ПІДСУМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ
ЗА 2017 РІК

Науково-методичні комісії
факультетів
Науковометодична
рада МДУ

Наукова рада
МДУ

Вчені ради факультетів
Кафедри МДУ
Рада молодих учених МДУ

Аспірантура
МДУ

Спеціалізовані
вчені ради

Організаційна інфраструктура науководослідної діяльності в МДУ
Вчена Рада МДУ
Інститут українськогрецької дружби та
елліністичних
досліджень
Інформаційний центр
Європейського Союзу в
Україні
Навчальна телестудія
«MDU-media»
Центр українознавчих
студій

Центр післядипломної
освіти та підвищення
кваліфікації
Науково-дослідна
лабораторія духовного та
пізнавального розвитку
особистості

Психологічна лабораторія
«Образ та якість життя
особистості в процесі
професійного становлення»

Лабораторія соціологічних
досліджень МДУ

Юридична клініка МДУ

Представництво
Європейської організації
публічного права в Україні

Наукова бібліотека, у т.ч.
Бібліотека елліністичних
студій «Костянтинос
Левендіс»

Науково-дослідний
екологічний центр
Центр гендерних
досліджень і освіти
Наукові (культурні)
центри: польський,
італійський
Музей історії та
археології МДУ
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Науково-дослідна робота в МДУ реалізується
за 4 пріоритетними науковими напрямами

Відповідно до наукових
напрямів у 2017 році на
кафедрах МДУ
виконувались 22
науково-дослідні теми,
у т.ч. 2 - за рахунок
коштів державного
бюджету

розвиток і впровадження новітніх
технологій у неперервній
професійній освіті
правові науки
світове господарство та міжнародні
економічні відносини

розробка та впровадження новітніх
технологій соціальних комунікацій

Кількість виконаних НДР та обсяги їх фінансування

Ефективність використання бюджетних коштів
Рік

Видатки із загального фонду державного
бюджету
Фундаментальні
дослідження

Прикладні
дослідження
та розробки

Всього

Обсяг
надходжень до
спеціального
фонду

Ефективність
використання
бюджетних
коштів

2014

467,7

-

467,7

319,4

0,7

2015

423,4

-

423,4

349,0

0,8

2016

375,9

-

375,9

821,4

2,2

2017

401,1

-

401,1

1144,7

2,9

Науковий потенціал МДУ
(станом на 01.01.2018)
Динаміка захисту кандидатських та докторських дисертацій
255 науково-педагогічних працівників, з них:

19

20

37

докторів наук, професорів

18

136 кандидатів наук, доцентів

16

 1 докторант

14

 34 аспіранти і здобувачі

12

12

 понад 3000 студентів

10

захищено 5 дисертацій, з них 2 – докторські

7

8
6

6

4

4

1

2

1
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кількість захищених працівниками ЗВО докторських дисертацій
кількість захищених працівниками ЗВО кандидатських дисертацій
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 Розвиток організаційно-економічних моделей
міжрегіонального співробітництва в умовах поглиблення
європейської інтеграції (2015-2017 рр.)
Керівник: Булатова О.В., доктор економічних наук, професор
Обсяг фінансування: за повний період – 500 000 грн.,
зокрема на 2017 р. – 196 000 грн.
Сума додатково залучених коштів: за повний період – 11 115 грн.,
зокрема у 2017 р. – 5 600 грн.
Наукова новизна: Удосконалено: методичний підхід до оцінки рівня розвитку та ефективності
міжрегіонального співробітництва, який базується на відокремленні системи сучасних кількісних
та якісних параметрів, що характеризують його розвиток; запропоновано: інструментарій
економіко-математичного моделювання процесів міжрегіональної співпраці за рахунок розробки
алгоритму оцінки рівня міжрегіональної інтеграційної співпраці, що дозволяє оцінити вплив
різних форм міжнародної економічної співпраці на темпи економічного зростання країн і регіонів;
механізм узгодження регіонального, міжрегіонального та багатостороннього рівнів регулювання
торговельно-економічних відносин, надано оцінку ефективності міжрегіонального співробітництва
за участю України.
Практична значимість: Розроблені практичні рекомендації розвитку організаційно-економічних
моделей міжрегіонального співробітництва можуть бути покладені в основу стратегії
міжрегіонального співробітництва України. Основні результати наукового дослідження
впроваджені у роботу Донецької обласної державної адміністрації, Маріупольської міської ради,
зокрема у питаннях розвитку підприємницької ініціативи, малого та середнього бізнесу в
Маріуполі (на підставі дослідження в рамках проекту Програми розвитку ООН), впроваджені в
навчальний процес Маріупольського державного університету, надано експертну оцінку
документа «Маріуполь: Стратегія – 2021», внесено конкретні пропозиції щодо розвитку економіки
з урахуванням конкурентних переваг міста.

 Розвиток організаційно-економічних моделей
міжрегіонального співробітництва в умовах поглиблення
європейської інтеграції (2015-2017 рр.)
Результати дослідження за 2015-2017 рр.: опубліковано 7 монографій (з них у 5 монографіях
розроблені окремі розділи), 5 навчально-методичних розробок, 63 наукових статті (з них 37 – у
виданнях, що включені до наукометричних баз даних, 5 – у виданнях, що включені до переліку
наукових фахових видань України, і 21 – у зарубіжних виданнях), 1 свідоцтво про реєстрацію
авторського права, захищено 2 кандидатські дисертації, участь у 1 грантовому проекті, у т.ч.
результати дослідження за 2017 р.: 2 монографії, 1 методична розробка, 10 наукових статей
опубліковано у виданнях, що входять до наукометричних баз даних і які включені до переліку
наукових фахових видань України, 2 наукові статті – у зарубіжних виданнях; захищено 1
кандидатську дисертацію.

 Південно-східний регіон України в умовах суспільнополітичної кризи (2016-2018 рр.)
Керівник: Балабанов К.В., доктор політичних наук, професор
Обсяг фінансування: за повний період – 500 000 грн.,
зокрема на 2017 р. – 205 100 грн.
Наукова новизна: класифіковано загрози національній безпеці України в контексті політичної та
соціально-економічної кризи на Південному Сході; визначено роль інформаційного фактору у
процесі формування настроїв та політичних поглядів населення регіону; вироблено методику
дослідження соціально-економічних, культурних, інформаційних, політичних та геополітичних
процесів на Південному Сході України як фактору цивілізаційного вибору населення регіону;
здійснено комплексний аналіз нормативно-правових актів, що встановлюють механізм
Запропоновано
рекомендації
до попередженняоперації
інформаційних
національній
соціального
захисту
учасників антитерористичної
в Українізагроз
та членів
їх сімей,
безпеці механізм
України всоціального
умовах «гібридних
війн», а також
щодо посилення
соціального
досліджено
захисту внутрішньо
переміщених
осіб в Україні;
комплексно
розглянуто сучасний стан та потенціал діяльності
захисту внміжнародних організацій у врегулюванні
конфлікту на Південному Сході України.
Практична значимість: запропоновано рекомендації до попередження інформаційних загроз
національній безпеці України в умовах «гібридних війн», а також щодо посилення соціального
захисту внутрішньо переміщених осіб в Україні. Визначено роль міжнародних організацій в
процесі подолання негативних наслідків військово-політичного протистояння на Південному
Сході України. Основні результати наукового дослідження впроваджені у роботу органів
державної влади, Маріупольського державного університету.

Результати дослідження: опубліковано 3 монографії, 9 науково-методичних розробок, 26 наукових
статей (з них 20 – у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України і
міжнародних наукометричних баз даних, 7 – у зарубіжних виданнях), 22 тези наукових доповідей.
.

Монографії, підручники та навчальні посібники
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Наукові видання МДУ
 Вісник Маріупольського державного університету за серіями:
(фахові видання, включені до міжнародних наукометричних баз даних «Index
Copernicus International», RePEc)
• Економіка
• Право
• Історія. Політологія
• Філологія
• Філософія, культурологія, соціологія
 Збірник наукових праць «Vox philologi»
 Збірники матеріалів науково-практичних конференцій МДУ

Модель міжнародної діяльності МДУ
Передбачає комплексне
співробітництво з:

Забезпечується за напрямками:

•міністерствами освіти
•міністерствами закордонних справ
•дипломатичними представництвами
•обласними адміністраціями, меріями
•провідними університетами
•дослідницькими установами, фондами
•державними
й
громадськими
організаціями та установами

•участь
у
роботі
міжнародних
міжуніверситетських структур
•реалізація спільних освітніх і наукових
проектів з урядовими структурами,
обладміністраціями,
меріями,
державними
та
громадськими
організаціями, університетами
•стажування за освітніми, науковими,
культурними програмами

Результати міжнародної діяльності МДУ у 2017 році
110 угод про науково-технічне співробітництво та міжвузівське співробітництво із
зарубіжними партнерами
університет відвідало 38 офіційних закордонних делегацій
загальною кількістю 64 особи
учасниками різних освітніх, наукових і культурних програм стали
60 студентів та викладачів університету
за участю іноземних партнерів на базі МДУ проведено 7 міжнародних науковопрактичних конференцій та форумів, 5 круглих столів, 7 семінарів.
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Співпраця із Представництвом ЄС в Україні
Відкритий форум
«Відновлення і розвиток Донбасу»
за підтримки Представництва ЄС в Україні, Програми розвитку ООН, Агентства
ООН у справах біженців та Міжнародної організації з міграції

Спільно з науковцями МДУ в обговоренні актуальних питань розвитку регіону
взяли
участь
представники
керівництва
Парламенту
ЄС,
уряду,
облдержадміністрації,
а
також
студенти,
викладачі
та
співробітники
маріупольських вишів, громадські активісти тощо. У складі делегації учасників
університет відвідали Європейський комісар з питань розширення і політики
добросусідства Йоганнес Ган і Посол ЄС в Україні Хюґ Мінґареллі.

Співпраця із Представництвом ЄС в Україні
«День кар'єри»
на базі Інформаційного центру Європейського Союзу МДУ
за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні та Громадської організації
«Фундація «Відкрите суспільство»
У заході взяли участь керівник програм співпраці Представництва ЄС в Україні Беренд де
Гроот і радник з питань преси та інформації Представництва ЄС в Україні Вікторія
Давидова, 230 здобувачів вищої освіти, понад 30 работодавців. У рамках заходу учасники
пройшли тренінги з розвитку навичок, важливих для професійного зростання: «Резюме поєвропейськи: Europass та мотиваційний лист», «Співбесіда: технології професійної
самопрезентації», «Співбесіда з роботодавцем: найпоширеніші питання, юридичні аспекти ,
безпрограшні правила»

Еразмус+
 У рамках проекту Еразмус+ «Переосмислення регіональних досліджень:
Балто-Чорноморський зв’язок», який реалізується за участі 8 вишів Естонії,
Польщі, Швеції, Литви та України, впроваджуються навчальні модулі,
пов’язані з Балто-Чорноморськими студіями, розробляється магістерська
програма, у межах якої студенти досліджуватимуть національне та міжнародне
співробітництво між країнами регіону і перспективи регіону в контексті
європейської інтеграції та регіонального співробітництва
 За програмою мобільності Еразмус+ з Янінським університетом (Греція)
отримано гранти на стажування у Греції для викладачів і студентів, укладено
угоди про співробітництво з Салонікським університетом імені Аристотеля
(Греція) та Національним Афінським університетом імені І.Каподістрії (Греція)
 У рамках програми «Подвійний диплом» студенти МДУ продовжують навчання
за освітніми ступенями «Бакалавр» та «Магістр» в Полонійній академії в
Ченстохові (Польща)

Співпраця з Британською Радою
Реалізовано спільний проект
«Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України»
За результатами проекту:
модернізовано структуру управління МДУ та оптимізовано його організаційну структуру;
затверджено План дій щодо модернізації процесу впровадження англійської мови у ході
підготовки здобувачів вищої освіти у МДУ на 2018 рік;
розроблено та затверджено Програму мовно-педагогічного тренінгу з підготовки викладачів
фахових дисциплін до викладання англійською мовою;
З метою поширення досвіду проведено:
міжнародну
науково-практичну
конференцію
«Інтернаціоналізація
як
фактор
конкурентоспроможності сучасного університету»;
круглий стіл «Міжнародна мобільність студентів: сучасний стан і перспективи»;
воркшоп «Effective micro-lecturing», 5 науково-методичних семінарів
Проект «Шкільний учитель нового покоління»
Впроваджено нову програму підготовки вчителів англійської мови у закладах вищої освіти України.
В рамках проекту викладачі МДУ з жовтня 2017 року залучені до програми «Методика навчання
англійської мови», яка запроваджується у 10 вишах.

Співпрація з міжнародними фондами
Фонд Фрідріха Науманна «За Свободу»
та Фонд Конрада Аденауера
Організація і проведення семінарів:
«Світові стандарти журналістики в умовах війни і кризи»
«Імплементація Угоди про асоціацію Україна-ЄС: як працювати регіональному журналісту»
Мета семінарів - розглянути наступні важливі питання:
 діяльність журналіста в умовах війни і кризи;
 юридичні та етичні обмеження в журналістських матеріалах;
 вимоги до текстів про збройні конфлікти і цивільні заворушення;
 європейський досвід взаємодії медіа та влади, способи пошуку джерел інформації

Співпрація з міжнародними фондами
Фонд «Анастасіос Г. Левендіс»
 збагачено фонд бібліотеки елліністичних студій «Костянтинос
Левендіс»;
 надано стипендії студентам-переможцям Всеукраїнської олімпіади з
новогрецької мови та літератури, яка щорічно проводиться на базі
МДУ;
 надано гранти викладачам МДУ на підтримку наукових досліджень

Співпраця МДУ з Гете-інститутом
Проект «Вчимося навчати німецької»
 розроблено
та
впроваджено
Програму
та
матеріали
педагогічної
практики з підготовки студентів-майбутніх викладачів німецької мови до
використання методики DLL (Вчимося навчати німецької);
 студенти спеціальності «Мова та література (німецька)» закінчили онлайн-курс
DLL 6 за темою «Планування занять з німецької мови» і отримали свідоцтва;
 викладачі МДУ взяли участь у 4 науково-методичних семінарах на базі
інституту Гете (м.Київ) за тематикою проекту;
 двоє викладачів МДУ були учасниками онлайн-курсів підвищення кваліфікації
інституту Гете і отримали свідоцтва;
 завідувач кафедри німецької філології МДУ Кажан Ю.М. була відповідальним
виконавцем тижневого методичного семінару в м. Дніпро в рамках проведення
тижнів підвищення кваліфікації для вчителів німецької мови, що проводяться у
співпраці з МОН України

Співпраця із Міністерствами закордонних справ,
Посольствами зарубіжних країн
Міністерство закордонних справ
Литви, Посольство Литви, організація
«Lithuanian Development Cooperation»
Проект «Дистанційне навчання
українознавчих курсів для учнів
з тимчасово окупованих територій»
Розроблено
та
презентовано
6
дистанційних українознавчих курсів,
що розташовані на Навчальному
порталі МДУ http://moodle.mdu.in.ua/

Посольство США
Проект «Американська поличка»
Створено
сучасний
інформаційний
простір для учасників наукового та
освітнього процесу МДУ, бібліотечний
фонд
поповнено
методичними
розробками, націленими на вивчення
англійської мови за допомогою відеоігр,
комплексами історичної, наукової та
художньої літератури

Посольство Франції
Обговорено
питання
розширення
співпраці, популяризації французької
мови та культури в стінах університету,
підвищення
рівня
викладання
французької
мови
і
літератури,
організації академічних обмінів спільно
з
французькими
університетами.
Бібліотечний фонд МДУ поповнено
навчальною та навчально-методичною
літературою

Співробітництво з Національною поліцією Донеччини

Співпраця в рамках договору між Головним управлінням Національної поліції в
Донецькій області та Маріупольським державним університетом:
 проведення науково-практичних конференцій, спільних наукових, культурних і
спортивних заходів;
 читання публічних та інтерактивних лекцій для співробітників поліції;
 проведення зустрічей керівництва ГУНП в Донецькій області зі студентами;
 організація практик студентів на базі ГУНП в Донецькій області;

Співробітництво з органами місцевого самоврядування,
обласної державної адміністрації

 спільна розробка Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 р.;
 наукове обґрунтування структурних змін в економіці міста в рамках
реалізації програми «Маріуполь: Стратегія – 2021»;
 впровадження в діяльність органів державного самоврядування
м.Маріуполя, Маріупольської міської ради наукових розробок вчених МДУ;
 спільне проведення конференцій, круглих столів, семінарів

Динаміка кількості аспірантів МДУ
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Студентська наука в МДУ
 14 переможців конкурсів і олімпіад (у т.ч. переможці Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт, Всеукраїнської студентської олімпіади);
 1580 студентів взяли участь у науково-комунікативних заходах;
 опубліковано 1749 статей та тез за участю студентів;
 45 студентських наукових товариств, членами яких є 1268 студентів

Студенти МДУ – переможці Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт та
Всеукраїнської студентської олімпіади
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Переможці ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади
Переможці ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук

На базі МДУ проведено

ІІ етап
Всеукраїнської студентської олімпіади
з новогрецької мови і літератури

ІІ тур
Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт з природничих,
технічних і гуманітарних наук з
соціальних комунікацій

Кількість учасників – 8
(5 ВНЗ)

Кількість учасників - 35
(20 ВНЗ)

Нагороджено 3 переможця

Нагороджено10 переможців

Кількість опублікованих статей,
тез доповідей за участю студентів
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РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ

ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ
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