю «Документознавство та інформаційна 

діяльність») - Білоус К.В.; 

Диплом ІІ ступеня (за спеціальністю «Історія») - Щекутьєв О.М.; 

Диплом ІІІ ступеня (за спеціальністю «Менеджмент організацій та 

адміністрування») - Козицька А.О.; 



Диплом ІІІ ступеня (за спеціальністю «Реклама та зв’язки з 

громадськістю») - Балабась М.О. 

За результатами статистичного аналізу Державної наукової установи 

«Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України,  МДУ 

обіймає 19 місце з 34 класичних та юридичних  ВНЗ  за кількістю дипломів 

переможців Всеукраїнської студентської олімпіади (лист Інституту модернізації 

змісту освіти МОН України від 11.10.2017 № 21.1/10-2230). 

 

 
 

Рис. 1.Переможці ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади, ІІ туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних 

і гуманітарних наук 

 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України «Про проведення 

Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування 2017 року» від 17.03.2017 

р. № 414  команда студентів спеціальності «Системний аналіз» була запрошена до 

участі в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування. 

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)». 



Відповідно до наказу МОН від 21.10.2014 №1193 «Про проведення 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних 

та гуманітарних наук», МДУ було визначено як базовий заклад для проведення ІІ 

туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих,  

технічних та гуманітарних наук із соціальних комунікацій на 2014-2017 рр. У 

2016-2017 навчальному році ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з природничих,  технічних та гуманітарних наук із соціальних 

комунікацій проводився відповідно до наказу ректора від 15.12.2016 №411 у січні-

березні 2017 року. Галузева конкурсна комісія забезпечила рецензування 35 

студентських наукових робіт, що надійшли з 20 вищих навчальних закладів. На 

підсумковій науково-практичній конференції виступило 19 студентів (18 

наукових робіт) із 17 вищих навчальних закладів. Дипломами переможців 

нагороджено 10 студентів.
 

Відповідно до наказу МОН від 23.12.2014 №1506 «Про проведення 

Всеукраїнської студентської олімпіади у 2014-2015 навчальному році» МДУ було 

визначено як базовий заклад для проведення ІІ туру Всеукраїнської студентської 

олімпіади з новогрецької мови та літератури. У 2016-2017 навчальному році ІІ 

тур Всеукраїнської студентської олімпіади проводився у квітні 2017 року. У 

олімпіаді взяли участь 8 студентів з 5 ВУЗів, було нагороджено 3 переможця. 
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Рис. 2.  Кількість опублікованих статей, тез доповідей студентів 
 

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.  


