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простору тощо. Під час вибору того чи іншого матеріалу учень чи художник повинен ясно уявляти собі, 
які задачі він себе ставить, що він хоче висловити своїм рисунком, тому йому буде легше підібрати мате-
ріал, а також композиційне рішення і технічні прийоми.

Під час застосування будь-якого матеріалу головним у рисунку є знання форми, вміння грамотно 
застосовувати закони рисунку.
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Сьогодні, як ніколи, актуальними є слова видатного вченого, науковця Д.І. Менделєєва про те, що 
наука некінцева, в ній з кожним днем з’являються нові та нові задачі, і університетська освіта повинна 
намагатися пробудити бажання у студентів внести свій вклад у скарбницю науки.

Головна форма людського пізнання – наука у Міжнародному гуманітарному університеті, з кож-
ним роком все більше впливає на вдосконалення підготовки самих науковців та якість отриманих знань  
аспірантами і студентами. 
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У статті 65 Закону України «Про вищу освіту» визначено мету і завдання наукової та інноваційної 
діяльності у закладах вищої освіти: «Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність у закладах 
вищої освіти є невіддільним складником освітньої діяльності і провадиться з метою інтеграції наукової, 
освітньої і виробничої діяльності в системі вищої освіти» [1].

Розвиток науки є одним із головних джерел отримання знань майбутніми науковцями і передусім 
йдеться про аспірантів та студентів, які по-справжньому захоплюються науково-дослідницькою роботою.

Провідне положення Закону України «Про вищу освіту» про те, що основною метою наукової, на-
уково-технічної та інноваційної діяльності є здобуття нових наукових знань шляхом проведення науко-
вих досліджень і розробок, підготовки фахівців інноваційного типу [1], знаходить своє відображення та 
підтвердження у тих пріоритетних напрямах і завданнях, які стоять перед науковцями вишу. Розуміння 
значущості вищезазначених процесів керівництвом та Вченою радою університету скеровує розвиток 
наукової діяльності у ньому та надає поштовх для створення ґрунтовної наукової бази.

Наукова робота за напрямами діяльності Міжнародного гуманітарного університету забезпечуєть-
ся 18 кафедрами, 2 інститутами та 2 факультетами. Згідно з Законом України «Про вищу освіту» факуль-
тет – це структурний підрозділ закладу вищої освіти, що об’єднує не менш як три кафедри, які в закла-
дах вищої освіти у сукупності забезпечують підготовку здобувачів вищої освіти, а кафедра – це базовий 
структурний підрозділ закладу вищої освіти, що провадить освітню, методичну та наукову діяльність за 
певною спеціальністю (спеціалізацією) [1].

Головні напрями науково-дослідної роботи в Міжнародному гуманітарному університеті на сучас-
ному етапі спрямовані на виконання комплексної науково-дослідної теми «Україна і світ у контексті ста-
новлення і розвитку соціогуманітарної сфери», затвердженою Вченою радою університету, протоколом 
№ 7 від 24 травня 2016 року [2]. 

У рамках загальноуніверситетської комплексної науково-дослідної теми розгортаються наукові 
дослідження на кафедрах, тематика яких також затверджена Вченою радою на наступні п’ять років, 
що уможливлює посилення інтеграції зусиль дослідників із різних наукових спеціальностей, забезпе-
чує взаємодію та поглиблення міждисциплінарних наукових зв’язків, складає підґрунтя для поточного 
і перспективного планування науково-дослідної роботи у розрізі університету, факультетів, кафедр та 
окремих науковців. Незмінний курс Вченої ради та ректорату Міжнародного гуманітарного університету 
спрямовано на підвищення якості науково-педагогічного складу. Багато науковців університету володі-
ють такими почесними званнями, як: «Заслужений діяч науки и техніки України», «Заслужений юрист 
України», «Заслужений артист України», «Заслужений журналіст України», «Заслужений діяч науки 
и техніки України», «Народний артист України». Ряд науковців університету мають членство в різних 
спілках України, зокрема, в спілках художників, дизайнерів, кінематографістів [3, с. 123].

Важливим кроком до подальшої активізації науково-дослідної роботи у Міжнародному гуманітарному 
університеті протягом звітного 2019 року була робота 3-х спеціалізованих вчених рад, а саме: спеціалізова-
на вчена рада К 41.136.01 з розгляду і захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридич-
них наук зі спеціальностей: 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 
12.00.03 – Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право; 12.00.09 – Кри-
мінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність, голова ради –  
А.Ф. Крижановський, доктор юридичних наук, професор; секретар ради – Д.Г. Манько, кандидат юридичних наук, 
доцент; спеціалізована вчена рада К 41.136.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій 
на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальностей: 10.02.17 – Порівняльно-історич-
не та типологічне мовознавство; 10.02.04 – Германські мови; 10.02.15 – Загальне мовознавство, голова ради –  
В.Я. Мізецька, доктор філологічних наук, професор; секретар ради – Н.П. Михайлюк, кандидат філологічних 
наук; спеціалізована вчена рада К 41.136.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій 
на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – Стоматологія, голова ради 
Ю.Г. Чумакова, доктор медичних наук, професор; секретар ради – О.Л. Заградська, кандидат медичних наук, до-
цент. Протягом 2019 року захищено 3 докторські та 12 кандидатських дисертацій у 2-х спеціалізованих вчених 
радах на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних та філологічних наук.

У Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих 
навчальних закладах зазначено, що дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним 
розгорнутим дослідженням, що пропонує розв’язання актуального наукового завдання в певній галузі 
знань або на межі кількох галузей, результати якого становлять оригінальний внесок у суму знань відпо-
відної галузі (галузей) та оприлюднені у відповідних публікаціях [4].
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З актуальних проблем юридичної науки були захищені докторські дисертаційні дослідження про-
відними науковцями Національного університету Одеська юридична академія та Міжнародного гумані-
тарного університету, а саме: М.Р. Аракелян «Концептуальні засади правозахисної діяльності адвокату-
ри»; В.В. Завальнюк «Антропологізація права як тенденція розвитку юриспруденції сучасної України»; 
Л.В. Діденко «Цивільно-процесуальні правовідносини як інститут цивільно-процесуального права 
України: концептуальні положення».

Відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 
наук у вищих навчальних закладах, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України № 261 від 
23.03.2016 року, та Навчальних планів підготовки аспірантів (PhD) за освітньо-науковими програмами 
«Право», «Менеджмент», «Економіка», «Філологія», «Культурологія», «Стоматологія», затверджених 
Вченою радою протоколом № 8 від 11.07.2017 року, кафедрами відповідних підрозділів Міжнародного 
гуманітарного університету здійснюється підготовка аспірантів денної та заочної форм навчання.

З 2016 по 2019 рік в аспірантурі університету з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії діють такі спеціальності: 081-Право, 293-Міжнародне право, 073-Менеджмент, 051-Економі-
ка, 35-Філологія, 034-Культурологія, 221-Стоматологія.

Всього у минулому 2019 році в аспірантурі університету на 10 кафедрах навчалось з відривом та без 
відриву від виробництва 50 аспірантів, з них 14 аспірантів на денній та 36 – на заочній формі навчання.

Науковий рівень вищої освіти передбачає здатність майбутніх науковців визначати та розв’язувати  
соціально значущі актуальні проблеми у певній галузі науки, які є ключовими для забезпечення наукової нови-
зни та достатні для продукування нових ідей. Підготовка в аспірантурі завершується захистом наукових досяг-
нень аспіранта у спеціалізованій вченій раді. Здобувачі мають право на вибір спеціалізованої вченої ради [4].

Внаслідок оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності та плідної роботи з проведення 
власних наукових досліджень у 2019 році успішно захистили дисертації на ступінь кандидата юридичних наук 
такі аспіранти: О.О. Пучков «Правопорядок у сфері національної безпеки: загальнотеоретичне дослідження», 
науковий керівник А.Ф. Крижановський, доктор юридичних наук, професор; Д.А. Радзілевич «Регіональний 
правовий порядок в Україні: загальнотеоретичне дослідження», науковий керівник А.Ф. Крижановський, док-
тор юридичних наук, професор; О.Ю. Лавренюк «Цивільно-правове регулювання відносин інтелектуальної 
власності у сфері спорту», науковий керівник О.С. Кізлова, доктор юридичних наук, професор.

Слід зазначити, що всі вищевказані докторські та кандидатські дисертаційні дослідження відріз-
няються науковою новизною, мають теоретичне та практичне значення, стосуються важливих питань 
юридичних проблем сьогодення.

Важливим напрямом науково-дослідної роботи професорсько-викладацького складу університету 
була підготовка наукових публікацій у фахових виданнях та видавнича діяльність.

Міжнародним гуманітарним університетом засновані власні наукові періодичні видання, зокрема, 
«Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету» та «Науковий вісник Міжнародного гума-
нітарного університету», який виходив за такими серіями: «Філологія», «Юриспруденція», «Економіка і 
менеджмент», «Історія. Філософія. Політологія».

Історія отримання фахового статусу різними серіями була такою: у 2013 році статус фахового одер-
жав Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету за серіями «Юриспруденція» та «Іс-
торія. Філософія. Політологія»; у 2014 році статус фахового одержали серії «Економіка і менеджмент» 
та «Філологія», а також журнал «Альманах міжнародного права». Про кількість та якість наукових пу-
блікацій у фахових виданнях університету свідчать статистичні данні, які викладені у Зведеному Звіті з 
наукової діяльності університету за 2019 рік [2].

У статті 58 Закону України «Про вищу освіту» зазначається, що науково-педагогічні працівники 
закладу вищої освіти зобов’язані забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному і мето-
дичному рівні навчальних дисциплін відповідної освітньої програми за спеціальністю, провадити нау-
кову діяльність, підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію [1]. 
Саме тому колектив університету як одного із провідних вищих навчальних закладів країни спрямував 
свої зусилля на вирішення поставлених завдань. Кількісні і якісні показники у сфері науково-дослідної 
діяльності в університеті спостерігались протягом 2019 року і у сфері підготовки монографій та глав 
монографій з актуальних проблем сучасної науки і техніки. Зокрема, були видані монографії такими 
науковцями та викладачами університету: Інститут права, економіки та міжнародних відносин – доцент  
Д.Г. Манько, доцент А.М. Притула; факультет мистецтва і дизайну – професор І.В. Єршова-Бабенко, 
доцент Г.І. Степанова; написано 22 одиниці глав монографій з різних галузей наук [2] .
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Таблиця 1
Фахові видання Міжнародного гуманітарного університету у 2019 р.

№ 
п/п

Назва фахових видань 
та власної видавничої діяльності

Рік та номер 
видання

Кількість 
сторінок / друкованих 

аркушів
Відповідальна особа

1

Науковий вісник Міжнародного 
гуманітарного університету.  
Серія «Юриспруденція»

2019 рік
№ 37

с. 178 
д.а. 8,48

Головний редактор серії – доктор 
юридичних наук, професор, 
член-кореспондент НАПрН 
України, А.Ф. Крижановський.

2019 рік
№ 38

с. 205 
д.а. 9,7

2019 рік
№ 39

с. 165 
д.а. 7,9

Всього: 3 од. с 548 , д.а 26,1

2

Науковий вісник Міжнародного 
гуманітарного університету.
Серія «Економіка і менеджмент».

2019 рік
№ 35

с. 166
д.а. 7,90

Головний редактор серії – 
доктор фізико-математичних 
наук, професор М.П. Коваленко.2019 рік

№ 36
с. 210

д.а. 10,0
2019 рік

№ 37
с. 113

д.а. 5,4
Головний редактор серії – 
доктор економічних наук,  
доцент Т.В. Деркач. 2019 рік

№ 38
с. 104

д.а. 5,0
Всього: 4 од. с. 593 , д.а. 28,2

3

Науковий вісник Міжнародного 
гуманітарного університету.
Серія: «Філологія».

2019 рік
№ 38 том 1 

с. 230
д.а. 11

Головний редактор серії – доктор 
філологічних наук, професор 
В.Я. Мізецька. 2019 рік

№ 38 том 2
с. 205

д.а. 9,76
2019 рік

№ 38 том 3
с. 195

д.а. 9,3
2019 рік

№ 39 том 1 
с. 138

д.а. 6,5
2019 рік

№ 39 том 2 
с. 138

д.а. 6,5
2019 рік

№ 39 том 3 
с. 138

д.а. 6,5
2019 рік

№ 40 том 1 
с. 137

д.а. 6,5
2019 рік

№ 40 том 2 
с. 146

д.а. 7,0
2019 рік

№ 40 том 3 
с. 145

д.а. 6,9
Всього: 9 од. 1472 с. 70,1 д.а.

Всього: Науковий вісник МГУ 16 шт. 2613 с. 124,4 д.а.

1

Альманах
Міжнародного права

2019 рік
№ 21

с. 89
д.а. 4,24

Головний редактор – доктор 
юридичних наук, професор,  
Т.С. Ківалова 2019 рік

№ 22
с. 77

д.а. 3,6
Всього: 2 од. с. 116 , д.а. 7,9 

1 Наукові записки Міжнародного 
гуманітарного університету

2019 рік
№ 30

с. 334
д.а. 38,83

Голова редакційної ради:
академік, доктор юридичних 
наук, професор, С.В. Ківалов 
Відповідальні особи – секретар, 
кандидат філософських наук, 
Т.О. Крижановська, О.І. 
Стеценко-Баранова 

2 2019 рік
№31

с. 188
д.а. 8,9

3

Чорноморські наукові студії: 
матеріали V Всеукраїнської 
мультидисциплінарної конференції 2019 рік

№ 5
с. 264

д.а.12,5

Головний редактор – доктор 
юридичних наук, професор, 
А.Ф. Крижановський.
Відповідальні особи – секретар, 
кандидат філософських наук 
Т.О. Крижановська, О.І. 
Стеценко-Баранова 

4

Матеріали V всеукраїнської 
науково-практичної конференції: 
«Гуманітарний і інноваційний 
ракурс професійної майстерності: 
пошуки молодих учених»

2019 рік с. 332
д.а.15,8

Головний редактор – кандидат 
юридичних наук, доц.,  
К.В. Громовенко.  
Відповідальні особи –  секретар, 
кандидат філософських наук,  
Т.О. Крижановська,  
О.І. Стеценко-Баранова 

Всього: 4 од. 1118 с., д.а. 53,2
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Забезпечуючи впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес, науково-пе-
дагогічні працівники вели активну роботу щодо видання підручників, навчальних та навчально-методич-
них посібників, протягом 2019 року їх кількість становила 20 одиниць. Зокрема, підготували підручники 
такі науковці та викладачі університету: Інститут права, економіки та міжнародних відносин – професор  
А.Г. Гончарук, професор Н.М. Крестовська; Одеський медичний інститут – професор Г.П. Пекліна  
(у співавторстві); факультет лінгвістики та перекладу – доцент Л.Г. Морошану (у співавторстві); навчальні 
посібники: Інститут права, економіки та міжнародних відносин – доцент Л.В. Шинкаренко; Одеський медич-
ний інститут – доктор медичних наук Пахлеванзаде Алі Реза, викладач Г.В. Смірнова; факультет лінгвістики 
та перекладу – старший викладач Т.А. Масловська; навчально-методичні посібники: Інститут права, економі-
ки та міжнародних відносин – професор О.О. Подобний, доцент Д.Г. Манько, доцент Н.І. Долматова, доцент 
Б.В. Перелигін; факультет мистецтва і дизайну – доктор мистецтвознавства, професор А.П. Овчиннікова [2] .

Вчені університету публікували результати своїх досліджень у виданнях вищих навчальних закла-
дів України та інших країн, які згодом увійшли до міжнародних науково-метричних базах даних Scopus 
та Web of science.

Так, протягом 2019 року підготовлено публікацій у Scopus – 16 одиниць: Інститут права, економіки 
та міжнародних відносин – професор А.Г. Гончарук, доцент Т.В. Деркач, доцент. О.А. Мартинюк, профе-
сор О.О. Подобний, професор О.М. Головченко, професор Л.М. Потьомкін, професор О.П. Прокопенко, 
доцент А.М. Притула, доцент А.О. Згама; Одеський медичний інститут – професор О.П. Романчук, до-
цент В.О. Малиновський. 

Кількість публікацій у Web of science склала 4 одиниці: Інститут права, економіки та міжнарод-
них відносин – доцент Н.Б. Арабаджи, доцент В.Л. Качурінер; Одеський медичний інститут – доцент  
В.О. Малиновський; факультет мистецтва і дизайну – доцент Т.І. Уварова. Кількість цитувань у Scopusі 
склала 37 одиниць, з них 29 одиниць на статті професора А.Г. Гончарука та 3 одиниці на статті доцента 
О.А. Мартинюк. Кількість цитувань у Web of science склала 21 одиницю, з них 18 одиниць на статті про-
фесора А.Г. Гончарука та 3 одиниці на статті доцента О.А. Мартинюк [2].

Сучасна державна політика щодо міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти серед на-
прямів міжнародного співробітництва закладів вищої освіти передбачає проведення спільних наукових 
досліджень, організацію міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів [1].

У Міжнародному гуманітарному університеті постійно розширюються форми обміну науково- 
технічною інформацією, обговорення проблем науки і техніки. Значне місце займає організація і прове-
дення міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських науково-практичних конференцій, семінарів, круг-
лих столів та участь науковців університету у різноманітних наукових форумах в Україні та зарубіжних 
країнах. За останні роки значно розширились рамки персональної участі науковців університету у нау-
ково-практичних конференціях, семінарах у зарубіжних країнах.

Протягом 2019 року професорсько-викладацький склад університету брав активну участь у різно-
манітних наукових заходах, а саме: науково-практичні конференції, семінари, круглі столи тощо. Всього 
наукових заходів було проведено – 22, з яких конференцій – 13, зокрема: міжнародних – 4, всеукраїн-
ських – 7, міжвузівських – 2; наукових семінарів – 4, з них 2 – постійно діючі; круглих столів – 3.

Протягом 2019 року значно активізувалась робота щодо налагодження міжнародних зв’язків та 
провадження міжнародної діяльності в галузі освіти, науки, мистецтва і культури Міжнародного гумані-
тарного університету з зарубіжними науковими організаціями і закладами, зокрема: укладення договорів 
про співпрацю між Гананським медичним університетом Гуанчжоу провінції Цзянсі (Китай), Універси-
тетом XSNYU (Китай) та Міжнародним гуманітарним університетом; підписано договір про співпра-
цю з Університетом єврорегіональної економіки імені Альчіде де Гаспері в Юзефові (Польща), що дає 
можливість проходити стажування на польських телерадіокомпаніях, брати участь у науково-практич-
них конференціях, міжнародних науково-дослідних проектах Cost Cares CA15222 Європейської мережі 
з обмеження витрат та поліпшення якості охорони здоров’я, міжнародному науково-дослідному проекті  
We ReLaTe CA15221; співробітництво з Міжнародним товариством універсалістів, написання рукопи-
сів; підтримання міжнародних наукових зв’язків у галузі медицини під час проведення міжнародних 
наукових конференцій з сучасних проблем фармакології, косметології та аромології тощо [2].

В цілому слід відзначити, що у Міжнародному гуманітарному університеті відбувається зростання на-
укового потенціалу як за рахунок активізації наукової діяльності професорсько-викладацького складу, так 
і завдяки прийняттю на постійну роботу кандидатів та докторів наук. Це дозволяє сподіватися на успішне 
вирішення основних питань науково-дослідної діяльності, її подальший ефективний розвиток в університеті.
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СПЕЦИФІКА ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ КИТАЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Анотація. Стаття присвячена вивченню питання специфіки викладання літературознавчих дисциплін, зо-
крема історії китайської літератури, у закладах вищої освіти. З’ясовано, що використання інноваційних підхо-
дів, методів та прийомів на цих заняттях націлене на концентрацію уваги студентської аудиторії, стимуляції 
запам’ятовування навчального матеріалу, надання можливості збільшення обсягу викладу інформації. Уважне 
та належне прослуховування курсу історії китайської літератури вбачає те, що майбутні китаєзнавці здатні 
ефективно застосовувати знання й практичні навички з літературознавства та використовувати професійно- 
профільовані знання й практичні навички з історії китайської мови та лінгвокраїнознавства, а саме: аналізувати 
історичні періоди, їх культурну характеристику та їх вплив на літературний процес; незалежно опрацьовувати 
прозу та поезію різних жанрів; перекладати китайськомовні літературні тексти зі словником, вбачаючи лексичні 
та стилістичні особливості; досконало оперувати основними методами й прийомами комплексного літературоз-
навчого аналізу творів китайських письменників і поетів; творчо читати й інтерпретувати твори, визначати 
їхню культурну цінність та естетичну еволюцію, розкривати проблематику прочитаного.
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