Науково-дослідна робота студентів
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. 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 Всеукраїнських студентських олімпіад та Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей; проведення
Фестивалю науки до Дня науки в Україні та Форуму молодих науковців; 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 України; щорічно проводився Фестиваль науки та
Форум молодих науковців. 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.
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.
Протягом 2018 року в університеті працювало 47 наукових товариств, гуртків у роботі
яких брали активну участь понад 1287 студентів.
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Очолює раду молодих вчених к.н. з соц.ком., доцент кафедри культурології та
інформаційної діяльності Кудлай В’ячеслав Олегович, який у 2018 році став переможцем
конкурсу «Кращий молодий науковець МДУ», а також є членом ради молодих вчених при
Донецькій обласній державній адміністрації.
Двоє науково-педагогічних працівників МДУ є отримувачами стипендії Кабінету
Міністрів України для молодих учених:
 Смирнова М.С., к.філол.н., старший викладач кафедри теорії та практики
перекладу;
 Трофименко А.В., к.політ.н., старший викладач кафедри міжнародних відносин
та зовнішньої політики.
Щорічно в Маріупольському державному університеті проводиться Декада
студентської науки. Цього року під час Декади працювало 44 наукові секції, на яких
студентами було представлено 583 доповіді, які були опубліковані у збірниках. В рамках

Декади студентської науки 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.
Переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей
знань і спеціальностей стали 7 студентів (6 робіт) :
Диплом ІІ ступеня (за галуззю «Маркетинг») - Дворніченко Ю.І.;
Диплом ІІ ступеня (за галуззю «Переклад») - Шарунова А.В., Гасимова І.Н.;
Диплом ІІІ ступеня (за галуззю «Економіка та економічна політика») –
Шкурат О.О.;
Диплом ІІІ ступеня (за галуззю «Історія та археологія») - Пандазі А.В.;
Диплом ІІІ ступеня (за галуззю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Дейниченко О.В.;
Диплом ІІІ ступеня (за галуззю «Романо-германські мови та літератури (з
методикою їх викладання) - Сапожнік Г.О.
Переможцями Всеукраїнської студентської олімпіади у 2018 році стали 3 студенти:
Диплом ІІ ступеня (зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»)
- Мирошник В.І.;
Диплом ІІ ступеня (зі спеціальності «Реклама та зв’язки з громадськістю») –
Хрипченко Ю.О.;
Диплом ІІІ ступеня (зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування»)
- Козицька А.О.
У січні 2018 року на базі Маріупольського державного університету відбувся І етап
Всесвітньої олімпіади з новогрецької мови, яку вже вдруге проводить Салонікський
університет імені Аристотеля і Центр грецької мови під егідою Міністерства освіти, науки
і релігії Греції. Переможницею першого, національного, етапу, який проводився на базі
Маріуполького державного університету стала студентка ОС «Магістр» спеціальності
«Переклад (новогрецька)» МДУ Валерія Зубочек.
Переможцями Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт (м.Кременчуг)
стали 4 студенти спеціальностей «Міжнародна економіка», «Міжнародні економічні
відносини», «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване
природокористування», «Менеджмент»:
Диплом І ступеня (за напрямом «Економіка») - Гнідіна В.С.;
Диплом ІІІ ступеня (за напрямом «Економіка») - Іванова І.М.
Диплом ІІІ ступеня (за напрямом «Екологія») - Ломізова В.М.;
Диплом ІІІ ступеня (за напрямом «Менеджмент») - Придворова Г.В.;
За результатами участі у Всеукраїнському студентському професійному творчому
конкурсі проектів з екологічного та енергетичного менеджменту робота магістра
спеціальності «Екологія» Гопаченка О.Д. була відзначена дипломом ІІІ ступеня.
Студенти МДУ також беруть активну учать у міжнародних конкурсах поза межами
України. У 2018 році студенти спеціальностей Міжнародні економічні відносини»,
«Міжнародна економіка» та «Міжнародний бізнес» брали участь у Міжнародному
конкурсі студентських наукових-дослідницьких робіт з економіки, який проходив на базі
Комратського державного університету (Республіка Молдова). Переможцями конкурсу
стали 5 студентів :
Диплом І ступеня – Іванова І.М.;
Диплом І ступеня – Шкурат О.О.;
Диплом І ступеня – Гнідіна В.С.;
Диплом ІІ ступеня – Ларіна Д.Є.;
Диплом ІІІ ступеня – Бондаренко П.В.

