
 

 

 

 

4.3.2. Основні напрямки та головні функції наукової діяльності 

Вчена рада МФ НаУКМА 15 січня 1998 року (протокол № 5) затвердила наступні 
основні напрямки наукової діяльності філії: 

• науково-освітнє забезпечення регіональної програми “Миколаївський навчальний 
національно-культурний комплекс”; 

• сучасні проблеми розвитку соціально-економічної сфери Українського Причорномо-
р’я; 

• історія та сучасні соціально-політичні проблеми Причорномор’я України; 
• наукове забезпечення розвитку продуктивних сил Півдня України; 
• інтелектуальні системи та прогресивні комп’ютерні технології; 
• проблеми екологічної безпеки Півдня України. 
 
Головні функції наукової діяльності МДГУ ім. Петра Могили: 
• Розробка перспективних і поточних планів науково-організаційних заходів 
• Координація участі викладачів та студентів філії в конкурсах проектів, що фінансу-

ються державними та міжнародними організаціями і фондами 
• Узагальнення пропозицій факультетів по фінансовому забезпеченню наукових дослі-

джень та передача їх до відповідних державних органів 

• Формування звітів МДГУ ім. Петра Могили по науковим дослідженням 
• Сприяння встановленню наукових контактів між науково-дослідними структурами 

філії та науковими школами в Україні та за кордоном 

Виконується кафедральних тематик 43 

Кількість аспірантів 14 

Кількість здобувачів 20 

Кількість працюючих над дисертаціями (поза аспірантурою та не здобувачів НаУКМА) 25 

Надруковано монографій та підручників, де викладачі є авторами (співавторами) 18 

Надруковано довідників, програм конференцій 16 

Вийшло статей викладачів та аспірантів, 285 

з них викладачів зі студентами 135 

Зроблено доповідей на конференціях 180 

Видано збірників “Наукові праці” 11 

Видано збірників “Студентські наукові студії” 3 

Проведено конференцій 13 
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• Інформаційне та патентно-ліцензійне забезпечення наукових колективів, допомога в 

створенні баз даних і мереж, розповсюдження інформаційних матеріалів про власні 
наукові розробки, участь у виставках, ярмарках тощо 

• Проведення наукових конференцій, симпозіумів, семінарів з актуальних проблем із 
залученням авторитетних вчених, фахівців та експертів 

• Сприяння науковим підрозділам в організації видання наукових журналів, збірників, 
матеріалів конференцій 

• Забезпечення захисту пріоритету результатів досліджень, отриманих в МДГУ ім. Пет-
ра Могили, та впровадження отриманих наукових результатів 

• Вдосконалення та розвиток матеріальної бази філії, формування загальноуніверситет-
ських лабораторій з сучасним обладнанням 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


