
Науково-дослідні теми 

 

У 2018 році в університеті виконувалось 22 науково-дослідні роботи (НДР), з них: 

 за видом фінансування: 1 НДР за рахунок бюджетних коштів, 21 НДР – за 

рахунок власних і залучених коштів; 

 за видом роботи:   14 фундаментальних (у т.ч. 1 – бюджетне фінансування), 8 

прикладних. 

За рахунок власних і залучених коштів виконувалось 21 НДР (з них 13 

фундаментальних, 8 прикладних). З червня 2018 року анульовано розробку 1 

фундаментального дослідження, зареєстрованого в УкрІНТЕІ: «Специфіка перекладу 

нормованої літературної мови та діалектів новогрецької мови», державний реєстраційний 

№0115U003037, наук.керівник Воєвутко Н.Ю., к.пед.н., доц. 

Закінченими у 2018 році є 5 фундаментальних НДР (з них 1 виконувалась за 

рахунок коштів державного бюджету і 4 НДР – за  власні і залучені кошти) та 3 

прикладних НДР. 

 

Закінченими за звітний період фундаментальними НДР є: 

1. «Південно-східний регіон України в умовах суспільно-політичної кризи», 

державний реєстраційний №0116U000055, науковий керівник – Балабанов К.В., доктор 

політичних наук, професор (за рахунок бюджетних коштів); 

2. «Актуальні проблеми української філології», державний реєстраційний 

№ 0114U003024, науковий керівник – Хорошков М.М., кандидат філологічних наук, доцент 

(за рахунок власних коштів); 

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

зовнішнім та внутрішнім прогнозам», державний реєстраційний №0115U003040, науковий 

керівник – Омельченко В.Я., доктор економічних наук, професор (за рахунок власних 

коштів); 

4. «Актуальні проблеми мовознавства, літературознавства та лінгводидактики 

у сучасній парадигмі гуманітарного знання», державний реєстраційний №0115U003035, 

науковий керівник – Гутнікова А.В.,  к.філол.н., доц. (за рахунок власних коштів); 

5. «Інформація та культура як онтологічна основа сталого розвитку людства», 

державний реєстраційний №0115U003038, науковий керівник – Батичко Г.І., к.н. з 

мистецтвознавства, доцент (за рахунок власних коштів). 

 

Закінченими за звітний період прикладними НДР є: 

1. «Середземномор’я у сучасних регіональних та глобальних процесах», 

державний реєстраційний №0115U003039, науковий керівник – Балабанов К.В., доктор 

політичних наук, професор (за рахунок власних коштів); 

2. «Теоретичні і методичні засади формування освітньо-професійних і 

освітньо-наукових програм у магістратурі вищого навчального закладу», державний 

реєстраційний №0115U003041, науковий керівник – Задорожна-Княгницька Л.В., 

кандидат педагогічних наук, доцент (за рахунок власних коштів); 

3. «Італійська мова, література та культура: історичні традиції та сучасний 

стан», державний реєстраційний №0115U003031, науковий керівник – Сабадаш Ю.С., 

доктор культурології, професор (за рахунок власних коштів) 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 1 

 

Розподіл НДР, зареєстрованих в УкрІНТЕІ, за кафедрами МДУ (2018 р.) 

 

Станом на 28.12.2018 

 
№ Факультет / 

 кафедри 

Кількість  

тем  

Примітка 

1. Економіко-правовий факультет: 4 теми 

4 кафедри здійснювали науково-дослідну роботу за науковими темами, (80%) 

1.1 Економіки та міжнародних 

економічних відносин 

1 1 НДР (власні кошти) 

1.2 Права та публічного адміністрування 1 

 

1 НДР (власні кошти) 

1.3 Мат. методів та системного аналізу 1 1 НДР (власні кошти) 

1.4 Менеджменту 1 1 НДР (власні кошти) 

1.5 Раціонального природокористування 

та охорони навколишнього 

середовища 

- - 

2. Історичний факультет: 5 тем 

4 кафедри здійснювали науково-дослідну роботу за науковими темами, (100%) 

2.1 Історичних дисциплін 1 1 НДР (власні кошти) 

2.2 Культурології та інформац. діяльн. 1 1 НДР (власні кошти) 

2.3 Міжнародних відносин та зовнішньої 

політики 

2 

 

1 НДР (держбюджетне фінансування) 

1 НДР (власні кошти) 

2.4 Філософії та соціології 1 1 НДР (власні кошти) 

3. Факультет іноземних мов: 4 теми 

4 кафедри здійснювали НДР за науковою темою,  (100%) 

3.1 Англійської філології 1 1 НДР (власні кошти) 

3.2 Німецької та французької  філології 1 1 НДР (власні кошти) 

3.3 Педагогіки та освіти 1 1 НДР (власні кошти) 

3.4 Італійської філології 1 1 НДР (власні кошти) 

4. Факультет філології та масових комунікацій: 5 тем 

5 кафедри працювали над наук. темами,  (100%) 

4.1 Дошкільного виховання 1 1 НДР (власні кошти) 

4.2 Фіз. виховання, спорту та здоров’я 

людини 

1 1 НДР (власні кошти) 

4.3 Української філології 1 1 НДР (власні кошти) 

4.4 Практичної  психології 1 1 НДР (власні кошти) 

4.5 Соціальних комунікацій 1 1 НДР (власні кошти) 

5. Факультет грецької філології та перекладу: 4 теми 

3 кафедри здійснювали науково-дослідну роботу за наук. темами,  (100%) 

5.1 Теорії та практики перекладу 1 1 НДР (власні кошти) 

5.2 Грецької філології та перекладу* 2 1 НДР (власні кошти) 

 

5.4 Слов’янської філології та перекладу 1 1 НДР (власні кошти) 

 
 

 

*Прим.: ануляція 1 НДР на кафедрі грецької філології та перекладу (наук.кер. Воєвутко Н.Ю.) 

 


