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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 

 

- дослідити методологію 

вивчення процесів 

повернення та 

переосвоєння тимчасово 

окупованих територій у 

Донецькій та Луганській 

областях; 

- вивчити підходи до 

визначення основних 

понять дослідження; 

- узагальнити 

вітчизняний та 

зарубіжний науковий 

досвід у вивчені 

феномену гібридної 

агресії та окупації; 

- дослідити 

концептуальні основи 

процесів повернення та 

переосвоєння тимчасово 

окупованих територій у 

Донецькій та Луганській 

областях. 

2019 2021 Балабанов К.В. 

доктор 

політичних 

наук, професор 

 

Наукові статті, тези 

доповідей, 

методичні розробки 

– 12 д.а. 

 

 

300 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 № (на держреєстрації в УкрІНТЕІ), наук.кер. Балабанов К.В.) 

1. - розглянути методологічні 

підходи, щодо вивчення 

трансформації політичних 

систем країн світу в умовах 

глобалізації; 

- визначити сутність понять 

«суспільна трансформація», 

«політична система», 

«трансформація політичної 

системи», «глобалізація»; 

- вивчити концептуальні основи 

процесу трансформації 

політичних систем країн світу в 

умовах глобалізації; 

- проаналізувати та узагальнити 

науковий доробок теорій з 

досліджуваної проблеми та 

запропонувати підходи до його 

класифікації. 

2019 2021 Балабанов К.В., 

доктор політичних 

наук, професор 

 

Наукові статті, тези, 

кваліфікаційні 

роботи, методичні 

розробки – 15 д.а. 

5000 - 

 

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 

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 

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-

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  (на держреєстрації в УкрІНТЕІ), наук.кер. Мельничук І.В.) 

3. - дослідження української 

літератури 17-18 століття в 

контексті європейського бароко; 

- вивчення сучасної української 

поезії засобами міфокритики; 

- вивчення особливостей 

2019 2023 Мельничук І.В., 

кандидат філологічних 

наук, доцент 

Колективна 

монографія – 10 д.а.; 

наукова та навчально-

методична література 

- 57 д.а. 

 

-  Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка 

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 

східностепових говірок; 

- спостереження за динамікою 

змін у мовній картині світу; 

- дослідження процесу 

формування мовознавчих та 

літературознавчих 

компетентностей учнів;  

- дослідження дискурсу сучасної 

української прози. 

«Культурологія в системі соціально-гуманітарного знання» 

(номер державної реєстрації № (на держреєстрації в УкрІНТЕІ) наук.кер. Сабадаш Ю.С.) 
4. - пошук та обробка теоретичних 

засад 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. 

2019 2022 Сабадаш Ю.С.,  

доктор культурології, 

професор 

Наукові статі, тези, 

кваліфікаційні роботи, 

методичні розробки, 

монографії та 

навчальні посібники – 

15 д.а. 
 

3 тис. НАКККі М, 

Департамент 

культури 

м.Маріуполя, 

Рівненський 

держаний 

гуманітарний 

університет 

МДУ 

«Професійна підготовка в галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи  

в умовах реалізації стратегії сталого розвитку українського суспільства» 

(номер державної реєстрації № (на держреєстрації в УкрІНТЕІ) 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 

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 

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 

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» 

ім. В.Даля 

 

«Особливості життєдіяльності особистості в сучасному просторі соціальних змін» 

(номер державної реєстрації № 0115U003036 наук.кер. Горбань Г.О.) 
6. - комплексний аналіз 

теоретичних основ з проблем 

забезпечення ефективної 

життєдіяльності особистості; 

 - вивчення стану проблеми в 

науковій літературі, аналіз та 

узагальнення досвіду роботи за 

обраною тематикою. 

- проведення емпіричних 

досліджень: визначення 

існуючих проблемних зон, 

окреслення меж предмету 

дослідження; побудова моделі. 

2015 2019 Горбань Г.О.,  

доктор психологічних 

наук, професор 

Статті, тези – 8 д.а.,  

методичні розробки –  

5 д.а. 

2 тис. - МДУ 

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

(номер державної реєстрації (на держреєстрації в УкрІНТЕІ) наук.кер. Гутнікова А.В.) 
7. - 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 

специфічності (системної 

ідеоматичності); 

2019 2023 Гутнікова А.В., 

кандидат філологічних 

наук, доцент 

Методичні вказівки, 

навчальні посібники, 

фахові статті у 

вітчизняних і  

зарубіжних виданнях – 

15 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 

- 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. 

«Прийняття рішень в умовах невизначеностей в технічній, соціально-економічній і освітній галузях діяльності людини» 

(номер державної реєстрації № 0115U003034 наук.кер. Коляда Ю.Є.) 

8. - експериментальна перевірка 

розроблених методик навчання 

математичних дисциплін. 

- експериментальна перевірка 

розроблених методик навчання 

комп’ютерно-інформаційних 

дисциплін. 

 
 

2015 2019 Коляда Ю.Є.,  

доктор фізико-

математичних наук, 

професор 

Статті, тези - 40 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 

«Теоретико-методичні засади професійної підготовки педагогів дошкільної освіти в умовах європейського вибору» 

(номер державної реєстрації № 0115U003033 наук.кер. Косенко Ю.М.) 
9. - визначення шляхів удосконалення 

професійної підготовки майбутніх 

педагогів дошкільної освіти у ВНЗ в 

умовах інтеграції українського 

суспільства до європейського 

освітнього простору;  

- розробка інноваційного 

педагогічного супроводу наукового 

та навчально-методичного 

забезпечення професійної 

підготовки студентів спеціальності 

«Дошкільна освіта»; 

- запровадження ефективних форм  

співпраці викладачів і студентів з 

дошкільними навчальними 

закладами. 

- виконання індивідуальних 

дослідницьких завдань учасниками 

проекту; 

- апробація експериментальних 

матеріалів дослідження в 

педагогічному процесі ВНЗ і ДНЗ; 

- реалізація проектів творчої 

співпраці викладачів і студентів з 

ДНЗ. 

2015 2019 Косенко Ю.М., кандидат 

педагогічних наук, 

професор 

Навчально-методичні 

посібники – 38 д.а.; 

статті, тези – 2 д.а. 

2 тис. - МДУ 

«Філософська аналітика індивідуального й соціального буття людини: проблеми та рішення» 

(номер державної реєстрації № 0116U000053 наук.кер. Попович О.В.) 

10. - розробка рекомендацій щодо 

застосування метода у філософській 

аналітиці індивідуального і 

соціального буття людини;  

- особливості інформаційних 

вимірів феномену соціальної 

адаптації; 

- роль історичної української 

наукової думки: інтерпретація ідей 

гуманізму; 

- оцінка місця персоналії 

Г.І.Челпанова в українській 

науковій думці: біографічний метод; 

2016 2019 Попович О.В., доктор 

філософських наук, 

професор  

Статті - 2,5 д.а. 2 тис. - МДУ 



 8 

 

№ 

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 

- роль дослідження інавгураційної 

лекції М. Грушевського у 

львівському університеті. 

Історіографічний аспект проблеми; 

Дослідження М. Грушевського та 

діяльність Українського наукового 

товариства. 

«Компаративний опис мов і літератур: лінгвокультурологічний аспект» 

(номер державної реєстрації № 0116U000051 наук.кер. Гусєва О.І.) 

11. - вивчення феномена мовної гри в 

сучасних публіцистичних текстах, 

виявлення основних підходів до 

визначення понять білінгвізму і 

мовної гри; 

- розгляд українських 

результативних конструкцій на 

основі прийому внутрішньої 

реконструкції компаративного 

методу дослідження мов; 

- аналіз основних підходів щодо 

семантичної класифікації дієслівних 

лексичних одиниць; 

- аналіз кількісно-якісних змін 

результативів у словниках 

української мови на основі 

зіставного та кількісного методів 

дослідження мови; 

- дослідження можливостей 

використання мовних засобів, 

властивих різним функційним 

стилям сучасної української та 

російської мови. 

2016 2020 Гусєва О.І.,  

кандидат філологічних 

наук, доцент 

Наукові статті -7,1 д.а.; 

тези доповідей  - 3,4 д.а.; 

електронний посібник – 

11 д.а. 

 

2 тис. - МДУ 

«Грецький лінгвокультурний простір» 

(номер державної реєстрації № 0116U000050 наук.кер. Жарікова Ю.В.) 

12. - впровадження практики 

формування індивідуального 

грекомовного словника студентів в 

рамках рекламного дискурсу із 

урахуванням його 

мовностилістичних особливостей; 

- узагальнення особливостей 

вербалізації понять.  

2016 2020 Жарікова Ю.В.,  

кандидат філологічних 

наук, доцент 

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

м. Маріуполя 

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 

- визначення семантичних 

особливостей функціонування 

лексичних одиниць у художньому 

стилі; 

- визначення та дослідження 

поняття мовної толерантності та 

мовної агресії на прикладі 

грекомовного рекламного дискурсу; 

- реалізація сучасних методик 

дослідження мовного матеріалу у 

діахронії і синхронії.  

- зіставлення особливостей 

функціонування лексичних одиниць 

новогрецької та української мов у 

художньому стилі; 

- доповнення змісту навчальних 

курсів аналітичними матеріалами 

щодо сучасної сугестивної теорії 

текстів масмедіа 

(«Медіаліннгвістика», 

«Соціолінгвістика») 

«Проблеми та перспективи розвитку національної правової системи України  

в умовах європейської міждержавної інтеграції» 

(номер державної реєстрації № 0116U000048 наук.кер. Годованик Є.В.) 

13. - 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 

Європейського Союзу, у тому числі 

– через підписання Угоди про 

асоціацію; 

- аналіз загальних теоретичних 

особливостей імплементації 

європейських стандартів до 

2016 2020 Годованик  Є.В., 

кандидат юридических 

наук, доцент  

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 

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.) 

14. - 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 

прийомів відтворення значень з 

урахуванням стилістичного, 

прагматичного потенціалу 

мовних одиниць,  з 

урахуванням антропоцентричних 

і соціальних характеристик 

2017 2020 Шепітько С.В., 

кандидат філологічних 

наук, професор 

Матеріали  круглого 

столу – 1 (4,25 д.а.); 

статті – 9 (3 д.а.); 

збірки щорічних 

науково-практичних 

конференцій 

викладачів, студентів 

– 2 (3,5 д.а.); 

підрозділ у 

колективній 

монографії 1 (2,6 д.а.); 

підготовка монографії 

– 1 (13 д.а.); 

програма наукових 

семінарів кафедри – 1 

(2 д.а.); 

методичні 

рекомендації – 3 (7 

д.а.); 

електронний посібник 

-2 (8,3 д.а.); 

навчальний посібник 

– 2 (9 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 

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.) 
15. - розробка визначених 

програмою наукового 

дослідження відповідно до 

обраних напрямків; 

- формування білінгвізму та 

полілінгвізму у майбутніх 

вчителів англійської мови та 

філологів, що передбачає 

глибокий аналіз мовних одиниць 

різних рівнів у порівняльно-

історичному та типологічному 

аспектах тощо; 

- дослідження особливостей 

різних методів навчання в 

контексті змісту філологічної 

освіти в процесі підготовки 

вчителів та філологів; 

- запровадження новітніх 

світових технологій у процес 

навчання іноземних мов; 

- розробка та впровадження  

інноваційного лінгвістичного, 

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 
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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 

наукового та науково-

методичного супроводу при 

підготовці студентів 

спеціальності «Мова та 

література (англійська)». 

«Актуальні проблеми історії України: сучасне бачення» 

(номер державної реєстрації № 0118U003556 наук.кер. Романцов В.М.) 

16. - розглянути історію Північного 

Приазов’я (кінець XVII – 

початок ХХ ст.); 

- проаналізувати повсякденне 

життя працівників металургійної 

промисловості та студентів 

України; 

- висвітлити реформування 

військових округів на території 

України у ІІ пол. ХІХ – на 

поч.ХХ ст. 

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. 

   

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

(номер державної реєстрації № 0118U003555 наук.кер. Осіпцов А.В.) 
17. - концептуальні засади 

формування 

здоров’язбережувальних та 

рекреаційно-оздоровчих 

технологій; 

- моніторинг  

здоров’язбережувальних та 

рекреаційно-оздоровчих 

технологій; 

- параметри і критерії виховання 

здоров’язбережувальних та 

рекреаційно-оздоровчих 

технологій. 

2018 2022 Осіпцов А.В.,  

доктор педагогічних 

наук, професор 

Навчально-методичні 

посібники – 35 д.а.; 

статті, тези – 3 д.а. 

2 тис. - 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.) 
18. - розробка концепції роботи над 

комплексною темою; 

- визначення актуальних 

2018 2022 Іванова Т.В.,  

доктор педагогічних 

наук, професор 

Статті, тези доповідей – 

10  д.а.  

 

10 тис.  - МДУ 



 13 

 

№ 

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 

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. 

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

(номер державної реєстрації (на держреєстрації в УкрІНТЕІ) наук.кер. Трифонова Г.В.) 

19. - 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 

2019 2023 Кандидат наук  

із соціальних 

комунікацій, доцент 

Трифонова Г. В. 

 

Колективна 

монографія – 7,5 

підручник - 6 

статті – 3,5 

тези – 0,7 

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 

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 

досліджень, розглянувши 

особливості українсько-

італійського двомовного 

перекладу художньої літератури 

та кіно. 
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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. Участь в роботі 

міжнародної 

експедиції по 

дослідженню 

замку епохи 

Середньовіччя 

Сент-Міклаш 

Закарпатської 

області 

Мукачівський 

район 

Проведення 

археологічних розкопок 

липень 

2019 

липень 

2019 

Забавін В.О., ст.в. 

 

Звіт про 

археологічну 

експедицію 

5 д.а. 

Проживання 

у замковому 

комплексі, 

харчування 

та культурно-

екскурсійна 

програма – за 

рахунок 

приймаючої 

сторони 

Ужгородський 

національний 

університет, 

Громадське 

об’єднання 

«Калган-А» 

Готується 

укладення 

договору про 

базу практики з 

Громадським 

об’єднанням  

«Калган-А» 

2. ДОГОВІР   про 

надання послуг  з 

проведення 

науково-

дослідних робіт 

Визначення 

розташування пам’яток 

(об’єктів) археологічної 

спадщини з метою їх 

землеустрійної 

інвентаризації 

(визначення 

розташування) на 

території Донецької 

області та підготовки 

висновків 

січень 

2019 

грудень 

2019 

Забавін В.О.,  ст.в. 

 

Акти 

обстеження 

технічного 

стану і місця 

розташування 

археологічних 

об’єктів на 

території 

Донецької 

області 

Згідно 

договору 

- - 
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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 - 



 18 

 

№ 

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 і стародавньої 

історії Маріуполя і 

Приазов'я 

2019 2019 Забавін В.О., начальник 

археологічної 

експедиції МДУ 

Звіт про роботу 

АЕ МДУ перед 

Польовим 

комітетом ІА 

НАНУ 

- Фонд «Анастасіос 

Г. Левендіс» 

Відкритий лист 

Інституту 

археології НАН 

України та Дозвіл 

Державної служби 

з питань 

національної 

культурної 

спадщини на 

право проведення 

археологічних 

досліджень 
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ПЛАН 

прийому до аспірантури МДУ на 2019 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 

 

0 - - - - 

ВСЬОГО: 5 - - - - 

 

* за планом Центру післядипломної освіти та підвищення кваліфікації 

  

ПЛАН 

прийому до докторантури МДУ на 2019 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 0 - - - - 

292 Міжнародні економічні 

відносини 

 

1 - - - - 

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. Патрушев В.С. 052 Політологія 2016 2020 

3. Прондзинська К.М.С. 2016 2020 

4. Лубінець Д.В. 2016 2020 

5. Бушуєв Г.О. 2017 2021 

6. Татай Е.О. 2017 2021 

7. Сенатосенко В.О. 2018 2022 

8. Митрощенко В.І. 2018 2022 

9. Парлюк В.І. 2018 2022 

10. Махсма С.Г. 2018 2022 

11. Мендрін О.В. 2018 2022 

Всього по кафедрі: 11  

Кафедра права та публічного адміністрування 

12. Городовенко А.В. 12.00.02 – Конституційне право; 

муніципальне право 

  

 

2015 2019 

13. Сущенко В.А. 2015 2019 

14. Барабаш Г.В. 2015 

(у відпустці по догляду за 

дитиною) 

2019 

Всього по кафедрі: 3  

 Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин 

15. Василенко А.А. 08.00.02 – Світове господарство 

і міжнародні економічні 

відносини 

2015 2019 

16. Коровчук Ю.І. 2015 2019 

17. Зайковський О.С. 292 Міжнародні економічні 

відносини 

2017 2021 

18. Карпенко О.І. 2018 2022 

19. Федоров Е.В. 2018 2022 

20. Ярьоменко А.В. 2018 2022 

Всього по кафедрі: 6  

 Кафедра філософії та соціології  

21. Ключник О.П. 09.00.11 – Релігієзнавство 

 

2010 

(у відпустці по догляду за 

2014 
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 Докторанти МДУ: 

спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини 

1. Панченко В.Г. (2017 – 2019 рр.) 

спеціальність 032 Історія та археологія 

2. Орєхова С.Є. (2018 – 2020 рр.) 

 

 

 

 

 

дитиною)  

 

Всього по кафедрі: 1  

 Кафедра слов’янської філології та перекладу  

22. Рудакова О.О. 10.02.15  - Загальне 

мовознавство 

 

2011 

(у відпустці по догляду за 

дитиною) 

2015 

Всього по кафедрі: 1  

Кафедра соціальних комунікацій 

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

журналістики 

2014 

(у відпустці по догляду за 

дитиною) 

- 

Всього по кафедрі: 1  

Кафедра культурології та інформаційної діяльності 

24. Покуль О.Б. 26.00.01 – Теорія та історія 

культури 

2015 2019 

Всього по кафедрі: 1   

Кафедра історичних дисциплін 

25. Мельников Е.О. 07.00.01 – Історія України 2015 2019 

26. Мельник А.М. 2015 2019 

27. Демченко 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 

Всього по кафедрі: 7  

Всього по МДУ: 31 аспірантів 

Всього аспірантів, які закінчують навчання у поточному році 7 
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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 

Економіко-правовий факультет 

кафедра математичних методів та системного аналізу 
 - - - - 

кафедра менеджменту 
3 Лаврентьєва Л.В. 08.00.04. - Економіка та управління підприємства- 

ми (за видами економічної діяльності 

2015 2019 

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 
 - - - - 

кафедра філософії та соціології 
 - - - - 
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Факультет грецької філології та перекладу 

кафедра грецької філології та перекладу 
 - - - - 

кафедра теорії та практики перекладу 

4 Дацер К.С. 10.01.05- 

Порівняльне літературознавство 

2016 2019  

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: 0 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 
 Перепадя Ф.Л. Управління людськими ресурсами в 

умовах трансформації світової 

економіки 

- Польща квітень-травень 

2019 р. 

2 Жарікова Ю.В. Соціолінгвістичні виміри новогрецької 

мови 

Erasmus+ 

Відкритий університет Кіпру 

Кіпр червень 2019 р. 

3 Пефтієва О.Ф. Erasmus+ Teaching mobility Kapodistrian National University of Athens Греція березень 2019 р. 

4 Задорожна-Княгницька 

Л.В. 

Теорія і методика деонтологічної 

підготовки менеджерів освіти в 

університетах 

«Інноваційні методи викладання: новітнє в 

європейській освітній практиці»,  

Гданський університет 

Польща вересень 2019 р. 

5 Нетреба М.М. Теорія і методика деонтологічної 

підготовки менеджерів освіти в 

університетах 

«Інноваційні методи викладання: новітнє в 

європейській освітній практиці»,  

Гданський університет 

Польща вересень 2019 р. 

6 Тимофєєва І.Б. Теорія і методика деонтологічної 

підготовки менеджерів освіти в 

університетах 

«Інноваційні методи викладання: новітнє в 

європейській освітній практиці»,  

Гданський університет 

Польща вересень 2019 р. 

7 Захарова О.В. Європейські університети та їх внесок у 

формування та розвиток особистості та 

суспільства у ХХ столітті 

Університет імені Миколаса Ромериса  

(м. Вільнюс) 

 

Литва,  

Латвія, Естонія 

червень 2019 р. 
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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 30 - 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 2019 р.) 

2 Кафедра дошкільної освіти 

 

56 

 

- Участь у: 

- конференціях (протягом року); 

- всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук; 

- всеукраїнській студентській олімпіаді; 

- Декаді студентської науки (березень 2019 р.) 

3 Кафедра практичної психології 8 - Участь у: 

- конференціях (протягом року); 

- всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук; 

- всеукраїнській студентській олімпіаді; 

- Декаді студентської науки (березень 2019 р.) 

4 Кафедра соціальних 

комунікацій 
16 - Участь у: 

- конференціях (протягом року); 

- всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук; 

- всеукраїнській студентській олімпіаді; 

- Декаді студентської науки (березень 2019 р.) 

5 Кафедра фізичного виховання, 

спорту та здоров’я людини 

- - Участь у: 

- конференціях (протягом року); 

- всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук; 

- всеукраїнській студентській олімпіаді; 

- Декаді студентської науки (березень 2019 р.) 
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Факультет грецької філології та перекладу 

6 Кафедра  грецької філології та 

перекладу 

 

17 30 Участь у: 

- конференціях (протягом року); 

- всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук; 

- всеукраїнській студентській олімпіаді; 

- Декаді студентської науки (березень 2019 р.) 

7 Кафедра слов’янської філології 

та перекладу 
9 6 Участь у: 

- конференціях (протягом року); 

- всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук; 

- всеукраїнській студентській олімпіаді; 

- Декаді студентської науки (березень 2019 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 2019 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 2019 р.) 

10 Кафедра німецької та 

французької 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 2019 р.) 

11 Кафедра педагогіки та освіти 28 - Участь у: 

- конференціях (протягом року); 

- всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук; 

- всеукраїнській студентській олімпіаді; 

- Декаді студентської науки (березень 2019 р.) 

12 Кафедра італійської філології 12 14 Участь у: 

- конференціях (протягом року); 

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

- всеукраїнській студентській олімпіаді; 

- Декаді студентської науки (березень  2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 р.) 

17 

Кафедра раціонального 

природокористування та 

охорона навколишнього 

середовища 

10 - 

Участь у: 

- конференціях (протягом року); 

- всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук; 

- всеукраїнській студентській олімпіаді; 

- Декаді студентської науки (березень 2019 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 2019 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 2019  р.) 
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20 Кафедра культурології та 

інформаційної діяльності 

9 - Участь у: 

- конференціях (протягом року); 

- всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук; 

- всеукраїнській студентській олімпіаді; 

- Декаді студентської науки (березень 2019 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 2019 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. 

25 

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

Євмененко О.В. 

20 

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

Кафедра соціальних комунікацій 

4 Кіноклуб ст.в. Демідко О.О. 50 

5 Прес-клуб к.н. з соц..комун., ст.в. 

Мельникова О.С. 

50 

 Кафедра дошкільної освіти 

6 Наукове товариство «Евріка» к.пед.н., ст.в. Березіна О.О. 10 

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

Факультет грецької філології та перекладу 

Кафедра грецької філології та перекладу 
8 Актуальні проблеми грецької філології к.філол.н., доц. Жарікова Ю.В. 21 

9 Термінологія та переклад к.філол.н., доц. Новицька О.А. 25 

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 ст. викл. Гайдук Н.А.,  

ас. Леуцька Н.В. 

33 

12 Фагост ст.викл. Педченко О.В. 25 

 Колаж к.філол.н., доц.  

Нікольченко Т.М.,  

ст.викл. Волік Н.А. 

25 

Факультет іноземних мов 

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

14 Традиції та новаторство в літературі д. філол. н., доц.  Городнюк Н.А. 21 
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15 Літературні студії к. філол. н., доц.  Назаренко Н.І. 23 

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

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

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

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

Кафедра німецької  та французької філології 
20 

Педагогічна майстерня вчителя іноземних мов 
к.пед.н., доцент  

Кажан Ю.М. 
15 

21 

Романські студії 

к.філол.н., ст. викл.  

Лоскутова Н.М.,  

к.філол.н., доц. Морєва Г.Г. 

12 

22 Перекладацькі студії ст. викл. Каріда О.І. 12 

23 Соціолінгвістичні проблеми німецькомовних країн ст. викл. Ганжело С.М. 11 

Кафедра педагогіки та освіти 
24 

Педагогічна майстерня  керівника навчального закладу 
д.пед.н., доц.  

Задорожна-Княгницька Л.В. 

40 

Кафедра італійської філології  
25 Річеркаторі ст. в. Ципоренко Л.Д. 20 

26 Італьяніссімі ас. Поклад Т.М. 20 

Економіко-правовий факультет 

Кафедра менеджменту 

27 Наукове товариство студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» 

(секція «Актуальні питання сучасного менеджменту організацій») 

К.е.н., доц. Перепадя Ф.Л. 30 

28 Науковий гурток «Economics» К.е.н., доц. Семкова Л.В. 15 

Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин 

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

к.е.н., доц. Беззубченко О.А. 

15 

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

к.н. з держ.упр., доц.  

Балабанова Н.В. 

12 

31 Секція «Міжнародні валютно-фінансові відносини» к.е.н., доц. Марена Т.В. 10 

32 Секція «Світовий ринок товарів та послуг»» к.е.н., доц. Мітюшкіна Х.С., 

к.е.н., доц. Захарова О.В. 

15 

Кафедра права та публічного адміністрування 

33 
Наукове студентське товариство «Актуальні проблеми публічно-правових галузей» 

к.політ. н., ст.викл. 

Северінова О.Б. 
56 

34 
Наукове студентське товариство «Lex&us» 

к.політ. н., ст.викл. 

Северінова О.Б. 
70 
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Кафедра математичних методів та системного аналізу 
37 - -  - 

Кафедра раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища 

38 Правові проблеми екологічного захисту навколишнього середовища к.е.н., доц. Іванова В.В. 17 

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, ст.в. 

Дабло Л.Г. 

54 

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

доц. Кудлай О.В. 

49 

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 

 ВСЬОГО: 1148 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 ХХІ 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 

01 лютого 

 2019 р. 

190 - - 

2 Декада студентської 

науки 

Основні питання: 

- виступи на пленарному засіданні; 

- конкурс наукових та реферативних робіт; 

робота наукових секцій. 

МДУ 

 

12 – 22 

березня 

2019 р. 

600 - - 

3 Всеукраїнська  

науково-практична 

конференція 

«Міжкультурна 

комунікація і 

глокалізаційні процеси 

у соціологічному 

вимірі»* 

Основні питання: 

1. - розвиток понятійно-категоріального 

апарату соціології міжкультурної комунікації 

в умовах глобалізації; 

2. - перспективи формування метатеорії 

міжкультурної комунікації; 

3. - соціологічні традиції дослідження 

міжкультурної комунікації; 

4. - сучасні крос-культурні дослідження;   

5. - соціальні та психологічні аспекти 

міжкультурної комунікації; 

- міжетнічна взаємодія: глобальний, 

регіональний, локальний рівні. 

МДУ, 

історичний 

факультет 

12 квітня 

2019 р. 

100 - Міністерство освіти 

та науки України, 

Донецьке 

відділення 

Соціологічної 

асоціації України, 

Донецький 

державний 

університет 

управління 

4 Всеукраїнська  

науково-практична 

конференція 

«Україна у світовому 

історичному 

просторі»* 

Основні питання: 

- історичні традиції державотворення в 

Україні; 

питання Української революції 1917 – 1921 

рр; 

- трагедія Голодомору 1932 – 1933 рр; 

МДУ, 

історичний 

факультет 

26 квітня 

2019 р. 
100 - Міністерство освіти 

і науки України, 

Інститут історії 

НАН України, 

Інститут археології 

НАН України, 
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- військова історія України; 

- актуальні проблеми джерелознавства та 

історіографії історії України; 

- суспільно-політична криза та російська 

військова агресія у Південно-Східній Україні 

2014-2017 рр; 

- повсякденність в історії України; 

- суспільні процеси у Північному Приазов’ї в 

ХІХ – ХХ ст.; 

- всесвітня історія; 

- актуальні проблеми зовнішньої політики 

України; 

- міжнародні відносини в умовах 

глобалізації; 

- Україна у світовому інформаційно-

комунікаційному просторі; 

- актуальні проблеми археологічних 

досліджень в Україні. 

Маріупольський 

краєзнавчий музей, 

Департамент освіти 

Маріупольської 

міської ради 

5 Всеукраїнська  

науково-практична  

Інтернет-конференція 

«Тенденції розвитку 

сучасної  системи 

міжнародних відносин 

та світового 

політичного процесу»* 

 

Основні питання: 
- процеси регіоналізації та глобалізації як фактор 

світового розвитку; 

- зовнішня політика України на сучасному етапі; 

- історія міжнародних відносин; 

- зовнішня політика держав світу в умовах 

глобалізації; 

- національна ідентичність: проблеми 

збереження та трансформації; 

- трансформація політичних систем держав світу в 

контексті глобалізації; 

південно-східний регіон України в умовах 

суспільно-політичної кризи. 

МДУ, 

історичний 

факультет 

24 травня 

2019 р. 

70 - Маріупольський 

державний 

університет; 

Міністерство освіти 

та науки України, 

Інститут всесвітньої 

історії  НАН 

України, 

Чорноморський 

національний 

університет ім. П. 

Могили, Львівський 

національний 

університет ім. 

І. Франка, Центр 

гендерних 

досліджень МДУ, 

Інформаційний цент 

Європейського 

Союзу МДУ 

6 Міжнародна  

науково-практична 

конференція 

Основні питання: 

- освіта в стратегії особистісного зростання в 

умовах інтернаціоналізації; 

МДУ, 

історичний 

факультет 

15 листопада 

2019 р. 

120 Греція – 3, 

Італія – 2, 

Польща – 3, 

Міністерство освіти 

і науки України, 

Інститут 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwiJ_ZyTiZ3XAhXG0KQKHbW8BY8QFghCMAg&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNASofUkraine%2Fposts%2F1473995282899930&usg=AOvVaw3mFEQjVsDAwLNkxTrJqcRy
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwiJ_ZyTiZ3XAhXG0KQKHbW8BY8QFghCMAg&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNASofUkraine%2Fposts%2F1473995282899930&usg=AOvVaw3mFEQjVsDAwLNkxTrJqcRy
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwiJ_ZyTiZ3XAhXG0KQKHbW8BY8QFgg7MAc&url=https%3A%2F%2Fispn.kievcity.gov.ua%2FFullInfo.aspx%3FID%3D96&usg=AOvVaw1iTr_AoooM_f5g5VOB1a13
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwiJ_ZyTiZ3XAhXG0KQKHbW8BY8QFgg7MAc&url=https%3A%2F%2Fispn.kievcity.gov.ua%2FFullInfo.aspx%3FID%3D96&usg=AOvVaw1iTr_AoooM_f5g5VOB1a13
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY1bO5iJ3XAhUSCewKHQA1DqwQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fchmnu.edu.ua%2F&usg=AOvVaw1HQ3sUAHhBzkY0E4LaSGOV
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY1bO5iJ3XAhUSCewKHQA1DqwQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fchmnu.edu.ua%2F&usg=AOvVaw1HQ3sUAHhBzkY0E4LaSGOV
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY1bO5iJ3XAhUSCewKHQA1DqwQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fchmnu.edu.ua%2F&usg=AOvVaw1HQ3sUAHhBzkY0E4LaSGOV
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY1bO5iJ3XAhUSCewKHQA1DqwQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fchmnu.edu.ua%2F&usg=AOvVaw1HQ3sUAHhBzkY0E4LaSGOV
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv49nQiJ3XAhUHFewKHbV4Cp0QFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lnu.edu.ua%2F&usg=AOvVaw2QPJT1WK5Dtnn2BHGdui2_
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv49nQiJ3XAhUHFewKHbV4Cp0QFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lnu.edu.ua%2F&usg=AOvVaw2QPJT1WK5Dtnn2BHGdui2_
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv49nQiJ3XAhUHFewKHbV4Cp0QFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lnu.edu.ua%2F&usg=AOvVaw2QPJT1WK5Dtnn2BHGdui2_
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv49nQiJ3XAhUHFewKHbV4Cp0QFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lnu.edu.ua%2F&usg=AOvVaw2QPJT1WK5Dtnn2BHGdui2_
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«Траєкторії сталого 

розвитку українського 

суспільства: 

особистість і 

культура» 

- академічна доброчесність і стратегії 

розвитку наукового потенціалу України; 

- українська культура у світі, що 

глобалізується; 

- ґендерна рівність та культурні традиції в 

сучасному світі; 

- краєзнавчі студії та збереження 

культурного спадку;  

- мистецько-освітній потенціал культурних 

інновацій. 

Білорусь – 2, 

Литва – 1 

модернізації змісту 

освіти,  Інститут 

вищої освіти НАПН 

України, 

Маріупольський 

краєзнавчий музей, 

Європейський 

університет, 

Громадська 

організація 

«Колегіум Анни 

Ярославни Схід» 

7 Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Особливості 

інтеграції країн у 

світовий економічний 

та політико-правовий 

простір»* 

 

Основні питання: 

- розвиток інтеграційних процесів в умовах 

глобального середовища: політичний аспект; 

- розвиток міжрегіональної взаємодії та 

транскордонного співробітництва в умовах 

інтеграційних пріоритетів; 

- особливості розвитку 

зовнішньоекономічних та політичних 

відносин країн в умовах глобалізації; 

- розвиток міжнародних фінансово-

кредитних та валютних відносин в умовах 

глобалізації та участь країн на світовому 

фінансовому ринку; 

- інноваційно-інвестиційна діяльність країн у 

світових координатах розвитку; 

- проблеми міжрегіональної та міжгалузевої 

співпраці в умовах глобалізації; 

- забезпечення конкурентоспроможності 

галузей та регіонів національної економіки; 

- проблеми забезпечення сталого розвитку 

країн в контексті сучасних світових процесів. 

МДУ,  

економіко-правовий 

факультет 

 

22 листопада 

2019 р. 

100 Польща – 5 

Грузія – 5 

Молдова – 10 

Греція – 5 

Болгарія – 5 

 

Міністерство освіти 

і науки України,  

Департамент з 

питань економіки 

Маріупольської 

міської ради,  

відділення у  

м. Маріуполь 

Донецької торгово-

промислової палати, 

Познанський 

економічний 

університет 

(Польща), 

Тбіліський 

державний 

університет імені 

Іване Джавахішвілі 

(Грузія), 

Комратський 

державний 

університет 

(Молдова),  

Кагульський 

державний 

університет імені 

Б.П. Хаздеу 

(Молдова),  

Господарська 
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академія імені 

Д.А. Ценова 

(Болгарія) 

ВСЬОГО ПРОТЯГОМ РОКУ КОНФЕРЕНЦІЙ: 5 

Економіко-правовий факультет: 1 

Історичний факультет: 4 

Факультет іноземних мов: - 

Факультет філології та масових комунікацій: - 

Факультет грецької філології та перекладу: - 

11 Науково-методичні 

семінари кафедр 

Протягом року 

За окремим графіком 

(відповідно до Плану науково-комунікативних заходів МДУ, затверджених наказом № 08 від 11.01.2019 р.) 

12 Тематичні науково-

комунікативні заходи 

кафедр та факультетів 

Протягом року 

За окремим графіком 

(відповідно до Плану науково-комунікативних заходів МДУ, затверджених наказом № 08 від 11.01.2019 р.) 

 

* Перелік міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних  

конференцій здобувачів вищої освіти і  

молодих учених у 2019 році 

(лист Інституту модернізації змісту освіти МОН України від 08.02.2019 р. № 22.1/10-405) 
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