
Науково-дослідні теми, що розроблялися в МДУ у 2020 році 

(у розрізі наукових напрямів) 

 

І. Науковий напрям    «Суспільні науки» 

№ 

 

Фундаментальні дослідження Термін виконання / 

Наук. керівник 

1 2 3 

1.  «Повернення та переосвоєння тимчасово окупованих 

територій у Донецькій та Луганській областях»  

державний реєстраційний №0119U001312  

01.2019 – 12.2021 

Балабанов К.В., 

д.політ.н., проф., 

бюджетні кошти 

2.  «Трансформація політичних систем країн світу в умовах 

глобалізації», державний реєстраційний №0119U001313 

01.2019 – 12.2021 

Балабанов К.В., 

д.політ.н., проф. 

3.  «Теоретико-методологічне забезпечення та розробка 

інструментарію модернізаційної моделі регіонального 

розвитку в нових територіально-просторових умовах» 

державний реєстраційний №0118U000551 

01.2018 – 12.2020 

Булатова О.В., 

д.е.н., проф. 

 

4.  «Здоров’язбережувальні та рекреаційно-оздоровчі 

технології в галузі фізичної культури та спорту» 

державний реєстраційний № 0118U003555 

01.2018 – 12.2022 

Осіпцов А.В., 

д.пед.н., доц. 

5.  «Теоретико-методичні засади професійної підготовки 

фахівців у галузі журналістики, реклами та PR в контексті 

компетентнісного підходу», державний реєстраційний 

№ 0118U003554 

01.2018 – 12.2022 

Іванова Т.В.,  

д.пед.н., проф. 

6.  «Проблеми та перспективи розвитку національної правової 

системи України в умовах європейської міждержавної 

інтеграції» 

державний реєстраційний № 0116U000048 

01.2016-12.2020 

Годованик Є.В., 

к.ю.н., доц. 

7.  «Стратегія розвитку туристично-рекреаційного потенціалу 

Приазов’я», державний реєстраційний №0120U101065 

01.2020 – 12.2023 

Балабаниць А.В., 

д.е.н., проф. 

8.  «Науково-методичний супровід професійної підготовки 

педагогічних та керівних кадрів для Нової української 

школи»  

державний реєстраційний №0120U100343 

01.2020 – 12.2022 

Воєвутко Н.Ю., 

к.пед.н., доц 

Прикладні дослідження 

1.  «Інноваційно-технологічні засади підготовки фахівців до 

роботи в інклюзивному середовищі закладу дошкільної 

освіти»  

державний реєстраційний №0120U102548  

01.2020 – 12.2024 

Брежнєва О.Г., 

д.пед.н., доц. 

2.  «Психологічні аспекти проєктування власного майбутнього 

в умовах сучасності» 

державний реєстраційний №0120U100272 

01.2020 – 12.2024 

Стуліка О.Б., 

к.психол.н., доц 

Разом за напрямом: 10 НДР, з них 8 –фундаментальні, 2 – прикладні 

ІІ. Науковий напрям    «Гуманітарні науки та мистецтво» 

№ Фундаментальні дослідження Термін виконання / 

Наук. керівник 

1 2 3 



1.  «Компаративний опис мов і літератур: 

лінгвокультурологічний аспект», державний реєстраційний 

№0116U000051  

01.2016-12.2020 

Гусєва О.І., 

к.філол.н., доц. 

2.  «Актуальні проблеми історії України. Сучасне бачення» 

державний реєстраційний № 0118U003556 

01.2018 – 12.2021 

Романцов В.М., 

д.і.н., проф. 

3.  «Актуальні проблеми українського літературознавства, 

лінгвістики та лінгводидактики», державний реєстраційний 

№0119U100971 

01.2019 – 12.2022 

Мельничук І.В., 

к.філол.н, доц. 

4.  «Розвиток італійської мови, літератури та культури в 

історичній та сучасній площині» 

державний реєстраційний №0119U001311 

01.2019 – 12.2023 

Трифонова Г.В., 

к.н. із соц. 

комунікацій, доц. 

5.  «Лексико-граматичні одиниці різноструктурних мов: 

зародження, функціонування та реалізація у мові та 

мовленні» 

державний реєстраційний №0119U001311 

01.2019 – 12.2023 

Гутнікова А.В.,  

к.філол.н., доц. 

6.  «Культурологія в системі соціально-гуманітарного знання» 

державний реєстраційний №0119U001316 

01.2019 – 12.2022 

Сабадаш Ю.С., 

доктор 

культурології, 

проф. 

Прикладні дослідження 

1 «Грецький лінгвокультурний простір» 

державний реєстраційний № 0116U000050 

01.2016-12.2020 

Жарікова Ю.В., 

к.філол.н., доц. 

2 «Мовні одиниці різних рівнів сучасних германських, 

романських, слов’янських та новогрецької мов: 

когнітивний, комунікативний, порівняльний аспекти» 

державний реєстраційний № 0117U003194 

05.2017-12.2020 

Шепітько С.В., к. 

філол. н, доц. 

3 «Зміст філологічної освіти в системі професійної підготовки 

вчителів англійської мови та філологів», державний 

реєстраційний № 0118U003553 

01.2018 – 12.2021 

Федорова Ю.Г., 

к.філол.н., доц. 

4 «Фахова підготовка в галузі інформаційної, бібліотечної та 

архівної справи в умовах реалізації стратегії сталого 

розвитку українського суспільства» 

державний реєстраційний №0119U001315 

01.2019 – 12.2022 

Янковський С.В., 

к.філос.н., доц. 

 

Разом за напрямом: 10 НДР, з них 6 –фундаментальні, 4 – прикладні 
 

 

 
 

ІІІ. Науковий напрям  «Математичні науки та природничі науки» 

№ 

 
Фундаментальні дослідження Термін виконання / 

Наук. керівник 

1 2 3 

1 «Формування механізму забезпечення безпеки екосистем в 

умовах сталого розвитку»  

державний реєстраційний №0120U101442 

01.2020 – 12.2022 

Черніченко Г.О., 

д.е.н., проф. 

Разом за напрямом: 1 НДР фундаментальна 

ІV. Науковий напрям  «Технічні науки» 

1 2 3 



№ 

 

Прикладні дослідження Термін виконання 

/ 

Наук. керівник 

1 «Розробка програмного та науково-методичного 

забезпечення для практичної підготовки здобувачів вищої 

освіти» 

державний реєстраційний №0120U100594 

01.2020 – 12.2022 

Шабельник Т.В., 

д.е.н., доц. 

Разом за напрямом: 1 НДР прикладна 

Разом по університету:    

22 НДР, з них 15 фундаментальних  (у т.ч. 1 – бюдж. фінансування),  

7 прикладних 
 


