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1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

проведення науково-дослідних робіт в МДУ 
1.1. за кошти державного бюджету 

 

 

№ 

з/п 

 

 

Назва теми 

 

 

Основні завдання 

 

Термін виконання, 

(рік, квартал) 

Прізвище, 

ініціали, 

науковий 

ступінь, 

учене звання 

керівника теми 

та 

відповідального 

виконавця 

Види наукової 

продукції, кількість 

д.а. 

Обсяг 

фінансу-

вання на 

рік 

тис. грн. 

 

Фонд, що 

фінансує 

науково-

дослідну роботу 

 

Підстава  

для виконання, 

замовник 

   
початок 

 

закінчення  

1. Повернення та 

переосвоєння 

тимчасово 

окупованих 

територій у 

Донецькій та 

Луганській 

областях: 

сучасний стан 

та перспективи 

номер 

державної 

реєстрації  

№ 0115U003039 

 

- визначити та 
класифікувати безпекові 
ризики для національного 

суверенітету та 
територіальної цілісності 
України у зв’язку з 
окупацією територій 
Донецької та Луганської 
областей, політикою 
окупаційної влади на 
політичний, соціально-

економічний та ментально-
ідентифікаційний відрив 
цих територій від України;  
- визначити ролі окремих 
чинників, що впливають на 
суспільно-політичні настрої 
населення окупованих 
територій;  

- визначити предметне поле 
для пріоритетного 
переосвоєння (економічні, 
політичні, правові, 
безпекові, соціально-
гуманітарні, інформаційні, 
культурні, конфесіональні, 
ментально-ідентифікаційні 
«розломи», які існували та 

виникли під час і внаслідок 
окупації). 

2019 2021 Балабанов К.В. 

доктор 

політичних 

наук, професор 

 

Наукові статті, тези 

доповідей, 

методичні розробки 

– 15 д.а. 

 

450 тис.  Міністерство 
освіти і науки 

України 

Наказ  

МОН України  

№ 96 від 

31.01.2019 р. 
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1.2. за науково-дослідними роботами, зареєстрованими в УкрІНТЕІ                                                                                                            
 

№ 

з/п 

 

 

Основні завдання НДР 

 

Термін виконання, 

(рік, квартал) 

Прізвище, ініціали, 

науковий ступінь, 

учене звання 

керівника теми та 

відповідального 

виконавця 

Види наукової 

продукції, кількість 

д.а. 

Обсяг 

фінансу

вання 

на рік 

тис. грн. 

Залучення інших 

установ до 

 виконання 

Підстава  

для виконання, 

замовник 

   початок 

 

закінчення   роботи    

1           2               3       4        5  6 7 8 9 10 

«Трансформація політичних систем країн світу в умовах глобалізації»  

(номер державної реєстрації № 0119U001313, наук.кер. Балабанов К.В.) 
1. - проаналізувати трансформацію 

політичних систем в умовах 
глобалізації; 
- визначити фактори, особливості, 
результати та наслідки 
трансформації політичних систем в 
різних країнах світу в умовах 
глобалізації; 
- дослідити особливості 

функціонування політичної системи 
суспільства на сучасному етапі. 

2019 2021 Балабанов К.В., 

доктор політичних 

наук, професор 

 

Наукові статті, тези, 

кваліфікаційні 

роботи, методичні 

розробки – 12 д.а. 

8 тис. - 

 

МДУ 

«Теоретико-методологічне забезпечення та розробка інструментарію  

модернізаційної моделі регіонального розвитку в нових територіально-просторових умовах» 

(номер державної реєстрації  № 0118U000551, наук.кер. Булатова О.В.) 
2. - визначити особливості 

регіонального розвитку в нових 
територіально-просторових умовах 
світогосподарського розвитку; 
- дослідити концептуальні засади 
регіонального розвитку та 

міжрегіонального співробітництва 
на інтеграційній основі; 
- ідентифікувати сучасні тенденції 
взаємодії регіонів в національному 
та міжнародному вимірах; 
- розвинути науково-методичні 
підходи щодо оцінювання рівня 
економічного розвитку регіонів за 
рахунок удосконалення системи 

моніторингу регіонального розвитку 
та регіональної політики з 
урахуванням нових територіально-
просторових умов; 
- розробити теоретико-

2018 2020 Булатова О.В.,  

доктор економічних 

наук, професор  

Наукові статі, тези, 

кваліфікаційні роботи, 

методичні розробки, 
монографії та 

навчальні посібники; 

30 д.а. 

- - МДУ 
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№ 

з/п 

 

 

Основні завдання НДР 

 

Термін виконання, 

(рік, квартал) 

Прізвище, ініціали, 

науковий ступінь, 

учене звання 

керівника теми та 

відповідального 

виконавця 

Види наукової 

продукції, кількість 

д.а. 

Обсяг 

фінансу

вання 

на рік 

тис. грн. 

Залучення інших 

установ до 

 виконання 

Підстава  

для виконання, 

замовник 
методологічний підхід до 
визначення та  оцінки потенціалу 
регіонального розвитку, що 

базується на розробці нового 
методичного інструментарію; 
- побудувати стратегічні матриці 
оцінки специфіки регіонального 
розвитку за рахунок узгодження 
інтегральних показників рівня 
потенціалу розвитку 
міжрегіонального співробітництва 

та рівня економічної безпеки 
регіонів різного рівня; 
- обґрунтувати напрями 
диверсифікації секторально-
регіональної структури зовнішньої 
торгівлі регіонів України; 
- розробити модернізаційну модель 
регіонального розвитку; 

- визначити місце і роль 
міжрегіонального співробітництва в 
контексті забезпечення економічної 
безпеки. 

«Актуальні проблеми українського літературознавства, лінгвістики та лінгводидактики» 

 (номер державної реєстрації  № 0119U100971, наук.кер. Мельничук І.В.) 
3. - дослідження української 

літератури 17-18 століття в 
контексті європейського бароко; 
- вивчення сучасної української 

поезії засобами міфокритики; 
- вивчення особливостей 
східностепових говірок; 
- спостереження за динамікою змін 
у мовній картині світу; 
- дослідження процесу формування 
мовознавчих та літературознавчих 
компетентностей учнів;  

- дослідження дискурсу сучасної 
української прози. 

2019 2023 Мельничук І.В., 

кандидат філологічних 

наук, доцент 

статті, тези, методичні 

розробки - 20 д.а. 

 

-  Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка 

МДУ 

«Культурологія в системі соціально-гуманітарного знання» 

(номер державної реєстрації № 0119U001316, наук.кер. Сабадаш Ю.С.) 
4. - пошук та обробка теоретичних засад 2019 2022 Сабадаш Ю.С.,  Наукові статі, тези, 3 тис. НАКККіМ, МДУ 
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№ 

з/п 

 

 

Основні завдання НДР 

 

Термін виконання, 

(рік, квартал) 

Прізвище, ініціали, 

науковий ступінь, 

учене звання 

керівника теми та 

відповідального 

виконавця 

Види наукової 

продукції, кількість 

д.а. 

Обсяг 

фінансу

вання 

на рік 

тис. грн. 

Залучення інших 

установ до 

 виконання 

Підстава  

для виконання, 

замовник 
культурології в системі соціально-
гуманітарного знання; 
-удосконалення методологічних 

підходів щодо дослідження 
проблеми; 
- аналіз загальних теоретичних 
особливостей теми дослідження; 
- обґрунтування структури змісту 
культурології  в системі соціально-
гуманітарного знання. 

доктор культурології, 
професор 

кваліфікаційні роботи, 

методичні розробки, 

монографії та 

навчальні посібники – 

15 д.а. 
 

Департамент 

культури 

м.Маріуполя, 

Рівненський 

держаний 

гуманітарний 

університет 

«Професійна підготовка в галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи  

в умовах реалізації стратегії сталого розвитку українського суспільства» 

(номер державної реєстрації № 0119U001315, наук.кер. Янковський С.В.) 
5. - оцінити структурне наповнення 

циклу дисциплін професійної 
підготовки спеціальності 
«Інформаційна, бібліотечна та 
архівна справа» 
- проаналізувати науково-методичні 
засади формування у студентів 
інформаційної культури упродовж 
опанування дисциплін професійної 

підготовки 
- модернізувати змістову складову 
 самостійної роботи студентів у циклі 
дисциплін професійної підготовки 
спеціальності «Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа» 
- впровадження компетентнісного 
підходу до викладання циклу 

дисциплін професійної підготовки 
спеціальності «Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа» 

2019 2022 Янковський С.В., 

кандидат філософських 
наук, доцент 

Наукові статі, тези, 

кваліфікаційні роботи, 

методичні розробки, 

монографії та 

навчальні посібники – 

15 д.а. 

 

3 тис. Національна 

академія 

педагогічних наук 

України, 

міжнародна 

організація Ari 

Ari Foundation, 

Українська 

асоціація 

дослідників 
освіти, КІБіТ, 

Європейський 

університет,  

СНУ ім. В.Даля 

 

МДУ 

«Лексико-граматичні одиниці різноструктурних мов: зародження, функціонування та реалізація у мові та мовленні» 

(номер державної реєстрації № 0119U001314 наук.кер. Гутнікова А.В.) 
6. - вивчення структурних і 

функціональних особливостей мов 
незалежно від характеру генетичних 
відношень між ними; 
- дослідження та опис мови шляхом 

її системного зіставлення з іншими 
мовами з метою пояснення її 

2019 2023 Гутнікова А.В., 

кандидат філологічних 

наук, доцент 

Методичні вказівки, 

навчальні посібники, 

статті – 24 д.а. 

2 тис. - МДУ 
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№ 

з/п 

 

 

Основні завдання НДР 

 

Термін виконання, 

(рік, квартал) 

Прізвище, ініціали, 

науковий ступінь, 

учене звання 

керівника теми та 

відповідального 

виконавця 

Види наукової 

продукції, кількість 

д.а. 

Обсяг 

фінансу

вання 

на рік 

тис. грн. 

Залучення інших 

установ до 

 виконання 

Підстава  

для виконання, 

замовник 
специфічності (системної 
ідеоматичності); 
- розвиток теорії та методології 

перекладознавства, яке займається 
зіставленням генетично споріднених 
мовних систем з метою аналізу 
лінгвістичних, психолінгвістичних, 
функціонально-комунікативних, 
когнітивних та інших позицій з 
однієї мови на іншу; 
- дослідження розповсюдженості 

мовних явищ у просторі та 
міжмовна (міждіалектна) взаємодія 
внутрішньої організації мови як 
системи з орієнтацією на план 
вираження, або на семантичні 
категорії мови та засоби їх 
вираження; 
- встановлення спільних рис і 

розбіжностей між порівнюваними 
мова, та мовними/мовленнєвими 
явищами; 
- дослідження наукових основ 
методики навчання іноземній мові 
як засобу міжнаціонального та 
міжкультурного спілкування. 

«Компаративний опис мов і літератур: лінгвокультурологічний аспект» 

(номер державної реєстрації № 0116U000051 наук.кер. Гусєва О.І.) 
7. - компаративний аналіз та опис 

важливих тенденцій, які впливають 
на становлення та розвиток 
сучасних мов і літератур;  
- поглиблення теоретико-
методологічних підходів щодо 
визначення сутності досліджуваної 
наукової проблеми;  
- розробка інтегративної моделі 

лінгвокультурологічного аналізу;  
- визначення практичних шляхів 
формування та вдосконалення 
лінгвокультурологічного аналізу;  
- обґрунтування 

2016 2020 Гусєва О.І.,  

кандидат філологічних 
наук, доцент 

Наукові статті -7,5 д.а.; 

тези доповідей  - 4,5 д.а.; 
електронний посібник – 

11 д.а. 
 

1 тис. - МДУ 
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№ 

з/п 

 

 

Основні завдання НДР 

 

Термін виконання, 

(рік, квартал) 

Прізвище, ініціали, 

науковий ступінь, 

учене звання 

керівника теми та 

відповідального 

виконавця 

Види наукової 

продукції, кількість 

д.а. 

Обсяг 

фінансу

вання 

на рік 

тис. грн. 

Залучення інших 

установ до 

 виконання 

Підстава  

для виконання, 

замовник 
міждисциплінарності як принципово 
нового підходу в вивченні та описі 
мови і літератур;  

- реалізація отриманих результатів 
дослідження в практиці викладання 
та методології  філологічних 
дисциплін;  
- компаративний аналіз результатів 
впровадження даного дослідження 

«Грецький лінгвокультурний простір» 

(номер державної реєстрації № 0116U000050 наук.кер. Жарікова Ю.В.) 
8. - виявлення специфіки грецької 

мовної картини світу на всіх рівнях 
мовної системи. Залучення 
європейського досвіду дослідження 
різних видів дискурсів (на прикладі 
медіа- та рекламного дискурсів); 
- систематизація і узагальнення 
провідних сучасних теорій 
дослідження рекламного та 
медіадискурсу, встановлення їх ролі 

в оптимізації інноваційних процесів; 
- видання колективної монографії 
«Лінгвокультурні та 
мовностилістичні особливості 
різних видів сучасного 
грекомовного дискурсу» 

2016 2020 Жарікова Ю.В.,  

кандидат філологічних 
наук, доцент 

Статті, тези – 20 д.а. 3 тис.  Грецьке товариство 

м. Маріуполя 

МДУ 

«Проблеми та перспективи розвитку національної правової системи України  

в умовах європейської міждержавної інтеграції» 

(номер державної реєстрації № 0116U000048 наук.кер. Хараберюш І.Ф.) 
9. - оцінка забезпечення європейських 

стандартів у визначенні 

конституційного ладу України; 
- удосконалення методологічних 
підходів щодо визначення 
юридичного змісту правового 
механізму взаємодії національної 
правової системи з правом 
інтеграційних об’єднань; 
- дослідження сучасних теоретико-

методологічних проблем реалізації 
курсу України на вступ до 

2016 2020 Хараберюш І.Ф.,  
доктор юридических 

наук, професор  

Колективна монографія, 
методичні рекомендації, 

матеріали лекцій, 
наукові статті, тези –  
20 д.а. 

1 тис. - МДУ 
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№ 

з/п 

 

 

Основні завдання НДР 

 

Термін виконання, 

(рік, квартал) 

Прізвище, ініціали, 

науковий ступінь, 

учене звання 

керівника теми та 

відповідального 

виконавця 

Види наукової 

продукції, кількість 

д.а. 

Обсяг 

фінансу

вання 

на рік 

тис. грн. 

Залучення інших 

установ до 

 виконання 

Підстава  

для виконання, 

замовник 
Європейського Союзу, у тому числі 
– через підписання Угоди про 
асоціацію; 

- аналіз загальних теоретичних 
особливостей імплементації 
європейських стандартів до 
національної правової системи 
України. 

«Мовні одиниці різних рівнів сучасних германських, романських слов’янських та новогрецької мов:  

когнітивний, комунікативний та порівняльний аспекти» 

(номер державної реєстрації № 0117U003194 наук.кер. Шепітько С.В.) 
10. - розробка теорій сучасного 

мовознавства, орієнтованих на 
положення про єдність мови та 

мислення, трактування мовленнєвої 
сфери як складової когнітивної 
діяльності людини; 
- визначення актуальних напрямків 
філософії мови, аналіз мови як 
одного з головних інструментів 
буття людини, пошук «досконалої 
мови», дослідження метамови; 

- встановлення ізоморфізму та 
аломорфізму на морфологічному, 
лексичному рівнях (порівняння та 
співвідношення лексичних одиниць, 
їх семантики, класифікацій та 
способів словотворення); 
- аналіз стилістичних явищ 
порівнювальних мов (в практичному 

плані порівняльні дослідження 
виточених, специфічних для даної 
ситуації мовних засобів, добір 
можливих у вжитку варіантних 
паралельних форм мають сприяти 
кращому засвоєнню мови як 
системи та як засобу комунікації); 
- пошук шляхів досягнення 
функціональної еквівалентності 

через трансформації в композиції 
творів; 
- встановлення перекладацьких 

2017 2020 Шепітько С.В., кандидат 
філологічних наук, 

професор 

Статті, збірка науково-
практичної конференції 
викладачів, монографія, 

методичні рекомендації, 
електронний посібник, 
навчальні посібники – 30 
д.а. 
 
 

2 тис. - МДУ 
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№ 

з/п 

 

 

Основні завдання НДР 

 

Термін виконання, 

(рік, квартал) 

Прізвище, ініціали, 

науковий ступінь, 

учене звання 

керівника теми та 

відповідального 

виконавця 

Види наукової 

продукції, кількість 

д.а. 

Обсяг 

фінансу

вання 

на рік 

тис. грн. 

Залучення інших 

установ до 

 виконання 

Підстава  

для виконання, 

замовник 
прийомів відтворення значень з 
урахуванням стилістичного, 
прагматичного потенціалу 

мовних одиниць, з 
урахуванням антропоцентричних 
і соціальних характеристик 
учасників комунікації, специфіки 
адресантно-адресатних відносин в 
комунікативних ситуаціях з 
симетричними і несиметричними 
відносинами, специфіки жанрів і 

варіативності дискурсу, риторики 
принципів, алгоритмів комунікації, 
досягнень сучасних комунікативних 
технологій; 
- визначення особливостей 
невербальної комунікації у 
відповідному культурному 
середовищі, опису універсальних 

та етнічних і специфічних 
факторів у моделюванні 
комунікативних ситуацій. 

«Зміст філологічної освіти в системі професійної підготовки вчителів англійської мови та філологів» 

(номер державної реєстрації № 0118U003553 наук.кер. Федорова Ю.Г.) 
11. - удосконалення методологічних 

підходів щодо дослідження 
проблеми; 
- складання плану наукового 
дослідження та розробка тематики 

наукових семінарів; 
 - підготовка наукових статей, тез 
доповідей на конференціях різних 
рівнів. 

2018 2021 Федорова Ю.Г., кандидат 
філологічних наук, 

доцент 

Монографія - 8,5 д.а.; 
наукові статті, тези -  
8д.а.; навчально-
методичні посібники -  
5д.а. 

9 тис. ----- МДУ 

«Актуальні проблеми історії України: сучасне бачення» 

(номер державної реєстрації № 0118U003556 наук.кер. Романцов В.М.) 
12. - розглянути історію Північного 

Приазов’я (кінець XVII – початок 
ХХ ст.); 

- проаналізувати повсякденне життя 
працівників металургійної 
промисловості та студентів України; 
- висвітлити реформування 

2018 р. 
 

2021 р. 
 

Романцов В.М., 
доктор історичних наук, 

професор 

 
 

Наукові статті - 9 д.а.,  
тези доповідей - 7 д.а., 
монографії -10 д.а. 
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№ 

з/п 

 

 

Основні завдання НДР 

 

Термін виконання, 

(рік, квартал) 

Прізвище, ініціали, 

науковий ступінь, 

учене звання 

керівника теми та 

відповідального 

виконавця 

Види наукової 

продукції, кількість 

д.а. 

Обсяг 

фінансу

вання 

на рік 

тис. грн. 

Залучення інших 

установ до 

 виконання 

Підстава  

для виконання, 

замовник 
військових округів на території 
України у ІІ пол. ХІХ – на поч.ХХ 
ст. 

«Здоров'язбережувальні та рекреаційно-оздоровчі технології в галузі фізичної культури та спорту» 

(номер державної реєстрації № 0118U003555 наук.кер. Осіпцов А.В.) 
13. - здійснити системний аналіз 

стану проблеми 
здоров’язбережувальних та 

рекреаційно-оздоровчих 

технології в галузі фізичної 

культури та спорту; 

розробити та обґрунтувати 

педагогічну технологію 

формування 

здоров’язбережувальних та 

рекреаційно-оздоровчих 

технології в галузі фізичної 

культури та спорту; 
 

2018 2022 Осіпцов А.В.,  

доктор педагогічних 
наук, професор 

Наукова та навчально-

методична літератури: 
статті, тези доповідей, 

методичні розробки 

- 20 д.а. 

 

 

2 тис. Харківський 
національний 
педагогічний 
університет  

ім. Г.С. Сковороди, 
комунальний заклад 

«Харківська 

гуманітарно-
педагогічна 
академія» 

Харківської 
обласної ради 

МДУ 

«Теоретично-методичні засади професійної підготовки фахівців у галузі журналістики, реклами та PR в контексті компетентнісного підходу» 

(номер державної реєстрації № 0118U003554 наук.кер. Іванова Т.В.) 
14. - розробка концепції роботи над 

комплексною темою; 

- визначення актуальних 

напрямків дослідження 

компетентостей та компетенцій 

майбутніх фахівців з 

журналістики, реклами та 

зв’язків з громадськістю; 

- встановлення особливостей 

дослідження компетентнісного 

підходу в сфері мас-медіа 
зарубіжними та вітчизняними 

вченими; 

- розробка  та визначення 

методологічних підходів щодо 

дослідження проблеми. 

 

2018 2022 Іванова Т.В.,  

доктор педагогічних 

наук, професор 

Статті, тези доповідей – 
10  д.а.  
 

10 тис.  - МДУ 
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№ 

з/п 

 

 

Основні завдання НДР 

 

Термін виконання, 

(рік, квартал) 

Прізвище, ініціали, 

науковий ступінь, 

учене звання 

керівника теми та 

відповідального 

виконавця 

Види наукової 

продукції, кількість 

д.а. 

Обсяг 

фінансу

вання 

на рік 

тис. грн. 

Залучення інших 

установ до 

 виконання 

Підстава  

для виконання, 

замовник 

«Розвиток італійської мови, літератури та культури в сучасній та історичній площині» 

(номер державної реєстрації № 0118U001311 наук.кер. Трифонова Г.В.) 
15. - визначити типологічні 

особливості італійської мови у 

порівнянні з українською; 

- виокремити сучасні тенденції 

розвитку італійського мовного 

та літературного середовища; 

- проаналізувати сучасні 
методики навчання італійської 

мови як іноземної з урахуванням 

вітчизняного та зарубіжного 

досвіду; 

- розробити методичну 

концепцію навчання італійської 

мови як іноземної для закладів 

середньої освіти; 

- вдосконалити навчально-

методичну базу для навчання 

італійської мови у закладах 

вищої освіти; 
- окреслити особливості й 

тенденції розвитку італійської 

медіа системи та визначити її 

вплив на мовно-культурні 

процеси в Італії; 

- відтворити історію українсько-

італійського співробітництва у 

галузі двомовного перекладу 

художньої літератури; 

- проаналізувати та порівняти 

взаємозв’язок історичної, 
мовної, культурної, літературної 

площин в Україні та Італії; 

- вдосконалити сучасну 

перекладознавчу науку, увівши 

до вітчизняного наукового обігу 

результати італійських 

2019 2023 Трифонова Г.В., 

кандидат наук  

із соціальних 

комунікацій, доцент 

 

 

Колективна 

монографія, 

підручник, статті,  

тези – 20 д.а. 

7 тис. Маріупольська 

міська гімназія 

№2 

МДУ 
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№ 

з/п 

 

 

Основні завдання НДР 

 

Термін виконання, 

(рік, квартал) 

Прізвище, ініціали, 

науковий ступінь, 

учене звання 

керівника теми та 

відповідального 

виконавця 

Види наукової 

продукції, кількість 

д.а. 

Обсяг 

фінансу

вання 

на рік 

тис. грн. 

Залучення інших 

установ до 

 виконання 

Підстава  

для виконання, 

замовник 

досліджень, розглянувши 

особливості українсько-

італійського двомовного 

перекладу художньої літератури 

та кіно. 

«Розробка науково-методичного забезпечення та програмного продукту  

для практичної підготовки здобувачів вищої освіти ОП 124 Системний аналіз та ОП 125 Кібербезпека» 

(номер державної реєстрації (на держреєстрації в УкрІНТЕІ) наук.кер. Шабельник Т.В.) 
16. - розробка методичних вказівок для 

практичної підготовки здобувачів 
вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти 
ОП 124 Системний аналіз; 
- розробка методичних вказівок для 

практичної підготовки здобувачів 
вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти 
ОП 125 Кібербезпека; 
- розробка методичних вказівок для 
практичної підготовки здобувачів 
вищої освіти другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
ОП 124 Системний аналіз. 

2020  Шабельник Т.В., 

доктор економічних 

наук, доцент 

Тези, методичні 

розробки; 

15 д.а. 

- - МДУ 

«Інноваційно-технологічні засади підготовки  фахівців до роботи в інклюзивному середовищі закладу дошкільної освіти» 

(номер державної реєстрації (на держреєстрації в УкрІНТЕІ) наук.кер. Брежнєва О.Г.) 
17. - здійснити термінологічний 

аналіз понятійного поля 
дослідження з позицій різних 

наукових підходів. Уточнити 

сутність поняття «педагог 

інклюзивної освіти»; 

- проаналізувати різні 

технологічні підходи підготовки 

педагогів з метою визначення 

ролі та функцій педагога 

інклюзивної освіти як провідного 

суб’єкта відповідної роботи з 

дітьми з особливими потребами; 
- розробити критерії, показники та 

2020 2024 Брежнєва О.Г.,  

доктор педагогічних 
наук, доцент 

Статті, тези, 

підручники; 
навчальні  посібники;  

30 д.а. 

- Маріупольська 

міська рада 

МДУ 
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№ 

з/п 

 

 

Основні завдання НДР 

 

Термін виконання, 

(рік, квартал) 

Прізвище, ініціали, 

науковий ступінь, 

учене звання 

керівника теми та 

відповідального 

виконавця 

Види наукової 

продукції, кількість 

д.а. 

Обсяг 

фінансу

вання 

на рік 

тис. грн. 

Залучення інших 

установ до 

 виконання 

Підстава  

для виконання, 

замовник 

рівні індивідуальної готовності 

фахівців до роботи в інклюзивному 

середовищі закладу дошкільної 

освіти;  

- розробити функціональну модель 

підготовки педагога для роботи в 

інклюзивному середовищі закладу 

дошкільної освіти. 

«Психологічні аспекти проектування власного майбутнього в умовах сучасності» 

(номер державної реєстрації № 0120U100272 наук.кер. Стуліка О.Б.) 

18. - визначення чинників ефективності 
проектування особистістю власного 
майбутнього в сучасних умовах; 
дослідження механізмів 
особистісної трансформації в 
ситуації соціальних змін; 
- проведення емпіричних 
досліджень: визначення існуючих 

проблемних зон, окреслення меж  
предмету дослідження; побудова 
моделі. 

2020 2024 Стуліка О.Б.,  
кандидат 

психологічних наук, 

доцент 

Статті, тези, 
методичні 

рекомендації – 18 д.а. 

2 тис. - МДУ 

«Науково-методичний супровід професійної підготовки педагогічних та керівних кадрів  

для Нової української школи» 

(номер державної реєстрації № 0120U100343 наук.кер. Воєвутко Н.Ю.) 
19. - розробка програми наукового 

дослідження і наукових 
комунікативних заходів в межах 
комплексної теми; 
- вивчення, узагальнення і 

систематизація вітчизняного досвіду 
вирішення проблеми підготовки 
педагогічних та управлінських 
кадрів для НУШ; 
- вивчення досвіду підготовки 
педагогічних та керівних кадрів у 
європейських країнах; 
- видання науково-методичної 

літератури. 

2020 2022 Воєвутко Н.Ю., 

кандидат педагогічних 

наук, доцент 

Статті, програми 
дисциплін,програми 
практик, навчальні 
посібники, методичні 
вказівки – 10 д.а. 

 

- - МДУ 

 

 



 13 

1.3. за комплексними  науковими  темами  кафедр 

 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

 

Основні завдання 

 

Термін виконання, 

(рік, квартал) 

Прізвище, 

ініціали, науковий 

ступінь, 

учене звання 

керівника теми та 

відповідального 

виконавця 

Види 

наукової 

продукції, 

кількість д.а. 

Обсяг 

фінансу-

вання на 

рік 

тис. грн. 

Залучення  

інших установ 

до 

виконання 

Підстава 

для виконан-

ня, замовник 

   початок 

 

закін-

чення  

 
роботи  

1           2               3       4        5  6 7 8 9 10 
Кафедра історичних дисциплін 

1. Наукове 
стажування між 

Маріупольським 
державним 
університетом та 
Інститутом 
Археології 
Словацької 
Академії Наук в с. 
Бойне Нітрянського 

району, Словацька 
Республіка. 

Проведення археологічних 
розкопок 

24.07.  
2020 

26.08. 
2020 

Старший викладач  
Забавін В.О. 

Звіт про 
археологічну 

експедицію 
 

Проживання, 
харчування 

та культурно-
екскурсійна 

програма – за 
рахунок 

приймаючої 
сторони 
згідно з 

договором 

Інститут археології 
НАН України 

Укладений 
договір про базу 

практики з  
Інститутом 
Археології 
Словацької 
Академії Наук  
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1.4. За договорами на виконання науково-дослідних  робіт                 
 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

 

Основні завдання 

 

Термін виконання, 

(рік, квартал) 

Прізвище, ініціали, 

науковий ступінь, 

учене звання 

керівника теми та 

Види наукової 

продукції, 

кількість д.а. 

Обсяг фінансу-

вання на рік 

тис. грн. 

Залучення інших 

установ до 

виконання 

роботи 

Підстава  

для  

виконання, 

замовник 

   початок 

 

закінчення відповідального 

виконавця 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Продуктивні 
технології 
розвитку 
комерційної 
FM-станції 

- здобуття студентами 
практичних навичок 
журналістської професії; 
-запровадження інновацій 
них технологій в 

навчальний процесс; 
- створення центру 
апробацій наукових 
досліджень та студентської 
творчості. 

2009 2020 Безчотнікова С.В.,  
доктор 

філологічних наук, 
професор 

 

Статті - 0,5 д.а. - ЗАТ ТРК 
«Євростудія» 

Угода від 10.04. 
2009 р. 
 
Кафедра 
соціальних 

комунікацій 
МДУ, 
ЗАТ ТРК 
«Євростудія» 
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1.5. За грантами вітчизняних та міжнародних фондів та організацій 
 

№ 

з/

п 

 

Назва теми 

 

Основні завдання 

 

Термін виконання, 

(рік, квартал) 

Прізвище, ініціали, 

науковий ступінь, 

учене звання 

керівника теми та 

Види наукової 

продукції, 

кількість д.а. 

Обсяг 

фінансу-

вання на рік 

тис. грн. 

Фонд, що 

фінансує 

науково-дослідну 

роботу 

 

Підстава  

для виконання, 

замовник 

   початок 

 

закінчен-

ня  

відповідального 

виконавця 

   

1           2               3       4        5  6 7 8 9 10 
 

1 Переосмислення 

регіональних 

студій: Балто-

Чорноморський 
зв’язок 

Модернізація регіональних 
досліджень в Україні через 
впровадження англомовної 
магістерської програми з 
регіональних досліджень 
Балто-Чорноморського 

регіону. Проект націлений 
на підвищення 
ефективності діяльності 
університетів України для 
задоволення потреби у 
всебічних знаннях у 
дисципліні міжнародних 
відносин та регіональних 

досліджень. Дворічна 
магістерська програма з 
регіональних досліджень 
Балто-Чорноморського 
регіону яка буде 
запроваджена англійською 
мовою у Львівському 
національному 

університеті імені Івана 
Франка, а також модулі, 
які будуть впроваджені в 
інших українських 
університетах, нададуть 
можливість студентам 
отримати 
міждисциплінарний досвід 

навчання у поєднанні з 
інноваційними 
викладацькими 
практиками. Програма 
буде орієнтована як на 
українських, так і на 

Жовтень 

2017 

Жовтень 

2020 

Трофименко М. В., 

адміністративний 

координатор - 

к.політ.н., професор, 
проректор з науково-

педагогічної роботи  

(міжнародні зв’язки); 

Пахоменко С. П. - 

академічний 

координатор, к.і.н., 

доцент кафедри 

міжнародних 

відносин та 

зовнішньої політики  

Магістерська 

програма 

- ЄС - 
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№ 

з/

п 

 

Назва теми 

 

Основні завдання 

 

Термін виконання, 

(рік, квартал) 

Прізвище, ініціали, 

науковий ступінь, 

учене звання 

керівника теми та 

Види наукової 

продукції, 

кількість д.а. 

Обсяг 

фінансу-

вання на рік 

тис. грн. 

Фонд, що 

фінансує 

науково-дослідну 

роботу 

 

Підстава  

для виконання, 

замовник 
іноземних студентів, чиї 
академічні інтереси або 
практична діяльність тісно 

пов’язані з Балтійським та 
Чорноморським регіонами.  
Проект передбачає 
тренінги для українських 
вчителів із сучасної 
методології навчання та 
допомагає модернізації 
викладацької середи.  

2 Археологічні 
дослідження 
експедиції МДУ 

Виявлення, обстеження та 
дослідження пам'яток 
археології раннього 
середньовіччя 

2020 2020 Забавін В.О.,  
начальник 

археологічної 
експедиції МДУ 

Звіт про роботу 
АЕ МДУ перед 
Польовим 
комітетом 
Інституту 
археології НАНУ 

- - Договір про 
наукове 
співробітництво 
між 
Маріупольським 
державним 
університетом-
Україна та 

Інститутом 
археології 
Словацької 
Академії Наук-
Словацька 
Республіка 
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ПЛАН 

прийому до аспірантури МДУ на 2020 рік 
Спеціальність 

(шифр, назва) 

Аспірантура   

Здобувачі наукового 

ступеня кандидата 

наук 

Інші форми підвищення науково-педагогічного рівня 

працівників 

 з відривом від 

виробництва 

без відриву від 

виробництва 

Творчі відпустки  Стажування 

(підвищення кваліфікації)*  

1 2 3 4 5 6 
032 Історія та археологія 1 - - - - 

051 Економіка 1 - - - - 

052 Політологія 1 - - - - 

081 Право 1 - - - - 

281 Публічне управління та 
адміністрування 

1 - - - - 

292 Міжнародні економічні 
відносини 
 

1 - - - - 

ВСЬОГО: 6 - - - - 

 

* за планом Центру післядипломної освіти та підвищення кваліфікації 

  

ПЛАН 

прийому до докторантури МДУ на 2020 рік 
Спеціальність 

(шифр, назва) 

Аспірантура   

Здобувачі наукового 

ступеня кандидата 

наук 

Інші форми підвищення науково-педагогічного рівня 

працівників 

 з відривом від 

виробництва 

без відриву від 

виробництва 

Творчі відпустки  Стажування 

(підвищення кваліфікації)*  

1 2 3 4 5 6 
032 Історія та археологія 1 - - - - 

292 Міжнародні економічні 
відносини 
 

- - - - - 

ВСЬОГО: 1 - - - - 
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ПЛАН 
вступу  до аспірантури та докторантури 

інших ВНЗ та науково-дослідних інститутах 

   

Спеціальність 

(шифр, назва) 

 

Аспірантура  

 

 

Докторантура  

 

 

Здобувачі нау-

кового ступеня    

   Інші форми підвищення 

науково-педагогічного рівня 

працівників 

 з відривом від 

виробництва 

без відриву від 

виробництва 

 кандидата 

наук 

Творчі  відпустки Стажування 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

 

 
*/* - цифра в чисельнику - план набору в аспірантуру та докторантуру  

       - цифра в знаменнику - план підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів 
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ПЛАН 

підготовки дисертаційних робіт аспірантами  МДУ  

 
№з/п П.І.Б. Спеціальність Термін початку 

дослідження 

Термін закінчення 

дослідження 

Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики 
1.  Боярська Є.О. 23.00.04 – Політичні проблеми 

міжнародних систем та 

глобального розвитку 

2015 2019 

2. Лубінець Д.В. 052 Політологія 2016 2020 

3. Бушуєв Г.О. 2017 2021 

4. Татай Е.О. 2017 2021 

5. Сенатосенко В.О. 2018 2022 

6. Митрощенко В.І. 2018 2022 

7. Парлюк В.І. 2018 2022 

8. Махсма С.Г. 2018 2022 

9. Мендрін О.В. 2018 2022 

10. Авер’янов А.А. 2019 2023 

11. Караман К.В. 2019 2023 

12. Мороз О. (Республіка 

Словенія) 

2019 2023 

Всього по кафедрі: 12  

Кафедра права та публічного адміністрування 

 
13. Барабаш Г.В. 12.00.02 – Конституційне право; 

муніципальне право 

  

2015 

(у відпустці по догляду за 

дитиною) 

2019 

14. Беспалова О.В. 081 Право 

 

 

 

 

 

2019 2023 

15. Гапонов А.В. 2019 2023 

16. Бугаєнко Г.Є. 2019 2023 

17. Лісовий О.О. 2019 2023 

18. Іванова О.Л. 2019 2023 

19. Мітько Н.В. 2019 2023 

20. Топузов Д.І. 281 Публічне управління та 

адміністрування 

2019 2023 

Всього по кафедрі: 8   

  



 20 

 

 Докторанти МДУ: 

спеціальність 032 Історія та археологія 

1. Орєхова С.Є. (2018 – 2020 рр.) 

 

 

 

 

 

Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин 
21. Зайковський О.С. 292 Міжнародні економічні  

відносини 

2017 2021 

22. Карпенко О.І. 2018 2022 

23. Федоров Е.В. 2018 2022 

24. Беспалов С.І. 051 Економіка 2019 2023 

Всього по кафедрі: 4  

 Кафедра слов’янської філології та перекладу  
25. Рудакова О.О. 10.02.15  - Загальне 

мовознавство 

 

2011 

(у відпустці по догляду за 

дитиною) 

2015 

Всього по кафедрі: 1  

Кафедра соціальних комунікацій 

26. Чапчахчи К.О. 27.00.04 – Теорія та історія  

журналістики 

2014 

(у відпустці по догляду за 

дитиною) 

- 

Всього по кафедрі: 1  

Кафедра історичних дисциплін 
27. Копань А.В. 032 Історія та археологія 2016 2020 

28. Веремеєва М.В. 2017 2021 

29. Папац А.С. 2018 2022 

30. Алфьоров А.Д. 2018 2022 

31. Гончаренко І.М. 2018 2022 

32. Пістелева Д.В. 2019 2023 

Всього по кафедрі: 6  

Всього по МДУ: 32 аспіранта 

Всього аспірантів, які закінчують навчання у поточному році 2 
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ПЛАН 
підготовки дисертаційних робіт викладачами, що навчаються в аспірантурі та докторантурі, здобувачів  інших ВНЗ  

та науково-дослідних інститутах 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Шифр і назва спеціальності Термін початку 

дослідження 
Термін закінчення 

дослідження 

Факультет філології та масових комунікацій 

кафедра дошкільної освіти 
 - - - - 

кафедра української філології 
1 Тютюма Т.С. 011 Освітні, педагогічні науки, спеціалізація: українська мова 2018 2022 

кафедра соціальних комунікацій 
 - - - - 

кафедра фізичного виховання, спорту та здоров я людини 
 - - - - 

кафедра практичної психології 
2 Вагабова А.О. 053 Психологія 2018 2022 

3 Пархоменко І.А. 053 Психологія 2019 2023 

Економіко-правовий факультет 

кафедра математичних методів та системного аналізу 
4 Лазаревська Ю.А. 073 Менеджмент 2018 2022 

кафедра менеджменту 
 - - - - 

кафедра права та публічного адміністрування 
 - - - - 

кафедра економіки та міжнародних економічних відносин 
 - - - - 

 кафедра раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища 
 - - - - 

Історичний факультет 

кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики 
 - - - - 

кафедра історичних дисциплін 
 - - - - 

кафедра культурології та інформаційної діяльності 
 - - - - 
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кафедра філософії та соціології 
5 Цибулько О.С. Докторантура 

011 Освітні, педагогічні науки 

2018 2020 

Факультет грецької філології та перекладу 

кафедра грецької філології та перекладу 
 - - - - 

кафедра теорії та практики перекладу 

     

кафедра слов’янської філології та перекладу 

 - - - - 

Факультет іноземних мов 

кафедра англійської філології 
 - - - - 

кафедра німецької та французької філології 
 - - - - 

кафедра педагогіки та освіти 

 - - - - 

кафедра італійської філології 
 - - - - 

Всього докторантів: 1 Всього аспірантів: 4  
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ПЛАН 
стажування за кордоном науково-педагогічних працівників університету 

 

№ 

 з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Тема дисертаційної роботи, 

тематика стажування 

За яким проектом здійснюється 

стажування 

 (назва проекту, організація) 

Країна Орієнтовний 

термін 

1 2 3 4 5 6 
1 Брежнєва О.Г. Теорія і практика математичного 

розвитку дітей 3-6 років у системі 

дошкільної освіти 

- Польща Протягом 

року 

2 Демидова Ю.О. Теоретико-методичні засади дошкільної 

освіти західної Європи   

- Польща Протягом року 

3 Березіна О.О. Організаційно-педагогічні умови 

освітньої діяльності дошкільних 

навчальних закладів нового типу 

- Польща Протягом року 

4 Лабецька Ю.Б. Діалекти греків Приазов’я Erasmus+ 

Афінський національний університет  

ім. Каподістрії 

Греція Травень 2020 

5 Пефтієва О.Ф. Лекції з дисципліни  

‘Critical discourse analysis’ 

Erasmus+Teaching mobility Іспанія Червень 2020 
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ПЛАН 
науково-дослідної роботи студентів 

 
№  

з/п 

Підрозділ  Кількість студентів, що беруть 

участь у комплексних наукових 

темах,  у тому числі Інші види участі 

  Магістерські 

роботи 

Дипломні  

роботи 

1 2 3 4 5 

Факультет філології та масових комунікацій 

1 Кафедра української філології 25 - Участь у: 
- конференціях (протягом року); 

- Міжнародному конкурсі імені П.Яцика; 
- всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук; 
- всеукраїнській студентській олімпіаді; 

- Декаді студентської науки (березень 2020 р.) 

2 Кафедра дошкільної освіти 
 

51 
 

- Участь у: 
- конференціях (протягом року); 

- всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та 
гуманітарних наук; 

- всеукраїнській студентській олімпіаді; 
- Декаді студентської науки (березень 2020 р.) 

3 Кафедра практичної психології 14 - Участь у: 
- конференціях (протягом року); 

- всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та 
гуманітарних наук; 

- всеукраїнській студентській олімпіаді; 
- Декаді студентської науки (березень 2020 р.) 

4 Кафедра соціальних 
комунікацій 

- - Участь у: 
- конференціях (протягом року); 

- всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та 
гуманітарних наук; 

- всеукраїнській студентській олімпіаді; 

- Декаді студентської науки (березень 2020 р.) 

5 Кафедра фізичного виховання, 

спорту та здоров’я людини 

20 - Участь у: 

- конференціях (протягом року); 
- всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук; 
- всеукраїнській студентській олімпіаді; 

- Декаді студентської науки (березень 2020 р.) 
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Факультет грецької філології та перекладу 

6 Кафедра  грецької філології та 

перекладу 
 

13 10 Участь у: 

- конференціях (протягом року); 
- всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук; 

- всеукраїнській студентській олімпіаді; 
- Декаді студентської науки (березень 2020 р.) 

7 Кафедра слов’янської філології 
та перекладу 

9 - Участь у: 
- конференціях (протягом року); 

- всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та 
гуманітарних наук; 

- всеукраїнській студентській олімпіаді; 
- Декаді студентської науки (березень 2020 р.) 

8 Кафедра теорії та практики 
перекладу 

10 - Участь у: 
- конференціях (протягом року); 

- всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та 
гуманітарних наук; 

- всеукраїнській студентській олімпіаді; 
- Декаді студентської науки (березень 2020 р.) 

Факультет іноземних мов 

9 Кафедра англійської філології 39 - Участь у: 
- конференціях (протягом року); 

- всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та 
гуманітарних наук; 

- всеукраїнській студентській олімпіаді; 
- Декаді студентської науки (березень 2020 р.) 

10 Кафедра німецької та 
французької філології 

6 - Участь у: 
- конференціях (протягом року); 

- всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та 
гуманітарних наук; 

- всеукраїнській студентській олімпіаді; 
- Декаді студентської науки (березень 2020 р.) 

11 Кафедра педагогіки та освіти 27 - Участь у: 
- конференціях (протягом року); 

- всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук; 
- всеукраїнській студентській олімпіаді; 

- Декаді студентської науки (березень 2020 р.) 

12 Кафедра італійської філології 8 - Участь у: 

- конференціях (протягом року); 
- всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук; 

- всеукраїнській студентській олімпіаді; 
- Декаді студентської науки (березень  2020 р.) 
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Економіко-правовий факультет 

13 Кафедра менеджменту 5 2 Участь у: 

- конференціях (протягом року); 
- все  українському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук; 

- всеукраїнській студентській олімпіаді; 
- Декаді студентської науки (березень 2020 р.) 

14 Кафедра економіки та 

міжнародних економічних 

відносин 

14 - Участь у: 
- конференціях (протягом року); 

- всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та 
гуманітарних наук; 

- всеукраїнській студентській олімпіаді; 
- Декаді студентської науки (березень 2020 р.) 

15 Кафедра права та публічного 

адміністрування 

52 - Участь у: 
- конференціях (протягом року); 

- всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та 
гуманітарних наук; 
- всеукраїнській студентській олімпіаді; 
- Декаді студентської науки (березень 2020 р.) 

16 Кафедра математичних 

методів та системного аналізу 

- - Участь у: 

- конференціях (протягом року); 

- всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук; 

- всеукраїнській студентській олімпіаді; 

- Декаді студентської науки (березень 2020 р.) 
17 

Кафедра раціонального 

природокористування та 

охорона навколишнього 

середовища 

17 - 

Участь у: 
- конференціях (протягом року); 

- всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук; 

- всеукраїнській студентській олімпіаді; 

- Декаді студентської науки (березень 2020 р.) 

Історичний факультет 

18 Кафедра міжнародних відносин 

та зовнішньої політки 
11 - Участь у: 

- конференціях (протягом року); 
- всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук; 
- всеукраїнській студентській олімпіаді; 

- Декаді студентської науки (березень 2020 р.)  

19 Кафедра філософії та соціології - - Участь у: 
- конференціях (протягом року); 

- всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук; 
- всеукраїнській студентській олімпіаді; 

- Декаді студентської науки (березень 2020  р.) 
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20 Кафедра культурології та 
інформаційної діяльності 

5 - Участь у: 
- конференціях (протягом року); 

- всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та 
гуманітарних наук; 

- всеукраїнській студентській олімпіаді; 
- Декаді студентської науки (березень 2020 р.) 

21 Кафедра історичних дисциплін - - Участь у: 

- конференціях (протягом року); 
- всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук; 
- всеукраїнській студентській олімпіаді; 

- Декаді студентської науки (березень 2020 р.) 
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ПЛАН 
роботи студентських наукових товариств  МДУ  

№ 

з/п 

Назва студентського наукового товариства Науковий керівник Кількість учасників  

1 1 2 3 

Факультет філології та масових комунікацій 

Кафедра української філології 
1 «Науково-інтелектуальний клуб» к.пед.н., доц.  

Грачова Т.М. 

20 

2 «Центр українознавчих студій»  к.філол. наук, доц.  

Євмененко О.В. 

35 

Кафедра практичної психології 
3 Психологічна лабораторія «Образ та якість життя особистості» к.псих.н., доц. Варава Л.А. 90 

Кафедра соціальних комунікацій 

4 Кіноклуб ас. Чишевич О.І. 50 

5 Прес-клуб к.н. з соц.комун., доц. 

Мельникова-Курганова О.С. 

50 

 Кафедра дошкільної освіти 

6 Науково-творча студія  «Евріка» к.пед.н., доц. Березіна О.О. 10 

7 «Вчимось граючись» - гурток ст.викл. Яйленко В.Ф. 15 

 Проблемна група «Теорії і технології математичного розвитку дошкільників» д.пед.н., доц. Брежнєва О.Г. 17 

Факультет грецької філології та перекладу 

Кафедра грецької філології та перекладу 
8 Актуальні проблеми грецької філології к.філол.н., доц. Жарікова Ю.В. 15 

9 Термінологія та переклад к.філол.н., доц. Новицька О.А. 9 

Кафедра теорії та практики перекладу 

10 Актуальні питання міжкультурних комунікацій перекладу та порівняльних студій к.філол.н., доц. Пефтієва О.Ф. 15 

Кафедра слов’янської філології та перекладу 

11 ПереКЛАДач к.філол.н., ст. викл. Гайдук Н.А.  

 

33 

12 Фагост к.філол.н., ст. викл. 

Педченко О.В. 

25 

13 Колаж к.філол.н., доц.  

Нікольченко Т.М.,  

ст.викладач Волік Н.А. 

25 

14 Антракт к.філол.н., ст.викл. 

Педченко О.В. 
 

40 
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Факультет іноземних мов 

Кафедра англійської філології 
15 Актуальні проблеми загального, типологічного і порівняльно-історичного мовознавства к. філол. н., доц. Федорова Ю.Г. 44 

16 Традиції та новаторство в літературі д. філол. н., доц. Городнюк Н.А. 21 

17 Літературні студії к. філол. н., доц. Назаренко Н.І. 23 

18 Лінгвокраїнознавство англомовних країн ст. викл. Золотько Ю.С. 29 

19 Інтелектуальний клуб «Що? Де? Коли?» ст. викл. Стьопін М.Г. 29 

20 Творча студія «Світ очима філолога» ст. викл. Стьопін М.Г. 25 

21 Дискусійний клуб «DIXI» ст. викл. Стьопін М.Г. 21 

Кафедра німецької  та французької філології 
22 Соціолінгвістичні проблеми німецькомовних країн ст. викл. Ганжело С.М. 18 

23 Педагогічна майстерня вчителя іноземних мов к.пед.н., доц. Кажан Ю.М. 14 

24 Романські студії к.філол.н., доц. Лоскутова Н.М. 17 

Кафедра педагогіки та освіти 
25 Педагогічна майстерня керівника закладу освіти д.пед.н., проф.  

Задорожна-Княгницька Л.В. 
28 

26 Актуальні проблеми Нової української школи д.пед.н., проф.  

Задорожна-Княгницька Л.В. 

к.пед.н., доц. Тимофеєва І.Б. 

12 

Кафедра італійської філології  
27 Interpreti.it к.філол.н., ст. викл.  

Грачова А.В., ас. Поклад Т.М. 

10 

Економіко-правовий факультет 

Кафедра менеджменту 

28 Наукове товариство студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» 

(секція «Актуальні питання сучасного менеджменту організацій») 

к.е.н., доц. Перепадя Ф.Л. 30 

29 Науковий гурток «EconoMix» к.е.н., доц. Семкова Л.В. 14 

Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин 

30 Наукове товариство студентів спеціальностей «Економіка» та «Міжнародні економічні 

відносини» 

д.е.н., проф. Чентуков Ю.І. 55 

31 Секція «Сучасні процеси інтеграції у світовому господарстві» д.е.н., проф. Булатова О.В., 

к.е.н., доц. Беззубченко О.А. 

15 

32 Секція «Міжнародна інвестиційна діяльність» к.е.н., доц. Ніколенко Т.І., 

к.н. з держ.упр., доц.  

Балабанова Н.В. 

13 

33 Секція «Міжнародні валютно-фінансові відносини» к.е.н., доц. Марена Т.В. 12 

34 Секція «Світовий ринок товарів та послуг»» к.е.н., доц. Омельченко Г.П., 

к.е.н., доц. Захарова О.В. 

15 



 30 

Кафедра права та публічного адміністрування 

35 
Наукове студентське товариство «Актуальні проблеми публічно-правових галузей» 

ст.викл. 

Темирова-Хмикіна В.І. 
56 

36 
Наукове студентське товариство «Lex&us» 

к.ю.н., доц. 

Барегамян С.Х. 
70 

Кафедра математичних методів та системного аналізу 
37 - -  - 

Кафедра раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища  

38 Правові проблеми екологічного захисту навколишнього середовища доц. Казачков М.Г. 19 

Історичний факультет 

Кафедра філософії і соціології 
39  «Філософські студії» к.і.н., доц. Цибулько О.С. 5 

Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики 

40 Дискусійний клуб «Виклики ХХІ ст.» к.і.н., доц. Гаврилова Н.В. 35 

Кафедра культурології та інформаційної діяльності 
41 Культурологічний клуб «Парадигма» кандидат культурології, доц. 

Дабло Л.Г. 

53 

42 Наукове товариство «Контент» к.н. з соц.комун.,  

доц. Кудлай О.В. 

48 

Кафедра історичних дисциплін 

43 Студентське наукове історико-археологічне товариство к.і.н., доц. Арабаджи С.С. 

(історичний напрям) 

ст.в. Забавін В.О.  

(археологічний напрям) 

39 

44 Студентське наукове історико-краєзнавче товариство к.і.н. доц. Коробка В.М. 

(історичний напрям) 

30 

 ВСЬОГО: 1249 осіб 
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ПЛАН 
проведення наукових комунікативних заходів МДУ                                                                                                                                                                           

№ 

з/п 

Назва 

заходу 

Тема конференції (семінару).  

Основні питання, що пропонуються для 

обговорення 

Вищий навчальний 

заклад 

Термін 

проведення 

Кількість 

учасників 

від 

України 

Назва 

зарубіжних 

країн та 

кількість 

учасників від 

кожної з них 

Міністерства, 

відомства або 

установи, які є 

співорганізаторами 

конференції, 

семінару від 

України та 

зарубіжних країн 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ХХІІ підсумкова 

науково-практична 

конференція викладачів 

МДУ  

«Актуальні проблеми 

науки та освіти» 

Основні питання: 

актуальні питання розвитку міжнародних 

відносин та зовнішньої політики, філософії 

та соціології, історії, економіки та 
менеджменту, права, літературознавства і 

культурології, філології, методики 

викладання, педагогіки та психології 

МДУ, 

відділ аспірантури 

07 лютого 

 2020 р. 

190 - - 

2 Декада студентської 

науки 

Основні питання: 

- виступи на пленарному засіданні; 

- конкурс наукових та реферативних робіт; 

робота наукових секцій. 

МДУ 

 

10 – 20 

березня 

2020 р. 

600 - - 

3 Міжнародні, 

всеукраїнські науково-

практичні конференції 

Протягом року 
За окремим графіком 

(відповідно до Планів науково-комунікативних заходів МДУ на 2020 рік, затверджених наказом № 431 від 27.12.2019 р.) 

4 Науково-методичні 

семінари кафедр 

Протягом року 

За окремим графіком 

(відповідно до Планів науково-комунікативних заходів МДУ на 2020 рік, затверджених наказом № 431 від 27.12.2019 р.) 

5 Тематичні науково-

комунікативні заходи 
кафедр та факультетів 

Протягом року 

За окремим графіком 
(відповідно до Планів науково-комунікативних заходів МДУ на 2020 рік, затверджених наказом № 431 від 27.12.2019 р.) 
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