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Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально економічного, суспільнополітичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави
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Вплив температури
0115U001213
дисипативного розігріву
на динамічні
характеристики
вимушених резонансних
коливань тривимірних
тіл з непружних
п’єзоелектричних
матеріалів
Етап ІІ Розробка моделей та
методів дослідження
вимушених резонансних
коливань неоднорідних тіл
обертання з пасивних і
п‘єзоактивних непружних
матеріалів

Фундаментальна
Фундаментальні
дослідження з
найбільш
актуальних
проблем…
(154,995 тис.грн)

чл.-кор.
Карнаухов В.Г.
НАПН
Козлов В.І.
України,
Січко В.М.
ректор
Овчаренко А.В.
університету Пархоменко О.Ю.
професор
Рехтета М.А.
Завгородній А.В.
В.Д.Будак
Дінжос Р.В.

01.01.2015 Математичні моделі та чисельно-аналітичні
31.12.2017 методи дослідження вимушених резонансних
неоднорідних тіл обертання з пасивних і
п‘єзоактивних непружних матеріалів при дії
на них гармонічних за часом механічних та
електричних навантажень

Моделі дослідження вимушених резонансних
коливань неоднорідних тіл обертання з
пасивних і п‘єзоактивних непружних
матеріалів

Карнаухов В.Г.

2016

Будак В.Д.

2016

Козлов В.І.

2016

Дінжос Р.В.

2016

Овчаренко А.В.

2016

Рехтета М.А.

2016

Моделі задач про коливання й дисипативний
розігрів тривимірних тіл з непружних
пасивних матеріалів при врахуванні фізичної
нелінійності першого типу
Моделі задач про коливання й дисипативний
розігрів тривимірних тіл з непружних
п‘єзоактивних матеріалів при врахуванні
фізичної нелінійності першого типу
Аналітичні вирази для комплексних
характеристик пасивних матеріалів з
використанням макроскопічної моделі
пластичності з лінійним зміцненням
Алгоритми зведення нестаціонарних задач
теплопровідності до системи звичайних
диференціальних рівнянь 1-го порядку за
числом
Алгоритми зведення задач про стаціонарні
коливання тіл з пасивних матеріалів до
системи алгебраїчних лінійних рівнянь з
комплексними коефіцієнтами
Алгоритми зведення задач про стаціонарні
коливання тіл з п‘єзоактивних матеріалів до
системи лінійних алгебраїчних рівнянь з
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комплексним коефіцієнтом

Пархоменко О.Ю.

Січко В.М.

Завгородній А.В.

2

Психолого-педагогічні 0115U001209
засади становлення
професійної суб’єктності

Фундаментальна
Фундаментальні
дослідження
найбільш
актуальних
проблем…
(122,750 тис.грн)

Євдокимова Євдокимова Н.О.
Швалб Ю.М.
Н.О.
з
Мороз Р.А.
Задіранова Г.В.
Дроботун О.С
Грушевський В.О.

Етап ІІ. Створення та
апробація
моделей
становлення професійної
суб‘єктності студента

Чисельні методи розв‘язування великих
систем лінійних алгебраїчних рівнянь з
комплексними та дійсними коефіцієнтами.
Інтеграли по кожному скінченному елементу,
на які розбивається тіло
2016
Сетоди розв‘язування великих систем
диференціальних рівнянь за часом-метод
скінченних різниць
Алгоритм обчислення властивостей
анізотропних матеріалів для кожного
скінченного елемента та їх об‘єднання в
глобальній матриці
2016
Алгоритми скінченно-елементарного
розрахунку деформацій і напружень
Порівняльні таблиці достовірності і точності
результатів запропонованих чисельних
методів та одержаними на основі наближених
моделей
01.01.2015 Інноваційні
технології
становлення
р. професійної суб‘єктності
31.12.2017 Статті у наукометричних базах – 3
р.
Статті у іноземних виданнях – 8
Фахові статті – 12
Тези – 20 Монографії - 4
2016

01.01.1631.12.16
р.

Євдокимова Н.О

01.01.1631.12.16

Емпіричні
моделі
становлення
професійної
суб‘єктності
студента.
Критерії ефективності впровадженння
розроблених
моделей.
Верифікація
побудованих
моделей.
Методичні
рекомендації щодо впровадження моделей
формування професійної суб‘єктності в
освітній процес вишу
Верифікація
моделі
становлення
професійної
суб‘єктності
студентівюристів
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Соціально-педагогічна
підтримка соціально
вразливих категорій
населення

0115U002260

Інститут проблем
виховання НАПН
України,
Лабораторія
соціальної
педагогіки
Фундаментальні
дослідження
найбільш
актуальних
проблем…

АлєксєєнкоТ.
Ф.,к.п.н.,
ст..наук.співр
обітник
Лабораторії
соціальної
педагогіки

Швалб Ю.М.

01.01.1631.12.16

Верифікація
моделі
становлення
професійної
суб‘єктності
студентів
спеціальності «Соціальна робота»;
Верифікація
моделі
становлення
професійної суб‘єктності через участь
студентів-психологів у волонтерському
русі
Верифікація
моделі
становлення
професійної суб‘єктності студентів різних
спеціальностей засобами психологічної
служби університету

Мороз Р.А.

01.01.1631.12.16

Дроботун О.С.

01.01.1631.12.16

Задіранова Г.В.

01.01.1631.12.16

Верифікація
моделі
становлення
професійної
суб‘єктності
студентів
педагогічних спеціальностей

Стариков І.М.
Докторович М.О.
Хозраткулова І.А.
Мазур В.М.

2015-18 рр

Модель соціально-педагогічної підтримки
соціально вразливих категорій населення

Султанова Н.В
Короткова О.М.

01.01.2016 Уточнення поняття «соціально вразливі
групи населення», «соціально вразливі
31.12.2016 категорії клієнтів». Розробка та обґрунт.

Етап ІІ

Старіков І.М.

Докторович
М.О.
Мазур В.М.

01.01.201631.12.2016
01.01.201631.12.2016
01.01.2016
31.12.2016

критеріїв та показників вразливості
соціальних груп.
Система методологічних основ соціальнопедагогічної підтримки
Поняття , сутність і функції соціально-пе
дагогічної підтримки. Кризові втручання.
Діагностичний та корекційний
інструментарій соціально-педагогічної
підтримки вразливих категорій населення

6

Султанова Н.В
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Облік і аналіз як 0116U00358
інформаційна система 6
для
економічної
безпеки підприємства в
конкурентному
середовищі

Етап
І.
Теоретикометодологічні
основи
обліку, аналізу, аудиту в
управлінні
діяльністю
підприємств
для
економічної безпеки в
конкурентному
середовищі.

Фундаментальні
дослідження з
найбільш
актуальних
проблем…

Бурова Т.А.

Бурова Т.А.

Модель соціальної реабілітації дітей з
обмеженими можливостями здоров‘я
Короткова О.М.
Система соціально-педагогічної роботи з
інфантильними підлітками
Ужва А.М.;
Система теоретичних поглядів з удоскона
Гнатенко Є.П.
лення обліку, аналізу і аудиту не оборот
Волковицька
01.02.2016р них активів, власного капіталу та
О.М.
.
довгострокових зобов‘язань підприємства.
Клименко С.О. 01.02.2019р Концепція інформаційної системи обліку,
Мікрюкова Л.В. .
аналізу і аудиту для економічної безпеки
Волошина В.В.
підприємства в конкурентному
Грєхова О.Т.
середовищі. Публікація наукових статей у
Терлецька І.В.
фахових виданнях - 9, тез - 4, участь у
конференціях друк навч. посібників
Проведення науково-практичних
конференцій – 1.
Бурова Т.А.
01.01.2016р Концепція обліково-аналітичної
.
інформації необоротних активів, капіталу
31.12.2016р в конкурентному середовищі.
.
Удосконалення методики оцінки аудиту
окремих видів активів підприємства.

Ужва А.М.

Гнатенко Є.П.

Волковицька
О.М.
Клименко С.О.

01.01.201631.12.2016
01.01.201631.12.2016

01.01.2016р Теоретико - методичне обґрунтування
.
обліку нематеріальних активів та
31.12.2016р довгострокових зобов‘язань для
економічної безпеки підприємства.
01.01.2016р Концепція ефективності використання
31.12.2016р необоротних активів підприємства в
конкурентному середовищі.
01.01.2016р Концепція оцінки ефективності обліково31.12.2016р аналітичної інформації маркетингової
діяльності підприємств.
01.01.2016р Теоретико-методичні матеріали щодо
31.12.2016р формування капіталу підприємства в
умовах економічної безпеки.
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01.01.2016р Система сучасних підходів стосовно
Мікрюкова Л.В 31.12.2016р обліку необоротних активів та власного
капіталу суб‘єктів державного сектору.
01.01.2016р Аналіз та узагальнення теоретичних
31.12.2016р поглядів з удосконалення обліку та
Волошина В.В.
внутрішньогосподарського контролю
активів конкурентоздатного підприємства.
01.01.2016р Узагальнення результатів аналізу
31.12.2016р теоретичних поглядів щодо впливу
Грєхова О.Т
державних регуляторів на розвиток АПК в
конкурентному середовищі.
Терлецька І.В. 02.01.2016- Теоретико-методичний базис аудиту
30.12.2016 власного капіталу та довгострокових
зобов‘язань як засобу контролю
фінансової діяльності в умовах
економічної безпеки.
Формування соціально- 0115U001239
правових
компетенцій
майбутніх фахівців в
умовах
вищого
навчального закладу
Договір № 41 про сприяння
в реалізації програми
правової освіти населення
від 25 червня 2014 року між
Головним управлінням
юстиції у Миколаївській
області та МНУ імені
В.О.Сухомлинського
6 Дослідження лексичних 0115U001348
одиниць
у
соціокультурному
просторі та дискурсі
5

Фундаментальна
Фундаментальні
дослідження
найбільш
актуальних
проблем…

Фундаментальна
Фундаментальні
дослідження
найбільш
актуальних
проблем…

Шубін С.П.
Кириченко
з О.А.

Козак Н.І.
з

Кириченко О.А., 001/02/201 Теоретико-методична модель формування
Чернетченко
5правових компетенцій у студентів вищих
В.В.,Кіщак Ю.І., 31/12/2016 навчальних закладів
Юркова
Г.В.,
Валькова
Є.В.,
Дмитрук І.М., ст.
Шличек О.Ю.

Козак Н.І.
Осипов П.І.
Коваленко О.В.
Корягіна А.Ю.
Корнєва Н.А.
Баркарь У.Я.
Свєточева С.М.
Вереєвська К.О.

01.01.2015 1) системний аналіз лексичних одиниць,
–
особливостей еволюції їх семантики і
31.12.2019 розкриття їхнього функціонального значення
у різні періоди розвитку германських та
слов‘янських
мов,
враховуючи
соціокультурний та міжкультурний аспекти,
а
саме:описати,
класифікувати
та
інвентаризувати
досліджувані
ЛО
в
синхронічному та діахронічному зрізах;
розробити
методику
системного
дослідження лексики в соціокультурному та
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міжкультурному аспектах;
- виявити мовні і позамовні фактори, що
впливають на формування нових лексичних
одиниць;
- визначити основні концептуальні вектори
розвитку національно-специфічних картин
світу досліджуваних мов;
запропонувати
конкретні
стратегії
міжкультурної
комунікації,
враховуючи
особливості функціонування окремих ЛО в
соціокультурному просторі та дискурсі.
2) розробка нових методів та концепцій з
дослідження лексичних одиниць (власних
імен зокрема) разом з представниками
Лейпцизького інституту з дослідження
власних імен (Дітлінд Кремер).
3)
розробка
теоретичного
курсу
«Лексикології», доповнення до курсу «Історія
німецької мови», спецкурсу з міжкультурної
комунікації.
4)
видання
колективної
монографії
«Інноваційні шляхи дослідження лексичних
одиниць у сучасній лінгвістиці». Автори –
виконавці
проекту.Монографій
–
2,
дисертацій – 2, довідник – 1.
Етап ІІ. 2 Функціонування

лексичних одиниць
німецької мови у
соціокультурному
просторі» – підготовка,
організація та
проведення дослідження.

Козак Н.І.
Осипов П.І.
Коваленко О.В.
Корягіна А.Ю
Корнєва Н.А
Баркарь У.Я
Рзаєва В.В.
Свєточева С.М.
Осипов П.І.

01.01.201
6
–
31.12.201
6

Методики
системного
дослідження
лексики
в
соціокультурному
та
міжкультурному аспектах;.
Підготовка
монографії
«Німецькі
прізвища на Півдні України».
Участь у міжнародних та всеукраїнських
конференціях, написання наукових статей

01.01.201
6
–
31.12.201
6

Дослідження корпусу ЛО з міжкультурної
комунікації;Робота
над
словникомдовідником
міжкультурних
термінів
«Glossar interkultureller Begriffe». Автори –
Осипов П. І., Коваленко О. В.
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Корягіна А.Ю.

Корнєва Н.А

Баркарь У.Я.

Рзаєва В.В.

Свєточева С.М.

7

Розвиток культурного
інтелекту студентів у
процесі
кроскультурної взаємодії в
контексті глобалізації 0114U002065
вищої освіти

Етап 2.
Створення
багатофакторної моделі
розвитку
культурного
інтелекту

Фундаментальна

Фундаментальні
дослідження з
найбільш
актуальних
проблем…

Мороз Т.О.

Мороз Т. О.
Солодка А. К.
Дем`яненко О. Є.
Шиян Т. В.
Айзікова Л. В.
Пустовойченко
Д. В.
Майборода Р. В.
доц.,к.п.н.
Мороз Т.О.
доц., к.п.н.
Дем‘яненко О.Є.

01.01.201
6
–
31.12.201
6
01.01.201
6
–
31.12.201
6
01.01.201
6
–
31.12.201
6
01.01.201
6
–
31.12.201
6
01.01.201
6
–
31.12.201
6

01.01.201
531.12.201
8

Опис соціолінгвістичних особливостей
мовлення службовців Німеччини;
Захист кандидатської дисертації зі
спеціальності 10.02.04 – германські мови.
Аналіз лексичних одиниць оцінки у
дискурсі німецької наукової комунікації.
Участь у міжнародних та всеукраїнських
конференціях, написання наукових статей
Дослідження окремих лексичних одиниць
німецької та української мов у синхронії і
діахронії. Участь у міжнародних та
всеукраїнських конференціях, написання
наукових статей
Дослідження фразеологічних одиниць
німецької мови у семантичному аспекті.
Участь у міжнародних та всеукраїнських
конференціях, написання наукових статей
Вивчення германського пласту лексики у
семантичному
та
функціональному
аспектах (на матеріалі давніх англійських
текстів та текстів «Старшої Едди»).
Траєкторія
розвитку
культурного
інтелекту
студентів,
з‘ясування
позитивних і негативних ефектів на
культурний інтелект, створення умов для
його розвитку; навчальна технологія
розвитку культурного інтелекту та
інструментарію визначення його рівня;
Багатофакторна
модель
розвитку
культурного інтелекту
Багатофакторна модель розвитку культурного
інтелектуРобота над розділом: «Культура

та інтелект»
Багатофакторна модель розвитку культурного

2016 рік інтелекту
Робота
над
розділом:
"Мотиваційний культурний інтелект і
крос-культурна адаптація"
Багатофакторна модель розвитку культурного

10

доц., к.п.н.
Шиян Т.В.

інтелектуРозділ «Культурна комунікація у

викладач
Пустовойченко
Д. І.
викладач
Айзікова Л.В.

Багатофакторна модель розвитку культурного
інтелектуРобота над розділом: «Емоційний

викладанні англійської мови»

та культурний інтелект.»
Багатофакторна модель розвитку культурного
інтелектуРобота
над
розділом:

«Культурний
інтелект
як
глобальна компетентність»
викладач
Майборода Р.В.
8

0115U001238
Вплив екзогенних та
ендогенних факторів на
морфо-функціональний
стан вісцеральних систем
організму людини та
тварин

Фундаментальна
Фундаментальні
дослідження
найбільш
актуальних
проблем…

Чеботар Л. Д.
з

Чеботар Л. Д.
Могила В.А.
Ларичева О.М.
Цвях О.О.
Анасевич Я.М.
Димо В.В.
Френкель Ю.Д.
Чеботар Л. Д

2015-2017
рр.

01.01.2016
31.12.2016
рр

Ларичева О.М.

01.01.2016
31.12.2016
рр

Цвях О.О.

01.01.2016
31.12.2016
рр

ключова

Багатофакторна модель розвитку культурного
інтелектуРобота
над
розділом:
«Визначення культурного інтелекту.»
Комплексне дослідження впливу екзогенних
та ендогенних факторів на морфофункціональний стан вісцеральних систем
організму людини та тварин

2. Продовження клінічних досліджень:

проведення комплексного обстеження
хворих на хронічний гелікобактеріоз
згідно 273 наказу МОЗ України: рНметрія, фіброгастродуо-деноскопія,
тестування на Нр-інфекцію, гістологічні
дослідження слизової шлунку.Стаття – 1
Продовження експериментальних
досліджень особливості впливу продукту
життєдіяльності НР-інфекції – аміаку – на
морфофункціональний стан вісцеральних
систем організму тварин. Стаття - 1
Продовження експериментальних
досліджень впливу ІПП на органи і
системи організму в умовах зниження
рівня мелатоніну.Стаття - 1

11
АнасевичЯ.М.

Розробка розряднім
пульсних
методів
реалізації само поширю
ваного високо темпера
турного синтезу (СВС)
в
екзотермічних
системах
для
отримання вуглецевих
та
металовуглецевих
наноматеріалів
Етапи 2: Дослідження
залежності хімічного та
фазового складу і фізикохімічних
властивостей
отриманих вуглецевих і
металовуглецевих
наноматеріалів від виду
екзотермічних
СВСсистем
(рідкота
газофазних, порошкових і
гібридних
сумішей
з
нанорозмірними
реагентами), що містять
органічну складову
10 Взаємодія
наночастинок срібла з
біологічними обєктами.
9

Етап
ІІ.
Вивчення
процесу
гетеро
коагуляції наночастинок
на
поверхні
волокнистого матеріалу

Фундаментальна
Фундаментальні
дослідження
найбільш
актуальних
проблем…

Фундаментальна

д.т.н., проф..
завідувач
з відділу
Інституту
імпульсних
процесів та
технологій
НАН України
Кускова Н.І.

к.х.н.,
доцент,
с.н.с.
Ющишина
Г.М.

Продовження експериментальних
досліджень впливу ІПП на органи і
системи організму в умовах зниження
рівня мелатоніну.Стаття - 1
01.01.15- Методи реалізації самопоширюваного
31.12.17 високотемпературного синтезу (СВС) в
рр.
екзотермічних системах для отримання
вуглецевих
та
металовуглецевих
наноматеріалів

01.01.2016
31.12.2016
рр

д.т.н.,
к.х.н.,
доцент,
професор,
с.н.с. Ющишина
завідувач
Г.М.
відділу
Інституту
імпульсних
процесів та
технологій
НАН
України
Кускова Н.І.

01.01.16
31.12.16
рр.

Механізм
залежності
хімічного
та
фазового складу і фізико-хімічних
властивостей отриманих вуглецевих і
металовуглецевих наноматеріалів від виду
екзотермічних СВС-систем (рідко- та
газофазних, порошкових і гібридних
сумішей з нанорозмірними реагентами),
що містять органічну складову

Романкевич Ющишина Г.М.
Цвях О.О.,
Триколенко І.А

01.01.1531.12.17
рр.

Механізми
взаємодії
наночастинок
срібла з біологічними обєктами

Романкевич
О.В.

01.01.1631.12.16
рр.

Механізм гетеро коагуляції наночастинок
на поверхні волокнистого матеріалу

Фундаментальні
О.В.
дослідження
з
найбільш актуальних
проблем

Ющишина Г.М.
Цвях О.О.,
Триколенко І.А.

12
11

12

13

Полімерні покриття з
наночастинками неорга
нічного походження та
їх
біологічні
властивості
Етап І. Аналіз літератур
них і патентних данних
щодо
нанорозмірних
пігментних матеріалів до
синтезу
Шляхи
підвищення 0111U00070
4
ефективності
навчально-виховного
процессу з хімії у вищій
та
загальноосвітній
школі
Педагогічні
основи
становлення
сучасної
природничо-наукової
освіти в педагогічних
університетах

Фундаментальна

Проблеми інтеграції
світової культурної
спадщини в духовне
життя сучасного
українського суспільства

Фундаментальна

0115U001251

фундаментальна

Романкевич
О.В.

Пасічник М.В.

Романкевич
О.В.

Пасічник М.В.

Система основних характеристик плівко
утворювачів.

Гаркович
О.Л.

Гаркович О.Л.

01.01.201 Модель
підвищення
ефективності
5навчально-виховного процессу з хімії у
31.12.201 вищій та загальноосвітній школі
9

Гаркович
О.Л.

Гаркович О.Л.

01.01.201
631.12.201
6

Полянська
В.І

Полянська В.І.
Онофрійчук
О. А.
Куриленко Т. В
Дулін П.Г.
Шпачинський
І.Л.
Суріна Г.Ю.
Балягузова О.Ю

01.01.201
631.12.201
9 р.

Система
характеристик
полімерних
покриттів
з
наночастинками
неорганічного походження та їх біологічні
властивості

Етапи становлення сучасної природничонаукової
освіти
в
педагогічних
університетах Принципи природничонаукової
освіти
в
педагогічних
університетах в рамках інтеграції у
світовий
освітній
простір
Модель
формування
готовності
майбутнього
фахівця
до
створення
освітнього
середовища
01.02.2015 Загальний очікуваний результат:
Модель інтеграції світової культурної
31.12.2016 спадщини в духовне життя сучасного
українського суспільства
Форми представлення результату:
Кол. монографія – 1.
Навч.-метод. посібник – 1.Статті – 9.
Доповіді на конференціях – 16.
Студентські
статті
під
керівництвом
викладачів – 18

ІІ етап
Порівняльний аналіз
українських та світових
духовних цінностей на
сучасному етапі розвитку
суспільства

01. 01.
2016 –
31. 12.
2016

Полянська В.І.

Дулін П.Г.

Онофрійчук О.А.

01. 01.
2016 –
31. 12.
2016
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Очікуваний результат ІІ
етапу:Постмодерністська модель світу в
світовій та українській інтерпретаціях.

Форми представлення результату:
Монографія – 1. Статті – 7 Навч.-метод.
посібник – 1. Доповіді на конференціях –
2 Студентські статті під керівництвом
викладачів – 2
Очікуваний результат ІІ етапу:

Система факторів впливу традицій
російського формалізму на формування
американської структуралістичної школи.
Форми представлення результату:
– Стаття «Традиції російського
формалізму в американській структу
ралістичній школі 40-50-х рр. ХХ ст.»
– Розділ у колективній монографії
«Вплив західноєвропейського
кіномистецтва на сучасну українську
культуру».

01. 01.
2016 –
31. 12.
2016

Очікуваний результат ІІ етапу:
Система релігійно-ціннісних орієнтацій в
сучасному українському суспільстві

01. 01.
2016 –
31. 12.
2016

Очікуваний результат ІІ етапу:
Порівняльна модель основних парадигм
сучасного соціального пізнання

Форми представлення результату: 2016,
1 пол. – Стаття «Дискурс православного
аскетизма» 2016, 2 пол. – Розділ у
колективній монографії
«Конфессиональный плюрализм в
Украине»

Форми представлення результату:
Розділ у колективній монографії:
«Основні парадигми сучасного
соціального пізнання».
Навчально-методичний посібник
«Проблеми соціології»
Стаття «Етнометодологічний підхід до
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розуміння сутності соціальних явищ».
Стаття «Особливості репрезентації
раціональності в сучасній освіті».
Доповідь на конференції «Критика
суспільства засобами філософії в поглядах
теоретиків Франкфуртської школи».
Доповідь на конференції «Сутність
феноменологічного підходу в соціології».
Шпачинський
І.Л.

01. 01.
2016 –
31. 12.
2016

Очікуваний результат ІІ етапу:
Модель формування і розвитку творчих
якостей сучасного українського громадянина
Форми представлення результату: 2016,
1 пол. – Стаття «Іронія як інструмент
творчості» 2016, 2 пол. – Розділ у

колективній монографії «Формування
комплексу креативних якостей
майбутнього фахівця»
Суріна Г.Ю.

Балягузова О.Ю.

01. 01.
2016 –
31. 12.
2016

Очікуваний результат ІІ етапу:
Модель проявів постмодерністських категорій
і понять в українській суспільній свідомості

01. 01.
2016 –
31. 12.
2016

Очікуваний результат ІІ етапу:
Система факторів актуалізації релігійних
чинників у сучасному українському соціумі

Форми представлення результату: 2016,
1 пол. – Стаття «Міфологізація буденної
політичної свідомості в українському
соціумі» 2016, 2 пол. – Розділ у
колективній монографії «Тенденції
розвитку постмодерної масової культури в
України»

Форми представлення результату: 2016,
1 пол. – Стаття «Актуальні проблеми
українського релігієзнавства» 2016, 2 пол.
– Розділ у колективній монографії
«Трансформація духовної української
культури: релігійний аспект»

Куриленко Т.В.
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0115U001234
Модернізація
загальнопедагогічної та
предметно-методичної
підготовки майбутнього
вчителя
(викладача)
історії
у
контексті
системних інновацій в
освіті

Фундаментальна
Фундаментальні
дослідження з
найбільш
актуальних
проблем…

Єрмакова
І.П.

Єрмакова І.П.,
Кузнецова О.А.,
Нікора А.О.,
ПутіловськаН.Б.,
Третякова О.А.,
Федьков І.І.

Єрмакова І.П.,

Кузнецова О.А.,

01. 01.
2016 –
31. 12.
2016
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Очікуваний результат ІІ етапу:
Концепція аналізу сучасної комунікативної
філософії

Форми представлення результату:

Розділ у монографії «Криза цінностей в
сучасних крос-культурних комунікаціях»
січень
Визначення протиріч загальнопедагогічної та
2015 р. – предметно-методичної
підготовки
грудень майбутнього вчителя (викладача) історії в
2018 р. університеті. Здійснення аналізу сучасної
нормативно-правової бази системи загальної
(зокрема, шкільної історичної) та вищої (у
тому числі педагогічної) освіти. Здійснення
історико-логічного
аналізу
існуючої
вітчизняної і зарубіжної науково-методичної
бази з проблеми дослідження. Формулювання
наукового апарату дослідження. Розробка
концепції
дослідження
відповідно
до
визначеної мети і завдань.
Публікації: 2 навч.-метод. посібників, 4 статті
у фах. виданнях, 2 публікації у закорд.
виданнях, 1 стаття у збірнику матеріалів
конференції. Виступи на конференціях різних
рівнів: 7. Керівництво 5 дипломними
роботами
бакалавра,
написанням
студентських статей (5). Організація і
проведення: 3 круглих столів регіонального
рівня
01.01.2016 Розробка «Шкільного курсу «Рідний край» та
31.12.2016 методика його викладання»; 3статті у фахових
виданнях; 1 стаття у зарубіжному виданні; 1
стаття у збірнику матеріалів конференції; 3
доповіді на конференції. Організація і
проведення 1 вебінару, 2 круглі столи
Засади
морального
і
професійного
самовизначення особистості;
Розділ у монографії, 2 статті у фахових
виданнях; 2 доповіді на конференціях.
Керівництво дипломними роботами бакалавра
(1), написанням студентських статей (3)

Нікора А.О.,

ПутіловськаН.Б.

Третякова О.А.
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Використання
здоровязберігаючих
технологій в навчальновиховній сфері освітніх
закладів

Використання здоровя
зберігаючих технологій у
навчально-виховній сфері
ВНЗ ІІІ-IV рівня
акредитації
16 Математичне моделюван
ня нестаціонарних
хвильових полів у
конденсованих
середовищах при дії
імпульсного
випромінювача

0115U00120
8

Фундаментальна
Обласна Цільова
програма розвитку
освіти
Миколаївської
області

Грицай Ю.О.

Бірюк С.В.
Литвиненко О.М.
Хохлова Л.А.
Твеліна А.О.
Борецька Н.О.
Бондар А.І.

16
Здійснення
історико-логічного
аналізу
існуючої вітчизняної і зарубіжної науковометодичної бази з проблеми дослідження.
Публікації:1. стаття у фах. виданні; 1 стаття у
заруб. виданні; 2 доповіді на конф.. 1 стаття у
збірнику матеріалів конференції; Керівництво
дипломними
роботами
бакалавра
(2).
Організація і проведення 1 вебінару, 1
семінару
Розробка «Методики роботи в ДОТ»; 2 статті
у фахових виданнях; 2 доповіді на
конференціях.
Керівництво
дипломними
роботами
бакалавра
(2),
написанням
студентських статей (4). Організація і
проведення 1 семінару , 1 круглого столу
Дослідження специфіки історії зарубіжної
школи та педагогіки; розділ у монографії,3
статті у фах. виданнях; 4 доповіді на
конференції.
Керівництво
написанням
студентських статей (3). Організація і
проведення круглого столу.
01.04.2015 Методика використання здоровязберігаючих
технологій в навчально-виховній сфері
30.04.2017 освітніх закладів

01.01.2016 Розробка мети , завдань та методів
дослідження, узагальнення матеріалу
31.12.2016

0115U00124
7

Фундаментальна
Фундаментальні
дослідження
найбільш
актуальних
проблем

Поздєєв В.О.
з

Мельник О.В.,
Мельник В.А.,.,
Олефіренко О.Ю.,

2.02.2015- Математичні
моделі
нестаціонарних
30.12.2017 хвильових
полів
у
конденсованих
середовищах
при
дії
імпульсного
випромінювача
Монографії – 2
Статті - 2

17
ІІ.
Розробка
алгоритмів
розв‗язання
задач
і
створення
математичних
моделей
хвильових процесів при
дії
різноманітних
імпульсних джерел звуку

Поздєєв В.О.

Етап

17

Фазові переходи в
металах, інтерметалічних
сполуках та пніктидах,
халькогенідах і
галогенідах металів

Мельник О.В.,
Мельник В.А.,.,
Олефіренко О.Ю.

2.01.2016- Алгоритми розв‗язання задач і створення
31.12.201 математичних
моделей
хвильових
6
процесів
при
дії
різноманітних
імпульсних джерел звуку
Статті - 2

Фундаментальна Поживатенко
Фундаментальні
В.В.
дослідження з
Шмаков Ю.І.
найбільш актуальних
проблем…

Етап І. Першопринципні

Поживатенко В.В.

розрахунки повних енергій,
рівнянь стану, тисків
фазових перетворень для
металів, інтерметалічних
сполук та халькогенідів
лужноземельних металів.
Моделювання
точкових
дефектів у твердих тілах.

Пошук
параметрів
модельних
псевдопотенціалів
металів.
18 Спостереження
Фундаментальна
оптичних транзієнтів та
0107UA112 Фундаментальні
дослідження механізмів
дослідження
з
53
виникнення
довгих
найбільш актуальних
проблем
гамма-спалахів
Спостереження оптичних
транзієнтів гаммаспалахів, обробка та
інтерпретація матеріалів
спостережень

Катц А.М.,
Кушнерик П.І.

Катц А.М.
Кушнерик П.І.

Гузій С.С.

Гузій С.С.

02.01.2016 Математичні моделі та чисельно-аналітичні
методи дослідження термодинамічних
31.12.2018 властивостей сполук А1-xВx з врахуванням
будь-якої кількості атомів в суперкомірках.
Моделювання і розрахунки термодинамічних
величин дефектів у твердих тілах. Статті - 3
Тези – 2 Річний звіт
02.01.2016 Результати першопринципних розрахунків
для
31.12.2016 1) металів;
2) інтерметалічних сполук;
3) халькогенідів лужноземельних металів.
Статті — 3
02.01.201631.12.2016
02.01.2016
31.12.2016

Одержання
параметрів
модельних
псевдопотенціалів
для
лужних
і
лужноземельних металів.Тези - 1

Фотометричні дані у різних діапазонах
спектру, та вдосконалення існуючих
моделів. Статті у провідних світових
журналах які входять Scopus

Хейфец І.М.

Хейфец І.М.

Результати
моделювання
точкових
дефектів у твердих тілах.Тези - 1

01.01.201
631.12.201
6

Фотометричні дані спостережень гаммаспалахів, нові методи спостережень та
обробки. Стаття у журналі яка входить до
наково-метричної бази Scopus

18
19

Степове Побужжя в
контексті
соціокультурного
розвитку Східної та
Центральної Європи у
IV тис. до н.е. – XV ст.
н.е.

Етап ІІ
Відкриття нових та
аналіз попередньо
досліджених історичних і
археологічних джерел та
архівних матеріалів.
Аналіз історіографічного
стану дослідження.
Археологічна розвідка
стародавніх пам‘яток на
території Степового
Побужжя. Визначення та
фіксація топографічного
розташування
археологічних об‘єктів,
особливо яким загрожує
знищення.

0115U00121
0

Фундаментальна
Фундаментальні
дослідження з
найбільш
актуальних
проблем…

Рижева
Н.О.

Господаренко
О.В.
Горбенко К.В.
Кузовков В.В.
Ласинська М.Ю.
Смирнов О.І.
Філатов Д.В.

20152017рр.

Рижева Н.О.
Господаренко
О.В.
Горбенко К.В.
Кузовков В.В.
Ласинська М.Ю.
Смирнов О.І.
Філатов Д.В.

2016 р.

Теоретико-методологічні,
науковопрактичні та регіональні особливості
процесу етногенезу та етнічних рас
давнього населення степового Побужжя,
його етнокультурний склад та накопичені
нові джерела для вивчення давньої історії
Південної України. Статті у журналах та
збірниках наукових праць, що входять до
наукометричних баз даних (Scopus, Web
of Science) – 2 Статті у інших іноземних
виданнях – 2 Статті у наукових фах.
виданнях - 14. Статті у збірниках
наукових праць, працях конференцій та
інших виданнях – 15. Публікація
навчальних посібників – 1 Публікація
інших видань (словники, довідники,
публікації
в
академічних
та
хрестоматійних виданнях – 2 Часткове
використання в лекційних курсах або
лабораторних практикумах - 3
Загальний Узагальнення відомих даних,
уточнення та складання топографічних
планів
та
схем
розташування
археологічних пам‘яток. Здобуття нових
даних про сучасний стан археологічних
пам‘яток регіону, що за часом появи
охоплюють період від IV тис. до н.е. – XV
ст. н.е. Розробка комплексу заходів по
їхньому збереженню, класифікація та
каталогізація археологічних пам‘яток.
Поповнення
державних
музейних
колекцій
(фондів
Миколаївського
краєзнавчого музею).
Індивідуальний
Рижева Н.О.
Координація
проведення
наукового
дослідження. Складання планів наукового
дослідження. Аналіз архівних документів.
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Підготовка звітів за темою. Написання
наукових статей та тез на конференції.
Редагування посібників та монографій за
темою.
Господаренко О.В. Обробка писемних
джерел. Аналіз архівних документів.
Підготовка звітів за темою. Написання
наукових статей та тез на конференції.
Визначення та фіксація топографічного
розташування археологічних об’єктів,
особливо яким загрожує знищення.
Горбенко К.В. Проведення археологічних
досліджень.
Обробка
археологічних
джерел. Підготовка фотографій та
археологічних
малюнків.
Складання
топографічних
планів
та
схем
розташування археологічних пам‘яток.
Підготовка звітів до ІА НАН України.
Написання наукових статей та тез на
конференції.
Передача до державного музейного фонду
України (Миколаївський краєзнавчий
музей) нових артефактів.
Кузовков В.В.
Обробка писемних джерел. Аналіз
архівних документів.
Визначення та фіксація топографічного
розташування археологічних об‘єктів,
особливо яким загрожує знищення.
Підготовка звітів за темою. Написання
наукових статей та тез на конференції.
Ласинська М.Ю. Обробка писемних
джерел. Аналіз архівних документів.
Визначення та фіксація топографічного
розташування археологічних об’єктів,
особливо яким загрожує знищення.
Підготовка звітів за темою. Написання
наукових статей та тез на конференції.
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Історія літератури і
сучасний літературний
процес: автор – текст –
читач

0115U0012
52

Фундаментальна
Фундаментальні
дослідження
з
найбільш актуальних
проблем…

Філатова
О.С.

Д. філол. н.,
2015проф.
2017 рр.
Філатова О.С.,
д. п. н.,
проф.
Ситченко А.Л., ,
к. філол. н., доц.
Гурдуз А. І.,
к. філол. н., доц.
Підопригора С.В.,
к. філол. н., доц.
Родіоно-ва І.Г.,

Смирнов О.І.
Проведення археологічних досліджень.
Обробка
археологічних
джерел.
Підготовка фотографій та археологічних
малюнків.
Складання
топографічних
планів
та
схем
розташування
археологічних пам‘яток.
Підготовка звітів до ІА НАН України.
Написання наукових статей та тез на
конференції.
Передача до державного музейного фонду
України (Миколаївський краєзнавчий
музей) нових артефактів.
Філатов Д.В.
Проведення археологічних досліджень.
Обробка
археологічних
джерел.
Підготовка фотографій та археологічних
малюнків.
Складання
топографічних
планів
та
схем
розташування
археологічних пам‘яток.
Підготовка звітів до ІА НАН України.
Написання наукових статей та тез на
конференції.
Передача до державного музейного фонду
України (Миколаївський краєзнавчий
музей) нових артефактів.
Система жанрових формул у масовій
літературі, характеру наслідків подолання
жанрового канону в українській сучасній
белетристиці.
Розділ 2
колективної
монографії
„Літературні
типажі,
формули
та
стереотипи: вимір „Коронації слова‖,
наукові публікації (19) в фахових
вітчизняних і закордонних виданнях,
доповіді на конференціях, зокрема на
організовуваній кафедрою української
літератури
та
методики
навчання
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к. філол. н., доц.
Рома-нюк Л.М.,
Зинякова А.А.
Баденкова В.М..

Етапи:
2.
Аналіз
літературно-художніх
текстів як мистецького
феномену під кутом зору
художньої
комунікації
автора – твору – читача
(„творення – читання –
інтерпретації‖).

Проф.
Філатова О.С.

Гурдуз А. І.

Підопригора С.В.

Міжнародній
науковій
конференції
«Масова література і академічний канон».
Відображення результатів дослідження в
матеріалах
магістерських
робіт
і
дипломних
проектів
бакалаврів.
Апробація в загальноосвітніх закладах.
Індивідуальний:
Система жанрових формул у масовій
літературі,
характеристика
наслідків
подолання
жанрового
канону
в
українській сучасній белетристиці.
2 параграфи розділу 2 кол. монографії
„Літературні
типажі,
формули
та
стереотипи: вимір „Коронації слова‖,
4 наукові публікації в фахових виданнях
України і закордоння; доповіді на
2 науково-теоретичних
конференціях
усеукраїнського й міжнародного рівня.
Узагальнені
моделі
провідних
міфопоетичних парадигм в українській і
зарубіжній літературі межі ХХ–ХХІ ст. та
їх аналітичний опис.
Параграф розділу 2 кол. монографії
„Літературні
типажі,
формули
та
стереотипи: вимір „Коронації слова‖;
4 наукові публікації в фахових виданнях
України і 1 – у виданні, включеному до
міжнародних наукометричних баз даних;
доповіді
на
3 науково-теоретичних
конференціях
усеукраїнського
й
міжнародного
рівня;
захист
під
керівництвом А.Гурдуза 3 дипломних
робіт бакалавра.
Система жанрових формул у масовій
літературі,
характеристика
наслідків
подолання
жанрового
канону
в
українській сучасній белетристиці.
2 параграфи розділу 2 кол. монографії
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„Літературні
типажі,
формули
та
стереотипи: вимір „Коронації слова‖,
доповіді
на
3 науково-теоретичних
конференціях
усеукраїнського
й
міжнародного рівня, 4 публікації в
фахових виданнях України і закордоння.
Система жанрових формул у масовій
літературі,
характеристика
наслідків
подолання
жанрового
канону
в
українській сучасній белетристиці.
Монографія, доповіді на 2 наукових
конференціях
усеукраїнського
й
міжнародного рівня, 2 фахові публікації.
Система жанрових формул у масовій
літературі,
характеристика
наслідків
подолання
жанрового
канону
в
українській сучасній белетристиці.
Параграф розділу 2 кол. монографії
„Літературні
типажі,
формули
та
стереотипи: вимір „Коронації слова‖,
доповіді
на
2 науково-теоретичних
конференціях
усеукраїнського
й
міжнародного рівня, 2 наукові публікації в
фахових виданнях України і закордоння.
Сисиема мовних характеристик у масовій
літературі

Родіонова І.Г.

Доц.
Романюк Л.М.

Зинякова А.А.
Баденкова В.М.
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0112U000483
Система
диференційованої
корекції
мовленнєвої
діяльності у дошкільників
з тяжкими порушеннями
мовлення
Напрям:
Системи диференційованої
логодіагностики
та
логокорекції

Фундаментальна
Фундаментальні
дослідження
найбільш
актуальних
проблем…

Савінова
Н.В.
з

Сорочан Ю.Б.
Літвінова О.В.

січень
2015 року
- грудень
2018 року

Загальний
Розробка інноваційних технологій корекції
порушень мовленнєвої діяльності у дітей з
різною мовленнєвою патологією
Розділ монографії, 1,0 друк. арк.; розділ
підручника, 1,0 друк. арк.; науковометодичний посібник, 1,5 друк. арк.; наукові
статті, 2,0 друк. арк.

Система диференційованої 0112U000483
корекції
мовленнєвої
діяльності у дошкільників з
тяжкими
порушеннями
мовлення (тема кафедри)
Напрям:
Формування деонтологічної
культури
у
вчителівлогопедів
в
умовах
інклюзивного навчання

Фундаментальна
Фундаментальні
дослідження
найбільш
актуальних
проблем…

Савінова Н.В.

Стельмах Н.В.

з

Етапи
Організаційний

січень
2015 року
- грудень
2018 року

Савінова Н.В.

Стельмах Н.В.
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Система диференційованої 0112U000483
корекції
мовленнєвої
діяльності у дошкільників з
тяжкими
порушеннями
мовлення (тема кафедри)
Напрям:Психологопедагогічна діагностика та
корекція девіантності дітей
Етапи
Організаційний
0112u00447
Теоретико-методологічні
засади
формування 3
мовної
особистості
в
проспекції
сучасної
української
лінгводидактики
Етап
ІІІ.
Створення
теоретико-методологічної
моделі формування мовної
особистості

Фундаментальна
Фундаментальні
дослідження
найбільш
актуальних
проблем…

Стельмах
Н.В.

Іванова Т.М.

з

Стельмах Н.В.
Фундаментальна
Фундаментальні
дослідження
найбільш
актуальних
проблем…

Василькова
Н.І.
з

січень
2015 року
- грудень
2018 року
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Загальний Визначення змісту підготовки та
підвищення кваліфікації спеціалістів для
реалізації
системної
диференційованої
корекції
мовленнєвої
діяльності
у
дошкільників з тяжкими порушеннями
мовлення – розробка програми «Підвищення
кваліфікації педагогічних працівників в
системі післядипломної педагогічної освіти»
Розділ монографії, 1,0 др. арк.; розділ
підручника, 1,0 др. арк.; науково-методичний
посібник, 1,5 друк. арк.; наукові статті, 2,0
друк. арк.
Індивідуальний Розділ монографії, 0,5 др.
арк.; розділ підручника, 0,5 др. арк.; науковометодичний посібник, 1,0 др. арк.; наукові
статті, 1,0 др. арк.
Розділ монографії, 0,5 др. арк.; розділ
підручника, 0,5 др. арк.; науково-методичний
посібник, 0,5 др. арк.; наукові статті, 1,0 др.
арк.
Загальний
Розробка інноваційних технологій корекції
девіантності дітей
Монографія, 3 друк.арк.; наукові статті, 1
друк.арк.

ІндивідуальнийМонографія,
2
друк.арк.;
наукові статті, 0,5 друк.арк.
Бородіна
Н.С., 01.01.2012 Загальний
упровадження
розроблених
Рускуліс Л.В.
31.12.2016 методичних рекомендацій у навчальний
процес та їх апробація на науково-практичних
конференціях; підготовка наукових статей у
фахових виданнях; підготовка навчальнометодичного посібника «Методика навчання
української мови в загальноосвітній школі»
Василькова Н. І.
01.01.2016- Мовна
особистість
як
проблема
31.12.2016 лінгводидактики, розробка системи вправ;

Етап
ІІІ.
Створення
теоретико-методологічної
моделі формування мовної
особистості
23

Концептуальні засади 0112U0051
23
розвитку особистості

Етап
ІІІ.
Апробація
технологій моделювання
розвитку
особистості
студента

Бородіна Н. С

Фундаментальна
Фундаментальні
дослідження
найбільш
актуальних
проблем…

д. психол. н., Євдокимова Н.О.
доц.
Іванцова Н.Б.
з Н.О. Євдок
Шевченко В.В.
Шевчук О.С.
имова
Михальченко
Н.В.
Власов Г.В.
Опанасенко Л.А.
Кучманич І.М.
Теглівець Л.В.
Мухіна Л.М.
Євдокимова
Н.О.
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01.01.2016- Психологічні та психолінгвістичні основи
31.12.2016 студента-словесника, розробка системи вправ;

01.01.201
231.12.201
6

Проекти розвитку особистості студента, їх
апробація
на
базі
класичного
університету.
Критерії ефективності впровадженння
розроблених проектів.
Методичні
рекомендації
щодо
впровадження
проектів
розвитку
особистості студента в освітній процес
вишу

2016 р.

Апробація технологій моделювання та
проектування
розвитку
особистості
студента
Апробація технології проектування ґенези
професійної спрямованості практичного
психолога
Апробація
технології
урахуваня
психофізіологічних особливостей у виборі
професії психолога
Апробація технології формування у
студентів
культури
міжособистісних
стосунків
Апробація
програми
розвитку
патріотичної рефлексії студентів
Апробація
технології
психологічної
реабілітації травмованої особистості
Апробація технології психофізіологічного
розвитку особистості
Створення і апробація моделі «Феномен
батьківської ідентичності: інтегративний
підхід»
Апробація моделі взаємодії керівників
навчальних закладів з практичними

Іванцова Н.Б.

2016 р.

Шевченко В.В.

2016 р.

Шевчук О.С.

2016 р.

Михальченко
Н.В.
Власов Г.В.

2016 р.

Опанасенко Л.А.

2016 р.

Кучманич І.М.

2016 р.

Теглівець Л.В.

2016 р.
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Мухіна Л.В.
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Актуальні
проблеми
історії Півдня України
в загально історичному
вимірі.

Тема:
«Історія миколаївської
області і міста
Миколаєва»
«Визначні особистості
Миколаєва»
Тема:
«Ліквідація не
більшовицьких партій та
громадських об‘єднань
УСРР у 20 –х роках XX
століття»
Тема:
«Розвиток освіти ІІ пол.
XX століття»
Тема:
«Вітчизняна
мемуаристика
як
джерело
з
історії
національно-визвольних
змагань 1914-1921 рр.»

0115U0043
80

Фундаментальна
Фундаментальні
дослідження з
найбільш
актуальних
проблем…

Ніколаєв І.Є.

Ніколаєв І.Є.
Крайнік Р.М.
Пархоменко В.А.
Баковецька О.О.
Чернявська К.В.
Захарченко О.О.
Морозан О.О.
Нефьодов Д.В.
Зеркаль М.М.
Горбуров Є.Г.
к.і.н., доцент

Ніколаєв І.Є.
к.і.н., доцент

Крайнік Р.М.
к.і.н., доцент
Пархоменко
В.А.
к.і.н., доцент

психологами (Миколаївська область)
Створення
моделі
формування
конфліктологічної
компетенції
особистості студента-магістранта під час
навчання у ВНЗ
01.03.201 Видача до друку колективних монографії:
51. Історія рідного краю. Підручник для
31.12.201 учнів загальноосвітніх шкіл
7
2. Історія рідного краю. Підручник для
вищих навчальних закладів Миколаєва.
3. Історія Жовтневого району.

1. Написання монографії
2. Публікації у фах. збірниках: «Вечерний
Николаев»«Краєзнавчий альманах»
«Лики истории» Збірник наукових праць
МНУ історичні науки.
3. Участь у ЗМІ
1.Видання монографії «Миколаївщина в
1920-х роках» Підготовка до друку 7 тому
«Реабілітовані історією. Миколаївська
область»
2.Фахові публікації
3. Проведення тематичних конференцій
1. Збір матеріалу до дисертаційного
дослідження
2. Публікації у фахових збірниках.
1.Видання монографії
2.Фахові публікації
3.Участь у конференціях
4.Організація
науково-практичної
конференції
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Тема:
«Римо-католицька церква
в Україні в кінці XVІІІ –
XІX ст.: вплив на
суспільно-політичне
життя»

Баковецька О.О.
к.і.н., доцент

Тема:
«Ідеологічна
боротьба за владу в
Україні
в
період
революції
та
громадянської
війни
(1917-1921 рр.)».
Тема:«Аграрна політика
німецько-румунських
загарбників в період
окупації України (19411944 рр.)»

Чернявська К.В.
к.і.н., доцент

Захарченко О.О.
ст. викладач

-1. Написання і видання монографії
«Римо-католицька церква в Україні
(кінець ХУІІІ – ХІХ століття)»
-2. Захист Докторської дисертації за
темою «Римо-католицька церква в
Україні: вплив на суспільно-політичне
життя (кінець ХУІІІ – ХІХ століття)»
-Розробка курсу «Історія України» для
дистанційного навчання
-Розробка курсу «Актуальні проблемі
історії церкви Україні» для дистанційного
навчання
-Написання наукових публікацій згідно із
темою наукового дослідження
-Підготовка
навчально-методичних
матеріалів з курсів «Історія України» та
«Актуальні проблеми історії України»
Комплексний аналіз ідейно-політичних
концепцій,
політичних
технологій,
агітаційно-пропагандистських заходів та
методів у боротьбі за вплив на народні
маси кожної з ворогуючих сторін за владу
в Україні у 1917-1921 рр..
1. Публікації у фахових збірниках:
«Воєнна історія» м. Київ «Краєзнавчий
альманах» м. Миколаїв «Історія в школі»
м. Київ Збірник наукових праць МНУ
історичні науки.
Рукопис
монографії
Участь
у
міжнародних конференціях «Аркасівська
читання» 17-18 квітня Історичні мідраші
північного Причорномор‘я
(ІV
Міжнародна
конференція)
Інтеграційні процеси в міжнародних
відносинах: історія і сучасність.
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Тема::
«Студентське
самоврядування у вищих
навчальних закладах Півдня
України: історичний аспект
(90-ті рр.ХХ – початок
ХХІст.)»

Морозан О.О.
викладач

1. Виконання інд. плану аспіранта
2.
Робота
над
дисертаційним
дослідженням
3. Публікації у фахових збірниках

Тема: Голодомор 19321933
рр.
на
Миколаївщині

Зеркаль М.М.

Збір архівних матеріалів та друкування у
фахових журналах статей 2, підготовка
монографії з теми : «Голодомор 19321933 рр. на Миколаївщині»

Самойленко О.М
Ручинська Н.С
Бацуровська І.В
Самойленко О.О.

01.01.15Модель підготовки студентів на основі
31.12.17 рр. технології навчального мережевого ресурс

Ручинська Н.С.

01.01.1631.12.16

Підготовка фахівців в
університетській освіті на
основі технології
навчального мережевого
ресурсу

0115U00124 Фундаментальна
Самойленко
6
Фундаментальні
О.М.
дослідження
з
найбільш актуальних
проблем…

Оптимальна структура системотехнічного,
матеріально-технічного, кадрового та
іншого забезпечення підготовки фахівців
в університетській освіті на основі
технології
навчального
мережевого
ресурсу.Поповнення
е-портфоліо
бібліографічного апарату дослідження.
Наповнення
порталу
навчальних
мережевих
ресурсів
викладачів
та
підтримка його функціонування (освітній
простір https://mnu.mk.ua).
Пакет
нормативних
та
навчальнометодичних
документів
щодо
впровадження технології навчального
мережевого ресурсу у підготовку фахівців
в університетській освіті.
Підготовка
до
педагогічного
експерименту з впровадження технології
навчального мережевого ресурсу у
навчальний процес університету.
Методичниі рекомендацій для студентів
щодо використання технологій змішаного
навчання, зокрема навчальних мережевих
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Бацуровська І.В

01.01.1631.12.16

Самойленко О.О.

01.01.1631.12.16

ресурсів, під час навчання.
Написання монографії «Змішане навчання
в університетській освіті» у співавторстві.
Принципи, форми та методи використання
технології
навчального
мережевого
ресурсу при підготовці фахівців в
університетській освіті. Поповнення епортфоліо
бібліографічного
апарату
дослідження.
Наповнення
порталу
навчальних
мережевих
ресурсів
викладачів
та
підтримка
його
функціонування
(освітній
простір
https://mnu.mk.ua). Пакет нормативних та
навчально-методичних документів щодо
впровадження технології навчального
мережевого ресурсу у підготовку фахівців
в університетській освіті. Підготовка до
педагогічного
експерименту
з
впровадження технології навчального
мережевого ресурсу у навчальний процес
університету.
Написання монографії «Змішане навчання
в університетській освіті» у співавторстві.
Наповнення
порталу
навчальних
мережевих
ресурсів
викладачів
та
підтримка його функціонування (освітній
простір https://mnu.mk.ua).
Пакет
нормативних
та
навчальнометодичних
документів
щодо
впровадження технології навчального
мережевого ресурсу у підготовку фахівців
в університетській освіті.
Поповнення е-портфоліо бібліографічного
апарату дослідження
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0115U00677
Структурно-семантичні
особливості
дискурсу: 0
лінгвістичний,
лінгводидактичний,
культурологічний
аспекти

Політичний процес в
Україні: інформаційна
безпека Миколаївщини в
контексті національної
безпеки України

Фундаментальна
Фундаментальні
дослідження з
найбільш
актуальних
проблем…

Фундаментальна
Фундаментальні
дослідження з
найбільш
актуальних
проблем…

Коч Н.В.

Ніколаєнко
Наталія
Олександрів
на

Коч Н.В
Абламська О.В.
Садова Г.Ю.
Тригуб Л.Г.
Гузенко С.В.
Ландер М.А.
Істоміна О.Л.
Коч Н.В

2015-2020
рр.

2016

Гузенко С.В.

2016

Ландер М.А.

2015 р.

Ніколаєнко Н.О.
Василевич Ю.В.
Ворчакова І.Є.
Гамза В.І.
Козирев О.С.
Лісовский В.М.
Сухорукова А.Л.
Шкуренко К.О.

2016-2018
рр.

Аналіз наукових досліджень із дискурсології і
теорії тексту 4 публікації (статті у фаховому
виданні, захист 3 магістерських робіт)
Репрезентація мови української публіцистики
початку
ХХІ
ст.
як
оновленого
соціокультурного феномена; комплексний
аналіз
комунікативно-прагматичних
характеристик
сучасного
українського
публіцистичного дискурсу як різновиду
інституційного; статті, 1 розділ монографії
«Публіцистичний
дискурс
у
новітніх
лінгвістичних парадигмах»;
захист магістерської роботи
Вивчення
комунікативно-прагматичної
ситуації сучасного публіцистичного дискурсу
2 статті, захист курсової роботи; словник
лінгвістичних термінів; таблиці; участь у
наукових
конференціях;
публікації
зі
студентами
- приведення у відповідність до теми НДР
навчально-методичне
забезпечення
навчального процесу;
- апробація основних теоретичних ідей НДР у
бакалаврських дослідженнях та д/р магістрів
політологів;
керівництво
студентськими
науковими дослідженнями;
- підготовка наукових статей, посібників;
- виконання дисертаційних досліджень;
- збір емпіричного матеріалу для підготовки
навчально-методичного посібника «Мас-медіа
і політика»;
- збір емпіричного матеріалу для написання
колективної
монографії
«Інформаційна
безпека
Миколаївщини
в
контексті

30
національної безпеки України»;
– стажування на базі провідних ВНЗ України.
-

Етапи: І етап Методичнопідготовчий етап
Ніколаєнко Н.О.

Керівництво науковою темою кафедри;
Керівництво
дисертаційним
дослідженням (розділ з вказаної тематики);
Збір
емпіричного
матеріалу
для
підготовки
монографії
«Інформаційна

безпека в Україні: регіональний вимір»,

Василевич Ю.В.

Ворчакова І.Є.

назва розділу – «Розвиток та становлення
регіональних ЗМІ»;
Публікація наукових статей в українських
та закордонних фахових виданнях;
Участь в міжнародних конференціях;
Керівництво науковою роботою студентів
та підготовкою кваліфікаційних робіт з
наукової теми кафедри.
удосконалення
навчально-методичного
комплексу
викладання
дисципліни
«Інформаційна безпека» відповідно до
навчального плану підготовки фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»;
- здійснення планових наукових досліджень у
рамках наукової теми (підготовка наукових
статей, доповідей на конференціях, участь у
наукових заходах);
- керівництво науковою роботою студентів
(підготовка доповідей і тез доповідей на
наукових конференціях і кваліфікаційних
робіт);
- підготовка розділу колективної монографії
«Місце інформаційної безпеки в системі
національної безпеки країни»;
- підготовка розділу навчально-методичного
посібника
«Мас-медіа
і
політика»
(«Медіакультура і медіаосвіта»).
керівництво студентськими науковими
дослідженнями;
підготовка наукових статей;
участь у міжнародних конференціях;

Гамза В.І.

Козирев О.С.

Лісовський В.М.
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написання докторської дисертації;
- збір емпіричного матеріалу для написання
колективної
монографії
«Інформаційна
безпека
Миколаївщини
в
контексті
національної безпеки України» - назва
розділу: «Лобіювання ЗМІ інтересів регіону»
керівництво науковою роботою студентів;
керівництво підготовкою кваліфікаційних
робіт студентів;
підготовка наукових статей;
участь у міжнародних конференціях;
удосконалення
навчально-методичного
комплексу викладання дисципліни «Історія
зарубіжних політичних вчень», «Політологія»
відповідно до навчального плану підготовки
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
«бакалавр»;
- здійснення планових наукових досліджень у
рамках наукової теми (підготовка наукових
статей, доповідей на конференціях, участь у
наукових заходах);
- керівництво науковою роботою студентів
(підготовка доповідей і тез доповідей на
наукових конференціях та кваліфікаційних
робіт);
- підготовка розділу «Маніпуляція свідомістю
як необхідний елемент інформаційних
операцій»
до
колективної
монографії
«Інформаційна безпека Миколаївщини в
контексті національної безпеки України».
керівництво студентськими науковими
дослідженнями;
підготовка наукових статей;
участь у міжнародних конференціях;
написання докторської дисертації;
збір
емпіричного
матеріалу
для
написання
колективної
монографії
«Інформаційна безпека Миколаївщини в
контексті національної безпеки України» назва розділу: «Вплив інформаційних війн на
прояви сепаратизму»;

Сухорукова А.Л.

Шкуренко К.О.

28

29

30

0112U00563 Фундаментальна
Формування зовнішньо
Буглай Н.М.
Фундаментальні
політичної стратегії та 2
дослідження
з
реалізація пріоритетних
найбільш
напрямів
зовнішньої
актуальних
політики
Республіки
проблем…
Польща (1995-2005)
№
392
Фундаментальна
Теоретико-методичні
від
Фундаментальні
засади
кроскультурної
з
взаємодії
учасників 20.05. 2010р дослідження
найбільш актуальних
педагогічного
процесу
проблем…
ВНЗ
Протокол
Фундаментальна
Кравченко
Типологія і трансляція
№2
Фундаментальні
Л.В.
міфологеми Ероса в поезії
з
Вергілія, Овідія, Данте, від 25.05.05 дослідження
найбільш актуальних
Шекспіра
проблем…

Солодка А.К.

32
удосконалення
навчально-методичного
комплексу
викладання
дисципліни
«Політична комунікація» відповідно до
навчального плану підготовки фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».
керівництво студентськими науковими
дослідженнями;
підготовка наукових статей;
участь у міжнародних конференціях;
написання докторської дисертації.
керівництво науковою роботи студентів;
керівництво підготовкою кваліфікаційних
робіт студентів;
підготовка наукових статей;
участь у міжнародних конференціях;
підготовка
навчально-методичного
посібника «Мас-медіа і політика»;
робота над колективною монографією
«Інформаційна безпека Миколаївщини в
контексті національної безпеки України»,
назва розділу – «Пропаганда як засіб
інформаційного впливу на соціум».
4.12
– Загальний
Оформлення
в
українській
12.16
історичній науці авторського розуміння
концепції розвитку зовнішньої політики
Польщі періоду 1995-2005 років (розділ у
каф. посіб. – 1;
статті – 4)
2016 рік Індивідуальний

Захист дисертаційного дослідження

Майстренко Л.В.

2016 рік Індивідуальний
Захист дисертаційного дослідження
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Лінгвостилістичні
особливості англійського
готичного
роману:
гендерний аспект

Протокол
Фундаментальна
Демецька В.В
№5
Фундаментальні
від 17.11.12 дослідження
з
найбільш актуальних
проблем…
Протокол
Фундаментальна
Філатова О.С.
№6
Фундаментальні
від
дослідження
з
28.01.13р.
найбільш
актуальних
проблем…

32

Характерологія козацької
старшини в історикопригодницькій повісті 2030-х років ХХ століття

33

Динаміка етносоціальних 0113U00447
змін в Україні в 90-ті 0
роки ХХ століття

34

Воєнне
мистецтво
українського козацтва в
працях
істориків
Центрально-Східної
Європи ХІХ - початку ХХ
ст.: спільне та відмінне у
науковому
наративі
історіографічних шкіл

35

Динаміка прізвищевого
компонента
в
антропонімічній
системі
південної
Миколаївщини

0113U00447
1

0115U0013
47

Фундаментальна
Фундаментальні
дослідження
найбільш
актуальних
проблем…
Фундаментальна
Фундаментальні
дослідження з
найбільш
актуальних
проблем…

Фундаментальна
Фундаментальні
дослідження з
найбільш
актуальних
проблем…

Єфименко Т.М.

Захист дисертаційного дослідження

Табунщик Т.О.

Хрящевська
Л.М.
з

Чухліб Т. В.

Індивідуальний

Гузенко Ю. І.

Корнієнко І.А.

2016 рік Індивідуальний Збір та опрацювання
матеріалів для написання ІІІ розділу
1) Публікація
результатів
наукового
дослідження у міжнародних та фахових
виданнях
2) Участь
у
міжнародних
та
всеукраїнських конференціях
2014- 2018 1. Опрацювання
документів,
джерел,
літератури та їх аналіз: - Архіву Вищих
органів влади та управління України;
- Державного комітету статистики України;
- Державного архіву громадських об‘єднань
України;
- Національної
бібліотеки
України
ім. В.І. Вернадського.
2014- 2018 1. Опрацювання
документів,
джерел,
р.
літератури та їх аналіз:
- Архіву Вищих органів влади та управління
України;
- Державного комітету статистики України;
- Державного архіву громадських об‘єднань
України;
- Національної
бібліотеки
України
ім. В.І. Вернадського.

з січня
Індивідуальний
2015р. по
грудень
2017р.
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2 етап
(січень
2016 ргрудень
2016.)

0112
Система
000483
диференційованої
корекції
мовленнєвої
діяльності у дошкільників
з тяжкими порушеннями
мовлення
Напрям:
Психологопедагогічна діагностика
та корекція порушень
емоційно-вольової сфери
у дітей із ТПМ
37 Хронопсихологічне
прогнозування
особливостей розвитку та
психосоматичного
стану
осіб
із
особливими
отребами
Виокремлення
психологочасових
індикаторів
інтелектуального розвитку
та особливостей перебігу
психосоматичних порушень
у
осіб
із
особливим
потребами
на
основі
визначення
локалізації
інтелектуальних
та
соматичних
розладів
у
певному хронотипі
36

U Фундаментальна
Фундаментальні
дослідження
найбільш
актуальних
проблем…

Фундаментальна

Шавліс Н.А.

Іванова Т.М.

Савенкова
І.І.

Савенкова і.І.
Петрунько О.В.
Тяпаєва О.В.

з

Савенкова І.І.
Петрунько О.В.
Тяпаєва О.В.

Систематизація й аналіз фактичного
матеріалу. Робота в Державному архіві
Миколаївської області. Публікації у
фахових виданнях. Видання словника
„Імена і прізвища сучасної Очаківщини‖.
Підготовка етапної звітної документації.
Форми 2 публікації у фаховому виданні
Участь у конференції-2 Виданий словник
„Імена і прізвища сучасної Очаківщини‖

січень
2015 року
- грудень
2018 року

Загальний
З‘ясування
індивідуальнотипологічних особливостей дітей з різними
формами мовленнєвої патології – розробка
діагностичного
інструменту
з‘ясування
індивідуально-типологічних
особливостей
дітей з різними формами мовленнєвої
патології
Розділ монографії, 1,0 друк. арк.; розділ
підручника, 1,0 друк. арк.; науковометодичний посібник, 1,5 друк. арк.; наукові
статті, 2,0 друк. арк.
01.01.2016 Наукова концепція хронопсихологічного
прогнозування
особливостей
розвитку
31.12.2019 особистості та психосоматичного стану осіб із
рр
особливими потребами

2016

Методика оцінки психосоматичного стану
осіб із особливими потребами
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«Біографія як тип тексту:
лінгвостилістичний
та
лінгвокогнітивний
аспекти (на матеріалі
британської
та
американської
лінгвокультурних
традицій)»
за
спеціальністю 10.02.04 –
Германські мови
38

Фундаментальна

Фундаментальна

Скупчення галактик на
невеликих червоних
зміщеннях

Демецька
В.В.

к.ф.-м.н.
доцент
Панько О.О.

Визначення
морфологічних
типів
скупчень
галактик
каталогу PF
Етап

ІІ.

Нікіфорчук С.С.

01.01.2015 Написання дисертаційного дослідження
31.12.2020

к.ф.-м.н. доцент
Панько О.О.

01.01.2015 Чисельні критерії для морфологічної
30.06.2016 класифікації скупчень галактик. Каталог

к.ф.-м.н. доцент
Панько О.О.

морфологічних типів багатих скупчень
галактик каталогу PF.
Публікації у фахових виданнях.
01.07.2015 Каталог морфологічних типів багатих
30.06.2016 скупчень галактик каталогу PF

Інформаційні та комунікаційні технології
39

TEMPUS
“Developing the Teaching
of European Languages:
Modernising
Language
Teaching
through
the
Development of Blended
Masters
Programmes”/
«Вдосконалення
викладання європейських
мов
на
основі
впровадження
онлайнтехнологій у підготовку
вчителя»
―Foreign Language Teaching
Methodology‖
та
―Technology and Language
Teaching‖;

Проект
TEMPUS
544161TEMPUS-12013-1-UKTEMPUSJPCR Aston
University

Прикладна
Інформаційні та
комунікаційні
технології

Керівник
проекту
TEMPUS від
МНУ
імені
В.О.
Сухомлинськ
ого – в.о.
проф..
Мироненко
Т.П.

Мироненко Т.П.,
ДобровольськаЛ.
С
Сав‘юк
А.М.,
Баркасі
В.В.,
Щербаков
О.В.,
ЧередніченкоО.О.,
Макогоненко
Я.А., Кульбацька
М.В.
Кордюк О.М.

І семестр
2015-2016
н.р. та
ІІ семестр
2015-2016
н.р.

Пілотний
проект
магістерської
програми
дистанційного
навчання
для
спеціальності
8.02030302 Мова і література (англійська).
Веб- мережева платформа для підготовки вчителів
іноземних мов для спеціальності 8.02030302 Мова і
література (англійська).

Мироненко Т.П.

І семестр
2015-2016
н.р. та
ІІ семестр
2015-2016
н.р.

Магістерська програма для дистанційного
навчання для спеціальності 8.02030302 Мова і
література (англійська)
Модуль ―Foreign Language Teaching
Methodology‖ та ―Technology and Language
Teaching‖;

―Course Design and
Evaluation‖та ―Technology
and Language Teaching‖;

―Age Appropriate Language
Pedagogy‖ та ―Technology
and Language Teaching‖

―Course
Design
Evaluation‖

and

―Foreign Language Teaching
Methodology‖

―Course
Design
Evaluation‖

and

―Course
Design
and
Evaluation‖;
―Foreign
Language
Teaching
Methodology‖,
―Age
Appropriate
Language
Pedagogy‖
―Foreign Language Teaching
Methodology‖,
―Age
Appropriate
Language
Pedagogy‖, ―Course Design
and Evaluation‖

Добровольська
Л.С.

І семестр
2015-2016
н.р. та
ІІ семестр
2015-2016
н.р.
Сав‘юк А.М
І семестр
2015-2016
н.р. та
ІІ семестр
2015-2016
н.р.
Баркасі В.В.
І сем. 20152016 н.р. та
ІІ сем.
2015-2016
н.р.
Щербакова О.Л. І сем. 20152016 н.р. та
ІІ сем.
2015-2016
н.р.
Чередніченко О.О. І сем. 20152016 н.р. та
ІІ сем.
2015-2016
н.р.
Макогоненко Я.А. І сем. 20152016 н.р. та
ІІ сем.
2015-2016
н.р.
Кульбацька М.В. І семестр
2015-2016
н.р. та
ІІ семестр
2015-2016
н.р.
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Магістерська програма для дистанційного
навчання для спеціальності 8.02030302 Мова і
література (англійська), впровадження в
навчальний процес у 2015-2016 н.р.
Модуль―Course Design and Evaluation‖та
―Technology and Language Teaching‖;
Веб- мережева платформа для підготовки
вчителів іноземних мов для спеціальності
8.02030302
Мова
і
література
(англійська).Модуль ―Age Appropriate Language
Pedagogy‖ та ―Technology and Language
Teaching‖;;
Модуль―Course Design and Evaluation‖ для вебмережевої платформи

Модуль ―Foreign Language Teaching
Methodology‖ для веб-мережевої платформи

Модуль ―Course Design and Evaluation‖ для
веб-мережевої платформи

Модуль ―Course Design and Evaluation‖;
―Foreign Language Teaching Methodology‖,
―Age Appropriate Language Pedagogy‖ до
магістерської
програми
дистанційного
навчання
Модуль
―Foreign
Language
Teaching
Methodology‖, ―Age Appropriate Language
Pedagogy‖, ―Course Design and Evaluation‖ до
магістерської
програми
дистанційного
навчання

37

Кордюк О.М

40

Моделі та методи
інтелектуального аналізу
даних в предметноорієнтованій
інформаційній системі

0115U00124
9

Прикладана
Інформаційні
комунікаційні
технології

Булгакова
О.С.
та

І семестр
2015-2016
н.р. та
ІІ семестр
2015-2016
н.р.
01.01.201531.12.2017

Апробація модуля ―Course Design and
Evaluation‖
пілотного
проекту
в
навчальному процесі МНУ імені В.О.
Сухомлинського
зі
спеціальності
8.02030302 Мова і література (англійська)

20152017рр

Фауністичні комплекси на території з
фактором підвищеного засолення та значною
динамікою меж водойми (озеро СолонецьТузли)

Вичалковська
Н.В.

2016 р.

Система даних про стан фауни, тенденції до
змін біоценозів у часі, уявлення про
особливості реакції організмів на значні зміни
оточуючого середовища. Статті-1, дипломні
роботи -1

Рябцева Ю.С.

2016 р.

Система даних про склад фауни безхребетних
та хребетних тварин на прилеглій території
озера Солонець-Тузли у літній період 2015
року. Випуск «Літопису природи» Статті – 1,
дипломні роботи -1.

Булгакова О.С.
Зосімов В.В.
Махровська Н.А.
Погромська А.С.
Ходякова Г.В.
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Інвентаризація
фауни, 0114U00534
екологічний моніторинг 1
фонових та рідкісних
видів та фауністичних
угруповань безхребетних
тварин
на
території
Національного
природного
парку
«Білобережжя
Святослава» в межах
Березанського району (оз.
Солонець-Тузли).
Етап І. Збір даних про
склад фауни безхребетних
та хребетних тварин на
прилеглій території озера
Солонець-Тузли у літній
період 2015 року.

Раціональне природокористування
Прикладна
Чаус
Вичалковська
Український центр
В.Б.,начальни Н.В.
підводної
к відділу
Рябцева Ю.С.
археології категорії науки НПП
ІІ під егідою
«Білобережжя
ЮНЕСКО
Святослава».
Раціональне
природокористуван
ня

Теоретико-інформаційний аналіз побудови
інтелектуальних інформаційних систем.
Теоретико-інформаційний аналіз управління
процесами в складних інтелектуальних
системах
Логічний аналіз інтелектуальних систем на
основі алгебраїчного підходу
Адаптивні технології інтелектуального аналізу
веб-даних
Онтологічний аналіз в системах
комп'ютерного моделювання

38

42

43

44

Еколого-моніторингові
0407U0032
дослідження
лиманів 114
межиріччя
ТилігулуДніпра та їх екостстем

Медико-біологічні
проблеми фізичного
виховання і
спорту.Підвищення
працездатності різних
груп населення.
Етап ІІ.

Структурно функціональна
організація системи
аденогіпофіз-надниркові залози за умов
впливу червоного
шламу.

прикладана

Корольова О.В. 01.10.2013 Екологічна оцінка сучасного стану
Васильєва Т.А. території. Проект відновлення водойм та
Смирнова С.М. 01.10.2018 навколишньої екосистеми лиманів.
Комісар О.С.
Методи екологічних досліджень
Мазур І.О.
Дмитрук Ю.Г
Тарасова С.М.
Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань
Редька О.Г.
0115U00121
Прикладна
02.01.2016 Здоров‘язберігаючі технології під час
Гетманцев
Захарова
А.О.
фізичних навантажень в різних видах спорту
2
Науки про життя, С.В.
.Петренко
О.В. 30.12.2016
нові технології
Кісельов
А.Ф
профілактики
Наконечни
й І.В.

Борецький Г.Г.
Чумаченко О.Ю.

0115U0012
37

Прикладна

Редька О.Г.

Прикладна

Захарова А.О.

Прикладна

Петренко О.В.

Прикладна

Рожков І.М. Борецький Г.Г.

02.01.2016
30.06.2016
01.07.2016
30.12.2016
02.01.2016
30.06.2016
01.07.2016
30.12.2016
02.01.2016
30.06.2016
01.07.2016
30.12.2016
02.01.2016
30.12.2016
02.01.2016
30.06.2016
01.07.2016
-0.12.2016

Форми
та
методи
вивчення
функціонального стану та фізичних
якостей спортсменів під час фізичних
навантажень в різних видах спорту.
Наукові статті (2) в фахових виданнях,
тези доповідей.
Основні
напрямки
модернізації
професійної підготовки спортсменів під
час фізичних навантажень в різних видах
спорту.
Наукові статті (2) в фахових виданнях,
тези доповідей
Методика використання інформаційних
технологій в професійній підготовці
спортсменів під час фізичних навантажень
в легкій атлетиці. Наукові статті (2) в
фахових виданнях, тези доповідей
Аналіз даних літератури по темі
дослідження.
Проведеня
експерементальної частини роботи.
Наукові статті (1) в фахових виданнях,
тези доповідей
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Розробка та
експериментальне
обґрунтування побудови
варіативних
тренувальних
макроциклів студентівспортсменів в циклічних
видах спорту

0114U00640
3

Побудова варіативних
тренувальних макроциклів
підготовки студентівспортсменів

46 Просторова та структурна
організація пазух твердої
оболони головного мозку
хребетних

0115U00017
6

Прикладна

Рожков І.М.

Прикладна
програма
«Створення
стандартів і
технології
запровадження
здорового способу
життя» (постанова
КМУ від 07.09.2011
р., № 942)
Науки про життя,
нові технології
профілактики
захворювань

Тупеев Ю.В. Тупєєв Ю..В.
Демидова І.В.
Пильненький В.В.,
Ткаченко Ю.І.,
Распітін В.І.,
Козубенко О.С.,
Усатюк Г.Ф.
Демидова О.В.
Макух Н.І.
Тіхоміров А.І.
Буценко А.В.
Семерджан М.Г.
Богатир В.Г.
Вертелецький О.І.
Жигадло Г.Б.
Кулаков Ю.Є.
Демидова і.В.
Демидова О.В.
Макух Н.І.

Прикладна
Черно В.С.
Науки про життя,
нові
технології
профілактики…

Чумаченко О.Ю. 02.01.2016
30.06.2016
01.07.2016
30.12.2016
01.09.2014
р.–
30.06.2017
р.

Аналіз даних літератури по темі
дослідження.Проведеня
експерементальної
частини
роботи.
Наукові статті (2) в фахових виданнях,
тези доповідей
Загальний:Деталізація та конкретизація змісту
навчальних програм для ДЮСШ, СДЮШОР
та ШВСМ.
Форми:
- використання в навчальному процесі;
- видання навчального посібника для
тренерського складу ДЮСШ, СДЮШОР та
ШВСМ;
- підготовка 4 статей;
- участь у 8 конференціях.

01.01.2016- Експериментальні макроцикли підготовки
31.12.2016 студентів-легкоатлетів

Тупєєв Ю..В.
01.01.2016- Експериментальні макроцикли підготовки
Пильненький В.В., 31.12.2016 студентів-плавців
Ткаченко Ю.І.,
Тіхоміров А.І.
Буценко А.В.
Козубенко О.С.,
Експериментальні макроцикли підготовки
Усатюк Г.Ф.
студентів-веслувальників
Семерджан М.Г.
Богатир В.Г.
Вертелецький О.І.
Черно В.С.
2015-2020 Кореляційна залежність між показниками
розмірів черепу та розмірами пазух твердої
оболони склепіння та основи черепу. Статті –
4
Пшиченко В.В.
01.01.16Морфологічні особливості епіфізу при
31.12.16
гострому та хронічному стресі на тлі
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Шикман О.В.

01.01.1631.12.16

Шалімова А.О

01.01.1631.12.16

зміненногог фотоперіоду Стаття Морфологічні особливості просторової та
структурної організації пазух твердої
оболони головного мозку черепу щурів.
Стаття - 1
Просторова та структурна організацію
пазух твердої оболони головного черепів у
кролів Стаття - 1

Нові речовини й матеріали
47

Теплофізичні властивості
й
механізми
структуротворення
полімерних
мікроі
нанокомпозитів

Етап ІІ. Комплексне

Протокол №3
від
14.03.2013р.
Засідання
Вченої ради
Інституту
технічної
теплофізики
НАН України

Прикладна
Нові речовини та
матеріали

Дінжос Р.В.

Лисенков Е.А.,
Махровський
В.М.,
Рехтета М.А.,
Іванніков А.В.

01.01.1531.12.18

Отримання нового класу композиційних
матеріалів з покращеними функціональними
характеристиками

01.01.16Механізм та кінетика структуроутворення
31.12.16 рр. полімерних мікро- та нанокомпозитних

Дінжос Р.В.

дослідження теплофізичних властивостей та
структури композитних
матеріалів з ізометричним
наповнювачем;

матеріалів з ізометричним наповнювачем

Лисенков
Е.А.

01.01.16Механізм структуроутворення та перко
31.12.16 рр. ляційної поведінки теплопровідності та

Махровський
В.М.
Іванніков А.В.

електропровідності полімерних компози
тів на основі поліетерів та технічного
вуглецю; публікації у провідних
міжнародних виданнях
01.01.16Калориметричні дослідження полімерних
31.12.16 рр. мікро- та нанокомпозитних матеріалів з
ізометричним наповнювачем; публікації у
фахових виданнях України.
01.01.16Методика вимірювання теплопровідності
31.12.16 рр. (вимірювач теплопровідності λ-400) для
зменшення похибки вимірювання
композитних матеріалів з ізометричним
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наповнювачем; публікації у фахових
виданнях України.
Інші
48

0116U0035
Теоретикометодологічні
засади 87
функціонування
та
розвитку
фінансової
інфраструктури регіону

Етап І. Розвиток
фінансової
інфраструктури в
теоретичному аспекті.

Прикладна
Тематика
дослідження
включена
до
регіональної
стратегії
розвитку
Миколаївської
області до 2020
року

д.е.н.,
доцент
Криленко
В.І.

к.е.н.,
доцент
Корнєва
Н.О.;
к.е.н.,
доцент
Данік
Н.В.;
к.е.н.,
доцент
Рудь
І.Ю.;
викладач
Рехтета
О.М.;
викладач
Біловус Т.В.

Очікуваний результат: Концепція вдоско
налення теорії та практики розвитку
фінансової інфра
структури регіону.
Форми звітності:
1. Статті в журналах, що входять до
науково-метричних баз Web of Science,
Scopus та/або Index Сореrnicus (для соціогуманітарних наук) 4
2. Статті у журналах, що входять до
переліку фах. видань України і мають
ISSN, статті у закорд. журналах, що не
увійшли до п.1, а також англомовні тези
доповідей на міжнародних конференціях у
виданнях, що входять до науковометричних баз даних Web of Science,
Scopus та/або Index Сореrnicus – 18
3. Монографії та (або) розділи
монографій, що будуть опубліковані за
темою проекту українською або рос.
мовами (друкованих аркушів) - 10 д.а.
4. Захист дисертації кандидата наук
виконавцями - 2
01.02.2016 Очікуваний результат етапу: Теоретичне
р.обґрунтування
показників
розвитку
31.12.2017 фінансової інфраструктури регіону.
р.
д.е.н.,
доцент
Механізми державного регулювання
Криленко В.І.
фінансової інфраструктури
к.е.н.,
доцент
Системи індикаторів, що характеризують
Корнєва Н.О.
фінансову інфраструктуру
к.е.н.,
доцент
Інноваційний підхід в системі інституціоДанік Н.В.
нального державного регулювання
розвитку фінансової інфраструктури
01.02.2016
р.31.12.2020
р
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к.е.н.,
доцент
Рудь І.Ю.
викладач
Рехтета О.М.,
викладач
Біловус Т.В.
49

Прагмастилістичні
та 0114U00377
7
лінгвокогнітивні
характеристики тексту і
дискурсу (синхронія та
діахронія)

прикладна

Козак Н.І.

Козак Н.І.
Осипов П.І.
Корнєва Н.А.
Водяна Л.В.
Баркарь У.Я.
Кирилюк С.В
Похитун Т.А.
Чередниченко В.П

Етап
ІІ.
Аналіз
соціокультурної
та
прагмасемантичної
складової
тексту
та
дискурсу (на матеріалі
германських
та
слов‘янських мов)

Козак Н.І.

Осипов П.І.

Корнєва Н.А.
Водяна Л.В.

Особливості функціонування діяльності
інфраструктурних посередників
Концептуальні підходи щодо визначення
сутності та структуризації поняття
фінансової інфраструктури
05.2014
06.2016

– Комплексне дослідження тексту і дискурсу в
прагмастилістичному та лінгвокогнітивному
аспектах і створення системно-структурної
моделі тексту, що враховує його когнітивні та
прагматичні характеристики;
Розробка теоретичного курсу «Лінгвістика
тексту та дискурсу»;
Створення програми для слухачів курсів
підвищення кваліфікації при МОІППП
«Аналіз
художнього
тексту
у
прагмастилістичному і лінгвокогнітивному
аспектах». Монографій – 2, дисертацій – 3,
навчально-методичних посібників – 2.

01.01.2016 - розробка шляхів прагмастилістичного та
–
когнітивного аналізу тексту;
30.06.2016 -керівництво аспірантами з написання
кандидатських дисертацій;
-підготовка
навчально-методичного
посібника для магістрантів та аспірантів
«Риторика»;
01.01.2016 - аналіз художнього тексту у процесі
–
концептуального перекладу;
30.06.2016 - участь
у
міжнародних
та
всеукраїнських конференціях, написання
наукових статей з теми;
01.01.2016 - дослідження рецензії як окремого типу
–
тексту в сучасному науковому дискурсі;
30.06.2016 - робота над науковою монографією;
01.01.2016 розробка структурних характеристик
–
художнього німецького тексту;
30.06.2016 підготовка
науково-методичного
посібника;
- участь у міжнародних та всеукраїнських
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Баркарь У.Я.

Похитун Т.А.

50

Структурні
трансформації
національних економік
в глобальному вимірі

Етап
ІІ.
Глобальні
виробничі трансформації
і формування нових
центрів
світового
економічного
суперництва

0115U00120
6

Прикладна

Стройко
Т.В.

Стройко Т. В.,
Ткаліч Т. І.,
Богославська
А.В., Січко С.М.,
Крайній В. О.,
Кваша О..С,
Степанова Д В.,
Рехтета І. І.,
Бондар В. В.
Стройко Т.В.
Ткаліч Т.І.
Богославська
А.В.
Січко С.М,
Крайній В.О.
Кваша О.С.
Степанова Д.В.
Рехтета І.І.
Бондар В.В.

01.01.2016
–
30.06.2016
01.01.2016
–
30.06.2016
з
1.03.2015р.
по
1.03.2017р

01.01.2016
р.
31.12.2016
р

конференціях, написання наукових статей
з теми;
дослідження
явища
дуальності
та
одиничності у мисленні й мові;
- робота над науковою монографією;
вивчення
філологічних
та
соціокультурних
особливостей
віденського діалекту німецької мови;
робота
над
дисертаційним
дослідженням.
Виявлення і систематизація структурних
трансформацій національних економік

Методологія
дослідження
ключових
суперечностей глобального економічного
розвитку через призму його асиметрії;
обґрунтування
концепції
створення
інститутів глобального менеджменту та
механізму їх ефективного функціонування
у трьох ключових сферах: регулювання
міжнародної
виробничо-обмінної
діяльності;
регулювання
глобальних
фінансових дисбалансів; регулювання
соціальних асиметрій.
Статті у журналах, що входять до
наукометричних баз даних -1; публікації в
матеріалах конференцій, що входять до
наукометричних баз даних - 8 ; статті у
журналах, що включені до переліку
наукових фахових видань України-8;
монографії, опубліковані за рішенням
Вченої ради ВНЗ - 1;
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0110U0064
Формування
конкурентоспроможнос 51
ті
підприємств
південного
регіону
України на зовнішніх
ринках
в
умовах
міжнародних
інтеграційних процесів

прикладна

Кіщак І.Т.

підручники, навч. посібники з грифом
МОН України - 1; захист кандидатської
дисертації – 1. Статті у журналах, що
входять до наукометричних баз даних 1;публікації в матеріалах конференцій, що
входять до наукометричних баз даних - 2 ;
статті у журналах, що включені до
переліку наукових фах. видань України 7; підручники, навчальні посібники з
грифом МОН України -1
Назарова Л.М., 01.01.2014 1.
Економіко-математична
модель
Штепа О.В.,
рформування
експортного
потенціалу
Огієнко А.В.,
31.12.2016 підприємств Південного регіону в умовах
Кравченко Л.О., р
міжнародних
інтеграційних
процесів
Порудєєва Т. В.,
(аграрний сектор)
Глубоченко К.О.
2. Видання та впровадження в навчальний
Слюсаренко А. В.,
процес:
Дьоміна В. М.,
- монографії «Формування
Федосова А. О.
конкурентоспроможності підприємств
Південного регіону України на зовнішніх
ринках в умовах міжнародних
інтеграційних процесів»
- навчального посібника «Управління
інноваційно-інвестиційним розвитком
підприємств».
3. Проведення Всеукраїнської науковопрактичної Інтернет-конференції з
Менеджменту ЗЕД
4. Проведення круглого столу з проблем
формування конкурентоспроможності
підприємств на зовнішніх ринках за
участю представників департаменту
економічного розвитку, торгівлі та
туризму Миколаївської ОДА та суб‘єктів
ЗЕД.
5. Публікації
- статті у фахових виданнях – 10;
- статті у заруб. виданнях – 4;
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тези доповідей – 10
6. Захист магіст. робіт – 10.
7. Оформлення заявки на
(економіко-математична модель).
Етап
ІІІ
«Основні
напрями
формування
конкурентних
переваг
підприємств Південного
регіону на зовнішніх
ринках
в
умовах
міжнародних
інтеграційних процесів»

патент

01.01.2016
р31.12.2016
р

Кіщак І.Т.,
д.е.н., професор

01.01.1631.12.16
рр

Аналітична довідка: «Фактор стану
основних
напрямів
формування
конкурентних переваг в сільському
господарстві
Південного
регіону
економіко-математичної моделі»
Стаття
у
фах.
виданні
Захист
магістерських робіт -3

Назарова Л.М.,
д.е.н., доцент

Аналітична довідка: «Розробити методологію
аналізу експортного потенціалу підприємств
Південного регіону на закордонних ринках
для економіко-математичної моделі»
Стаття у фаховому виданні Захист
магістерських робіт -4

Штепа О.В.,
к.е.н., доцент

Аналітична довідка: «Фактор сучасного
розвитку олійнопереробного під
комплексу Південного регіону економікоматематичної моделі». Стаття у фаховому
виданні Стаття у зарубіжному виданні
Алгоритм роботи з веб-ресурсами для
пошуку статистичної інформації щодо
світових товарних ринків (Довідка про
впровадження)
Алгоритм роботи з веб-ресурсами для
пошуку торгових ярмарок підприємствами
Південного регіону України на зовнішніх
ринках.(Довідка про впровадження)

Огієнко А.В.,
к.е.н., доцент
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Стаття у фаховому виданні Стаття у
зарубіжному виданні
Модель інноваційно-логістичного
розвитку експортного потенціалу
підприємств Південного регіону
економіко-математичної моделі.
Стаття у фаховому виданні Стаття у
зарубіжному виданні
Аналітична довідка «Фактор стану
споживання продукції на ринках
Південного регіону економікоматематичної моделі».
Стаття у фаховому виданні
Модель оптимізації резервів економічного
розвитку агропромислового сектору
Миколаївської області Стаття у фаховому
виданні
Аналітична довідка: «Фактор стану
розвитку молопродуктового підкомплексу
Південного регіону економікоматематичної моделі» Стаття у фаховому
виданні Захист магістерських робіт -3
Алгоритм взаємодії органів місцевого
врядування з суб‘єктами господарювання
у формуванні конкурентоспроможності
регіону» Стаття у фаховому виданні
Стаття у зарубіжному виданні
Аналітична довідка: «Проект процесу
розробки стратегії адаптації підприємств
Південного регіону до умов міжнародного
середовища». Стаття у фаховому виданні

Кравченко Л.О.,
к.е.н., ст.
викладач

Порудєєва Т. В.,
к.е.н., в.о.
доцента
Слюсаренко
А.В., к.е.н., ст.
викладач
Дьоміна В. М.,
к.т.н., доцент

Глубоченко К.О.,
к.е.н., ст.
викладач
Федосова А. О.,
викладач
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0112
Професійно-педагогічні
засади
підготовки 002916
майбутніх
соціальних
працівників
Етап : Теоретикометодологічне і методичне

U прикладна

Букач М.М.

Клименюк Н.В.
СтремецькаВ.О.,
Козляковський
П.А.,
Литвиненко С.В.

– Теоретично обґрунтувати й практично
перевірити методичне обґрунтування
педагогічної системи професійної підготовки
майбутніх соціальних працівників в умовах
ВНЗ. Посібники – 4
Фахові статті –10 Зарубіжні статті – 4 Тези
01.04.2015- доповідей – 10 Провести конференцій,
04.12
06.16

обґрунтування педагогічної
системи професійної
підготовки майбутніх
соціальних працівників в
умовах ВНЗ.

01.06.2016
рр

Букач М.М.
Клименюк Н.В.

Стремецька В.О.

Козляковський
П.А.

Литвиненко С.В.
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Професійна підготовка 0115U0012
педагогів-психологів до 35
роботи з дітьми, які
знаходяться у складних
життєвих ситуаціях

прикладна

Литвиненк
о І.С.
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круглих столів – 1 Магістерські роботи - 10

Модель Арт-терапії в соціальній роботі
Посібники – 2 Фахові статті – 2 Зарубіжні
статті – 1 Тези доповідей –2
Методика формування геронтологічної
компетентності у майбутніх соціальних
працівників
Посібники – 1 Фахові статті – 2 на рік
Зарубіжні статті – 1 Тези доповідей – 2
Докторська дисертація (захист) – 1 (2019р.)
01.04.2015- Система постпенітенціарного патронату в XIX
01.06.2016 – на початку XXстоліття
рр
Посібники – 1 Фахові статті – 2 на рік
Зарубіжні статті – 1 Тези доповідей – 2
Докторська дисертація (захист) – 1 (2019р.)
01.04.2015- Модель психологічної підготовки майбутніх
01.06.2016 соціальних працівників до практичної
рр
діяльності
Посібники – 1 Фахові статті – 2 Тези
доповідей –2
01.04.2015- Система практик у професійній підготовці
01.06.2016 майбутніх соціальних працівників на засадах
рр
наступності
Фахові статті – 2 на рік Зарубіжні статті – 1
Тези доповідей – 2 Кандидатська дисертація
(захист) –1(2016р.)
01.04.201501.06.2016
рр
01.04.201501.06.2016
рр

Литвиненко І.С., 01.01.15Прасол Д.В.,
31.12.17
Рєпка А.О.,
рр.
Чугуєва І.Є.,
Шапошнікова
Ю.Г.

Практико-орієнтована модель підготовки
педагогів-психологів до роботи з дітьми,
які знаходяться у складних життєвих
ситуаціях
Статті у фахових збірниках наукових
праць, тези доповіді на наукових
конференціях, НДР студентів, круглі
столи, виїзні науково-практичні семінари,
методичні об‘єднання, семінар-практикум
«Психологічна
наука
у кризовому
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Обґрунтування та
розробка моделі
професійної підготовка
майбутніх педагогівпсихологів до роботи з
дітьми, які знаходяться у
складних життєвих
ситуаціях

Литвиненко І.С.

1.01.1631.12.16

Прасол Д.В.

1.01.1631.12.16

Рєпка А.О.

1.01.1631.12.16

Чугуєва І.Є.

1.01.1631.12.16

суспільстві»
(на
дослідницьких
майданчиках Гімназія № 41, ЗОШ № 50,
ММК), Навчальний посібник «Підводні
рифи життєвих ситуацій
Модель професійної підготовка майбутніх
педагогів-психологів до роботи з дітьми,
які знаходяться у складних життєвих
ситуаціях

Констатувальний експеримент. Критерії
визначення рівня психологічної
готовності вчителів початкових класів до
роботи з дітьми, які перебували у зоні
бойових дій Методичні матеріали для
вчителів початкової школи та студентів
спеціальності «Початкова освіта» по
роботі з дітьми, які перебували у зоні
бойових дій АТО.
Принципи формування професійних
компетенцій, пов‘язаних з роботою
педагогів-психологів з дітьми, які
знаходяться у складних життєвих
ситуаціях
Форми представлення: Висвітлення
результатів теоретичного обґрунтування у
фахових виданнях -1,
Кконцептуальна модель підготовки
майбутніх педагогів-психологів до роботи
з дітьми, які знаходяться у складних
життєвих ситуаціях:
Статті – 1. Участь у наукових
конференціях - 2, підготовка і проведення
методичного семінару для вчителів ЗОШ
№ 50, гімназії № 41.
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0114U0021
Теоретико-методичні
засади
формування 34
творчої
особистості
дітей дошкільного віку
в
різних
видах
діяльності
Етап: 3-й  розробка й
апробація
методики
формувального
етапу
експерименту
1)
Формування
креативно-мовленнєвої
особистості
дитини
старшого дошкільного
віку
в
художньомовленнєвій діяльності;

прикладна

Проф.
Трифонова
О. С.

Шапошнікова
Ю.Г.

1.01.1631.12.16

Кардаш І. М.;
Лісовська
Т. А.;
Лисенкова
І. П.;
Тесленко
С. О.

1.01.1631.12.16

Проф.
Трифонова О. С.

Доц.
Т.А.

Лісовська

Доц.
І.М.

Кардаш

2) Формування творчоімпровізаційної
особистості
дитини
старшого дошкільного
віку
в
музичній
діяльності;
3) Формування творчої
особистості
дитини
старшого дошкільного
віку в театрально-ігровій
діяльності;

Практична апробація і оформлення
теоретичного дослідження.
Форми представлення: Створення
методичного забезпечення (міні-лекція,
наочні матеріали, мульти-медіа матеріали,
психологічні вправи, розробка формату
тематичного обговорення).
Експериментальні методики, конспекти
занять,
ігри,
сценарії,
інноваційні
технології, коригувальна методика.
Форма представлення результатів:Фах.
статті – 11 Зарубіжні статті – 4 Статті зі
студентами – 10 Тези доповідей – 10
Науковий семінар – 1
Експериментальна модель і методика
формування
креативно-мовленнєвої
особистості дитини старшого дошкільного
віку в художньо-мовленнєвій діяльності,
конспекти занять, ігри, інноваційні
технології.
Форма
представлення
результатів:
рукопис
тексту,
експериментальних
методик.
Експериментальна методика формування
творчо-імпровізаційної
особистості
дитини старшого дошкільного віку в
музичній діяльності, розробка конспектів
занять, ігор, інноваційних технологій.
Форма
представлення
результатів:
рукопис
тексту,
експериментальних
методик.
Експериментальна методика формування
творчої особистості дитини старшого
дошкільного віку в театрально-ігровій
діяльності, сценарії, ігри, інноваційні
технології.
Форма
представлення
результатів:
рукопис
тексту,
експериментальних

50

4) Формування творчої
особистості
дитини
старшого дошкільного
віку
в
мовленнєвоігровій діяльності;
5) Формування творчомовленнєвої особистості
дитини
середнього
дошкільного
віку
в
комунікативній
діяльності.
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Науково-методичні
засади виховання і
розвитку особистості у
соціумі

0114U00415
2

прикладна

Хайруддінов
М.А.

методик.
Коригувальна
методика
формування
творчої особистості дитини старшого
дошкільного віку в мовленнєво-ігровій
діяльності, конспекти занять, ігор різної
спрямованості.
Форма
представлення
результатів:
рукопис тексту, корекційних методик.
Доц. Лисенкова
Експериментальна методика формування
І.П.
творчо-мовленнєвої особистості дитини
середнього
дошкільного
віку
в
комунікативній діяльності, конспекти
занять, ігри, інноваційні технології.
Викл. Тесленко
Форма
представлення
результатів:
С.О.
рукопис
тексту,
експериментальних
методик.
Наточій А.М.,
01.04.14Методика експериментальної роботи по
Олексюк О.Є.,
31.12.16 рр. вихованню
особистості
дитини
у
Михальченко
загальноосвітніх навчальних закладах
М.Н.
Миколаївської області.
Дрозд О.В.
Методологічні принципи і методологічні
підходи
та
розробити
структурнофункціональну
модель
виховання
особистості у сучасному соціумі.
Форма представлення результатів:
Посібники – 10 др.арк. Фах. статті – 10,0 др
арк..Зарубіжні статті – 4 др.арк.Статті зі
студентами – 5 др.арк.
Тези доповідей – 5 др.арк.Науковий семінар –
2 Всеукраїнська науково-практична
конференція молодих вчених -2

Етап 3.
Виховання молоді на
національних традиціях.

Д.п.н.,
проф.
Хайруддінов М.
А.,

1.01.16–
31.12.16

Засади виховання молоді на національних
традиціях, включаючи народні, релігійні і
загальнокультурні аспекти культури.
Наукова стаття, підготовка рукопису
розділу у посібники – 1, 0, др. арк.
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Етап 3.
Методичні основи
виховання успішної
особистості студентів.

К.п.н., доцент
Олексюк О. Є.

1.01.16–
31.12.16

III етап:
Розробка моделей
розвивального виховного
простору

Наточій А. М.

1.01.16–
31.12.16

Дрозд О.В.

1.01.16–
31.12.16

Індивідуальна тема:
«Історико-педагогічні
основи формування якостей
гуманної особистості у
процесі виховання»

(у складі колективної)
Етап 1. Формування
толерантності учнів 5-9
класів у поліетнічному
середовищі позашкільного
навчального закладу

Індивідуальна тема:
«Формування
деонтологічної
компетентності
майбутнього фахівця в
умовах університетської
освіти»

прикладна

К.п.н., в. о. доц.,
Тимченко А. А.

1.01.16–
31.12.16

Система якостей особистості студента як
майбутнього
успішної
професіонала;
Комплекс діагностувальних методик;
побудова технології виховання якостей
успішної особистості у студентів
Наукова стаття, діагностувальний
матеріал; підготовка статей зі студентами;
виступ на науковому семінарі
Методика формування гуманних взаємин
між підлітками. Форми представлення:
1)моделі
виховних
систем
загальноосвітніх закладів; 2)методичний
посібник
«Виховна
система
загальноосвітнього закладу». 3)стаття у
фаховому виданні (Skopus)
Історико-педагогічні основи формування
якостей гуманної особистості у процесі
виховання (Формування толерантності учнів
5-9 класів у поліетнічному середовищі
позашкільного навчального закладу);

Форми представлення: 1) участь у роботі
конференцій;
2) підготовка розділів колективної
монографії «Науково-методичні засади
виховання і розвитку особистості у
соціумі»;
3) підготовка статей для фахового
видання.
4) підготовка публікації у зарубіжному
виданні.
Підбір
експериментального
інструментарію та формування комплексу
методик для дослідження деонтологічної
компетентності майбутнього педагога;
Технології
розвитку
деонтологічної
компетентності у студентів університету;
Форма представлення результатів:
доповіді на наукових конференціях;
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56

Тема:«Формування
лідерських
якостей
громадянина-патріота
в умовах освітнього
середовища
університету»
Етапи
Етап 1. Констатувальний
етап дослідження.
Розробка та
обґрунтування моделі

Динаміка
розвитку
патріотичної рефлексії у
молодших школярів
Етапи
Етап 1. Констатувальний
етап дослідження.
Розробка та
обґрунтування моделі

Розвиток
рефлексивної
компетентності
особистості.

прикладна

чл.-кор.
К.психол.н.,
НАПН
Карсканова С. В.
України,
ректор
університету
В.Д.Будак

1.01.16–
31.12.16

К.психол.н.,
доцент
Михальченко Н.
В.

1.01.16–
31.12.16

К.психол.н.,
доцент
Бабаян Ю. О.

1.01.16–
31.12.16

виступ на науковому семінарі; підготовка
статті для фахового видання; підготовка
публікації у зарубіжному виданні.
Діагностичний
інструментарій
формування лідерських якостей студентів;
Принципи
та
теоретична
модель
громадянина-патріота в умовах освітнього
середовища університету.
Форми представлення: 1) участь у роботі
конференцій;
2)
підготовка
засідання
науковометодичного семінару
3) підготовка розділів колективної
монографії
4) підготовка статті для фахового видання.
5) підготовка публікації у зарубіжному
виданні.
Діагностичний
інструментарій
та
визначення існуючого стану проблеми
розвитку
патріотичної
рефлексії
особистості; Принципи та теоретична
модель патріотичної рефлексії молодших
школярів
Форми представлення:
1) участь у роботі конференцій;
2) підготовка наукової статті на тему
«Роль сім‘ї в розвитку патріотичної
рефлексії
молодших
школярів»для
фахового видання.
3)
підготовка
наукової
статті
«Психодіагностика патріотичної рефлексії
у дітей молодшого шкільного віку».
Діагностичний
інструментарій
та
визначення існуючого стану проблеми
розвитку рефлексивної компетентності
особистості;
Принципи та розробка теоретичної моделі
рефлексивної компетентності студентів.
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Форми представлення:
1) участь у роботі конференцій;
2) підготовка наукових статей.
57

Консолідуюча роль
української мови у
збереженні
міжнаціонального миру
та міжкультурного
діалогу етнічних спільнот
України

0115U00085
7

прикладна

Супрун А.П.

Етап 1 Пропедевтичний
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Гуманізація
професійної підготовки
майбутніх
учителів
початкових класів в
освітньому
просторі
ВНЗ

Етапи
ІV.Контрольно
узагальнювальний

Спанатій Л.С.,
Рускуліс
Л.В.,
Бабій
Ю.Б.,
Каленюк С.О.,
Желязкова В.В.,
Олексюк О.М.,
Мікрюкова К.О.,
Гончаренко А.В.
Супрун А.П..
Спанатій Л.С
Рускуліс Л.В.

01.02.2015
–
01.02.2018
рр.

01.02.201501.02.2016
01.02.201501.02.2016
Бабій
Ю.Б. 01.02.2015Гончаренко А.В. 01.02.2016
Каленюк С.О.,
01.02.2015Желязкова В.В.
01.02.2016
Олексюк О.М.,
01.02.2015Мікрюкова К.О.
01.02.2016
0112u00048
4

прикладна

Якименко
С.І.

Якименко С.І.
2012
Казанжи І.В.
2016
Желан А.В.
Карсканова С.В.
Іванець Н.В.

1.
Укладання
бібліографічного
покажчика
щодо
теоретичних
основ
наукового
дослідження;
публікація
досліджень у наукових виданнях
2.
Робота над ІІ томом «Словника
говірок Бузько-Інгульського межиріччя»
Укладання ІІ тому словника (літери Л-М)
Інноваційні технології навчання української
мови як рідної та державної
Розкриття поняття «міжмовна інтеграція»
Шляхи виявлення збігу та розбіжностей у
використанні мовних засобів
Виявлення міжмовних лакунСтатті - 3

– 1. Порівняльний аналіз даних вхідної,
поточної
та
вихідної
діагностики
ефективності системи освітньої роботи;
2.
Аналітичні
висновки
про
результативність експерименту;
3. Інформаційно – методичний супровід
результатів експериментального пошуку.
(Рекомендації).
Форми:
1. Колективна монографія «Гуманізація
професійної
підготовки
майбутніх
учителів початкових класів в освітньому
просторі ВНЗ» (ІІ ч.) – 1
Індивідуальний
Робота над колективною монографією
«Гуманізація професійної підготовки
майбутніх учителів початкових класів» (ІІ
ч. – загально-практичний модуль):

Якименко С.І.

Казанжи І.В.

Желан А.В.

Карсканова С.В.
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0114U00640
Праксеологічна
2
спрямованість
професійної підготовки
майбутнього
вчителя
музики

Прикладна

Парфентьєва
І.П

Іванець Н.В.
Парфентьєва І.П
Ревенко Н.В.
Васильєва Л.Л.
Іванова Л.О.
Зуб К.К.
Ярошевська Л.В.
Зварич А.А.
Щербак І.В.
Гмиря С.С.
Петренко О.М.
Стріхар О.І.
Бєдакова С.В.
Свірідовська Л.М.
Шевченко Ю.А.
Шевченко А.М.
Мосін Д.І.
Арістова Л.С.
Шевченко Ю.А.
Шевченко А.М.
Щербак І.В.
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1. Технологія гуманізації освітнього простору
дитинства (розділ в колективній монографії загально-практичний модуль)
2. Методика підготовки майбутніх учителів
початкових класів до гуманізації виховного
процесу школи І ступеня (розділ в
колективній
монографії
загальнопрактичний модуль)
3.Обгрунтування історико-культурних умов
підготовки майбутніх учителів на засадах
гуманізму (розділ в колективній монографії загально-практичний модуль)
4. Діяльність психолога по гуманізації
освітнього
процесу
як
шляху
до
психологічного благополуччя майбутнього
педагога (розділ в колективній монографії загально-практичний модуль)
5. Технологія підготовки майбутніх учителів
до мультикультурного виховання молодших
школярів (розділ в колективній монографії загально-практичний модуль)
01.06.2014- Наукове удосконалення методики та практики
31.06.2016 професійної підготовки майбутніх вчителів
музичного мистецтва; дослідження процесу
професійної підготовки майбутніх вчителів
музичного мистецтва та визначення статусу
даної проблеми в сучасному музичнопедагогічному
знанні;
оцінювання
з
праксеологічного погляду ефективності та
результативності методичного забезпечення
навчального процесу

Організація
та
Проведення
науковометодичного семінару «Проблеми народноінструментального
мистецтва
у

Слятіна І.О

Свірідовська Л.М

Бєдакова С.В.

Васильєва Л.Л.

Іванова Л.О.
Зуб К.К.

Ярошевська Л.В.

Зварич А.А.
Щербак І.В.

Стріхар О.І.
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праксеологічному спрямуванні майбутнього
вчителя музики » , закріплення результатів
семінару проведенням регіонального народноінструментального фестивалю «Дивограй.»
Написання та друк методичних рекомендацій
до практичних занять з дисципліни
«Основний музичний інструмент» - «Робота
над поліфонічними творами зі студентами
різного ступеню фахової підготовки в класі
фортепіано»
Методичні рекомендації до практичних занять
з
дисципліни
«Основний
музичний
інструмент»
«Робота
над
творами
композиторів-романтиків в класі фортепіано»
Методичні рекомендації до практичних занять
та методичних рекомендацій до дистанційної
роботи студентів з дисциплін «Поліфонія»,
―Аналіз
музичних
творів‖,
―Історія
української музики‖
Підготовка Другого видання підручника
М. Леонтовича «Практичний курс навчання
співу в загальноосвітніх школах України».
Підготовка
та
проведення
Обласного
конкурсу «Музика душі» для абітурієнтів
Написанні монографії «Художньо-творча
діяльність майбутніх вчителів музичного
мистецтва»
Підготовка
методичних
вказівок
до
самостійної роботи з хорового диригування
для студентів спеціальності «Музичне
мистецтво»
Написання наукової статті «Методичні
особливості роботи з дитячим хоровим
колективом»
Написання статті «Підготовка майбутнього
вчитедя
музичного
мистецтва
до
громадянського виховання учнів» Травень
2015р.
Аналіз та підбір матеріалу до статей у фахові
збірники. Освітні технології реалізації
інтегративного підходу у процесі навчання

Мосін Д.І.

60

Переклад як центральна 0112U00418
ланка
полілінгвальної 1
опосередкованої
комунікації

прикладна

Лощенова
І.Ф.
Майстренко
М.І.

Лощенова
І. Ф.

09.17

56
музичному мистецтву
Участь у проведенні Регіонального науковометодичного
семінару
«Професійна
підготовка майбутнього вчителя музичного
мистецтва: теорія, методика та практика» 24
квітня
2015
р.
- участь у Всеукраїнській конференції (Пєхота
О.М.), друк статті у випуску фахової збірки
(секція «Педагогіка мистецтва»)
участь у міжнародному науковоаналітичному проекті GISAP (Міжнародна
Академія наук і вищої освіти, Велика
Британія);
підготовка до друку статей у
зарубіжних виданнях, що включені до
міжнародних науко метричних баз (SCOPUS,
INDEX COPERNICUS тощо);
організація та проведення науковопрактичної
інтернет
конференції
―Contemporary tendencies in science and
education: studies of the Germanic, Romance
languages and translation‖ (20-30 квітня 2015
р.);
участь
в
університетських,
регіональних, всеукраїнських і міжнародних
наукових конференціях;
підготовка до друку статей у
вітчизняних фахових виданнях;
видання навчальних посібників;
робота з обдарованими студентами:
(студентське
наукове
товариство
«Перекладач»;
підготовка
наукових
повідомлень
на
студентські наукові конференції;
підготовка публікацій до збірників за
матеріалами
науково-практичних
студентських конференцій;
підготовка
наукових
робіт
на
університетський і всеукраїнський конкурси);
здійснення керівництва з написання
курсових та дипломних проектів ОКР

Майстренко М.І

Абабілова Н.М
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«бакалавр», «спеціаліст», «магістр»;
заслуховування згідно з графіком
засідання кафедри звітів про наукову роботу
аспірантів,
завершені
дисертаційні
дослідження;
захисти дисертаційних досліджень;
співпраця з МОН України та Інститутом
спеціальної педагогіки НАПН України щодо
розроблення типових навчальних планів та
навчальних програм для школи І та ІІ ступеня
спеціальних загальноосвітніх навчальних
закладів у складі науково творчого колективу.
завершення та підготовка до друку
навчального посібника «Культурологічні
аспекти на заняттях з латинської мови»
(листопад 2015 р.);
написання та публікація статті «Час
поезії Шевченка» (І півріччя 2015-16 н.р.).
написання та публікація наукової доповіді до
IX
міжнародної
науково-практичної
конференції «Мови і світ: дослідження та
викладання» (26.03.-27.03.2015);
написання та публікація статей у вітчизняних
фахових виданнях (3 статті);
написання та публікація статей у зарубіжних
виданнях, що включені до міжнародної науко
метричної бази SCOPUS англійською мовою
(3 статті);
завершення укладання та подання до друку
навчально-методичного посібника зі Вступу
до перекладознавства для студентів І курсу
денної
та
заочної
форм
навчання
спеціальності «Філологія. Переклад» (травень
2015 р.);
завершення укладання та подання до друку
навчально-методичного
посібника
«Практикум перекладу безособових форм
дієслова з курсу ППЗОМ для студентів ІІІ
курсу денної та заочної форм навчання
спеціальності
«Філологія.
Переклад».
(листопад 2015 р.);

Волченко О.М.

Шапочка К.А.
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надання науково-методичних консультацій
студентам
для
написання
науководослідницьких проектів (1 магістерської, 6
бакалаврських та 5 курсових робіт) (ІІ семестр
2014-2015 н.р.).
опрацювання літературних джерел для
підготовки доповіді на науковому семінарі
«Функціональна
семантика
лексичних
одиниць в англійській, українській і
російській мовах» (травень 2015 р.);
написання та публікація статей у вітчизняних
фахових виданнях (2 статті);
написання та публікація статей у зарубіжних
виданнях, що включені до міжнародної науко
метричної бази SCOPUS англійською мовою
(1 стаття);
завершення укладання та подання до друку
навчального посібника «Художній переклад
та теорія інтерпретації» (листопад 2015 р.);
надання науково-методичних консультацій
студентам
для
написання
науководослідницьких проектів (8 бакалаврських та
10 курсових робіт) (ІІ семестр 2014-15 н.р.).
співпраця з МОН України та Інститутом
спеціальної педагогіки НАПН України щодо
розроблення типових навчальних планів та
навчальних програм для школи І та ІІ ступеня
спеціальних загальноосвітніх навчальних
закладів у складі науково творчого колективу
(до 30.03.2015 для 6-7 класів для дітей із
затримкою психічного розвитку) .
участь у міжнародному науково-аналітичному
проекті GISAP (Міжнародна Академія наук і
вищої освіти, Лондон, Велика Британія)
шляхом публікації наукової доповіді на 96-у
міжнародну науково-практичну конференцію
―Problems of quality of knowledge and personal
self-actualization
in
terms
of
social
transformations‖ та у Відкритій ЄвропейськоАзійській першості з наукової аналітики (1217 лютого 2015 р.);

Нікішина В.В.
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участь у міжнародному науково-аналітичному
проекті GISAP (Міжнародна Академія наук і
вищої освіти, Лондон, Велика Британія)
шляхом публікації наукової доповіді на 97міжнародну науково-практичну конференцію
«Развитие языковых систем в контексте
ускоренной
динамики
общественных
отношений»
(24.02.-02.03.2015,
Велика
Британія);
участь
у
науково-практичній
інтернет
конференції ―Contemporary tendencies in
science and education: studies of the Germanic,
Romance languages and translation‖ ( квітень
2015 р.);
підготовка студентів спеціальності
«Переклад» до участі у науково-практичних
конференціях;
написання та публікація статей у вітчизняних
фахових виданнях (2 статті);
написання та публікація статей у зарубіжних
виданнях, що включені до міжнародної науко
метричної бази SCOPUS (2 статті);
завершення укладання та подання до друку
навчально-методичного посібника з ділової
іноземної мови для студентів І-ІV курсів
спеціальності
«Міжнародна
економіка»
(жовтень 2015 р.);
надання науково-методичних консультацій
студентам
для
написання
науководослідницьких проектів (1 магістерської, 2
бакалаврських та 4 курсових робіт) (ІІ семестр
2014-15 н.р.).
написання та публікація наукової доповіді до
IX
міжнародній
науково-практичній
конференції «Мови і світ: дослідження та
викладання» (26.03.-27.03.2015);
опрацювання літературних джерел для
підготовки доповіді на науковому семінарі
«Функціональна семантика лексичних і
граматичних
одиниць
в
англійській,
українській і російській мовах» (травень 2015

Бондур Ю.В.

Усаченко І.В

60
р.) за темою «Відтворення компʼютерної
термінології у сучасному українському
перекладі»;
написання та публікація статей у вітчизняних
фахових виданнях (1 стаття);
написання та публікація статей у зарубіжних
виданнях, що включені до міжнародної науко
метричної бази INDEX COPERNICUS (1
стаття);
завершення укладання та подання до друку
навчально-методичного
посібника
з
практикуму з усного перекладу для студентів
5 курсу ЗФН спеціальності «Філологія.
Переклад» (грудень 2015 р.).
опрацювання літературних джерел для
підготовки доповіді до міжнародної науковопрактичної інтернет конференції «Сучасні
тенденції науки та освіти: актуальні проблеми
германістики та перекладознавства» (20-30
квітня 2015 р.);
опрацювання літературних джерел для
підготовки доповіді на науковому семінарі
«Функціональна семантика лексичних і
граматичних одиниць в англійській, українській і
російській мовах» (травень 2015 р.) за темою «Переклад
як науковий і культурний трансфер»;
завершення укладання та подання до друку
навчально-методичного
посібника
«Практикум перекладу безособових форм
дієслова з курсу ППЗОМ для студентів ІІІ
курсу денної та заочної форми навчання
спеціальності
«Філологія.
Переклад».
(листопад 2015 р.).
завершення роботи над дисертаційним
дослідженням за темою «Фоностилістичні
особливості англійської мови (на матеріалі
шведсько-англійських
білінгвів)»,
спеціальність 10.02.04 – германські мови
(листопад 2015 р.);
опрацювання літературних джерел для
підготовки доповіді до міжнародної науково-
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практичної інтернет конференції «Сучасні
тенденції науки та освіти: актуальні проблеми
германістики та перекладознавства» (20-30
квітня 2015 р.);
опрацювання літературних джерел для
підготовки доповіді на науковому семінарі
«Функціональна семантика лексичних і
граматичних
одиниць
в
англійській,
українській і російській мовах» (травень 2015
р.) за темою «Соціолінгвістичні аспекти і
особливості науково-технічного перекладу»;
написання та публікація статей у вітчизняних
фахових виданнях (2 статті);
написання та публікація статей у зарубіжних
виданнях, що включені до міжнародної науко
метричної бази SCOPUS англійською мовою
(2 статті);
завершення укладання та подання до друку
навчально-методичного
посібника
«Порівняльна граматика англійської та
української мов» (грудень 2015 р.);
надання науково-методичних консультацій
студентам
для
написання
науководослідницьких проектів (9 курсових робіт) –
(ІІ семестр 2014-15 н.р.).
завершення роботи над дисертаційним
дослідженням за темою «Хронотоп як
текстотвірна категорія (на матеріалі хоррору,
трилеру детектива-трилеру американської
лінгвокультури)», спеціальність 10.02.04 –
германські мови (листопад 2015 р.);
здійснення керівництва діяльності наукового
студентського
товариства
«Перекладач»
(протягом року);
написання та публікація статей у вітчизняних
фахових виданнях (1 стаття);
написання та публікація статей у зарубіжних
виданнях, що включені до міжнародної науко
метричних баз (1 стаття);
завершення укладання та подання до
друку навчального посібника «Теоретична
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граматика англійської мови» (листопад 2015
р.);
надання науково-методичних консультацій
студентам
для
написання
науководослідницьких проектів (3 курсових роботи)
(ІІ семестр 2014-15 н.р.).
Написання та публікація статей у вітчизняних
та –закордонних фахових виданнях (1 стаття).

Агеєва В.О.
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«Технологічний підхід
у підготовці
майбутнього
викладача»

прикладна

Середа І.В.,
Адаменко
О.О.

Середа І.В.,
Адаменко О.О.

1.01.16–
31.12.18

Етап 1. Констатувальний
етап дослідження.
Розробка та
обґрунтування моделі
Індивідуальна тема:
«Технологічний підхід у
педагогічній підготовці
майбутнього викладачаматематики» (у складі
колективної)
Етап 1. Констатувальний
етап дослідження.
Розробка та
обґрунтування моделі

к.п.н. ст. викл. 1.01.16–
Адаменко О.О. 31.12.16

Визначення існуючого стану підготовки
майбутнього
викладача
в
умовах
магістратури у технологічному контексті;
обґрунтування принципів педагогічної
підготовки майбутнього викладача у
контексті технологічного підходу;
теоретична
модель
педагогічної
підготовки майбутнього викладача у
контексті технологічного підходу.
Форми
представлення:
участь
у
конференціях, наукові статті, колективна
монографія.
Індивідуальний: Уточнення теоретичної
моделі підготовки майбутнього викладача
математики до застосування технологій
педагогічної освіти на основі аналізу
результатів
констатувального
етапу.
Розробка
програми
формувального
експерименту. Вибір експериментальної
бази дослідження.
Форми представлення: 1) участь у роботі
конференцій; 2) підготовка засідання
науково-методичного семінару (тема:
«Підготовка
майбутнього
викладача
математики в контексті технологічного
підходу»);
3)
підготовка
розділів
колективної монографії «Технологічна
культура майбутнього викладача»;
4) підготовка статті для фахового видання.
5) підготовка публікації у зарубіжному
виданні.
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Індивідуальна тема:
«Технологічний підхід у
педагогічній підготовці
майбутнього викладачафілолога» (у складі
колективної)

Середа І.В.

1.01.16–
31.12.16

Устенко С.А.,
Борисенко В.Д
Мельник В.А..
Борчик Є.Ю.
Лукьянчіков
С.Д.
Зівенко В.О.

початок –
01.03.2015,
закінчення
–
01.03.2017

Устенко С.А.,
Борисенко В.Д
Мельник В.А..
Борчик Є.Ю.
Лукьянчіков
С.Д.
Зівенко В.О.

початок –
01.01.2016,
закінчення
–
31.12.2016

Етап 1. Констатувальний
етап дослідження.
Розробка та
обґрунтування моделі
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Розробка
0115U001 прикладна
геометричних моделей 250
кривих
ліній
і
поверхонь
та
програмного продукту
для їх побудови

2. Розробка програмного
продукту для побудови
кривих ліній і поверхонь

Устенко
С.А.

Індивідуальний: розробка діагностичного
інструментарію та визначення існуючого
стану
педагогічної
підготовки
майбутнього
викладача-філолога
у
технологічному контексті;
обґрунтування принципів та розробка
теоретичної
моделі
педагогічної
підготовки майбутнього викладача у
контексті технологічного підходу.
Форми представлення: 1) участь у роботі
конференцій; 2) підготовка засідання
науково-методичного семінару (тема:
«Педагогічна підготовка майбутнього
викладача-філолога
в
контексті
технологічного підходу»); 3) підготовка
розділів
колективної
монографії
«Технологічна культура майбутнього
викладача»; 4) підготовка статті для
фахового
видання.
5)
підготовка
публікації у зарубіжному виданні.
Загальний
Узагальнення підходів до моделювання
кривих ліній і поверхонь та розробка
програмного продукту для їх побудови за
розробленими підходами. Публікація
результатів у наукових фахових і
закордонних
виданнях,
оформлення
охоронних
документів
на
об‘єкти
інтелектуальної власності, а також у
виданнях, що входять до наукометричних
баз даних
2. Розробка програмного продукту на
основі
отриманих
підходів
до
моделювання кривих ліній і поверхонь.
Оформлення охоронних документів на
об‘єкти інтелектуальної власності
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«Військовопатріотичне виховання
студентів університету
в умовах професійної
підготовки на кафедрі
військової підготовки»

Прикладна

Бахтін А.М.
Василенко С.М.
Лелека В.М.
Бахтін
Винограденко
Анатолій
Е.В.
Михайлович
Федотовський
П.І.

2016р. 2019р.

січень 2016
– січень
2017 рр..)

Етап 1 Вивчення і
порівняльний аналіз
філософської та
психолого-педагогічної
літератури з
досліджуваної проблеми

Бахтін Анатолій
Михайлович

(січень
2016 –
січень 2017
рр..)

Василенко
Сергій
Михайлович

(січень
2016 –
січень 2017
рр..)

Лелека Віталій
Миколайович

(січень
2016 –
січень 2017

Модель
науково-патріотичного
виховання у вищій школі Наукові статті з
проблеми
«Військово-патріотичного
виховання студентів університету в
умовах професійної підготовки на
кафедрі військової підготовки»
(Навчально-методичний посібник:
«Військово-патріотичне
виховання
студентської та учнівської молоді»
Порівняльний аналіз філософської та
психолого-педагогічної
літератури
з
досліджуваної проблеми. Виявлення
протиріч, суті проблеми, мети і задач
роботи.Наукові статті з проблеми
«Військово-патріотичного
виховання
студентів
університету
в
умовах
професійної підготовки на військовій
кафедрі
Методологічні
основи
військовопатріотичного виховання молоді:
1. ВПВ – складова частина процесу
виховання молоді;
2. Наукові
основи
військовопатріотичного виховання;
3. Мета та основні завдання ВПВ.
Військово-патріотичне виховання молоді
у позаурочний час:
1. Організація і проведення походів по
місцях бойової та трудової слави народу
України;
2. Організація та методика проведення
теоретичних конференцій з ВПВ;
3. Організація та методика проведення
тематичних
вечорів,
зустрічей
з
ветеранами війни і праці, в/с ЗСУ
Завдання і зміст ВПВ у навчальних
закладах освіти:
1. ВПВ молоді в навчальних закладах
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рр..)

(січень
2016 –
січень 2017
рр..)

Федотовський
Павло Іванович

(січень
2016 –
січень 2017
рр..)

Мироненко Т.П. 01.02.2015Шевченко І.В.
01.02.2017

64 «Формування

професійних
компетенцій майбутніх
викладачів
іноземних
мов
у
процесі
використання змішаної
форми навчання»

Винограденко
Едуард
Віталійович

0115U0012
36

Прикладана

Мироненко
Т.П

Мироненко Т.П

Етап ІІ

01.02.1631.12.2016

освіти та ОСОТ;
2. Організація і проведення ОМ та ОСР в
навальних закладах освіти та ОСОТ.
3. Планування ВПВ і ОМР в навчальних
закладах освіти та ОСОТ.
Виховання в молоді готовності до захисту
Вітчизни в процесі навчання:
1.
ВПВ молоді на бойових традиціях
народу України і його ЗС.
2.
Застосування
художньої
літератури, кіно, театру, образотворчого
мистецтва у ВПВ.
Організація позашкільного військовопатріотичного виховання:
1. Система позашкільного ВПВ;
2. Організація
військово-шефської
роботи;
3. ТСОУ, організація, місце і роль ВПВ
об єднань і клубів, оздоровчих таборів у
вихованні молоді
4. Роль і завдання ОСОГ (секцій) у ВПВ
молоді.
Модель
формування
професійних
компетенцій
майбутніх
викладачів
іноземних мов у процесі використання
змішаної форми навчання

Створення
моделі
формування
професійних компетенцій майбутніх
викладачів іноземних мов у процесі
використання змішаної форми навчання:
-публікація
результатів
наукового
дослідження у міжнародних та фахових
виданнях;
-розробка
дистанційних
курсів,
підготовка до публікації колективної
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Округ А.Є.

Шевченко І.В.

монографії;
-розробка й експериментальна апробація
корельованих
навчальних
програм
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
спеціальності 6.020303 Філологія* Мова і
література (англійська) у контексті
формування професійної компетентності
майбутніх викладачів іноземних мов із
використанням змішаної форми навчання.
Розробка та застосування у навчальний
процес ВНЗ інструментарію вимірювання
сформованості професійних компетенцій
майбутніх викладачів іноземних мов у
процесі використання змішаної форми
навчання: підготовка та проведення
міжнародної
on-line
конференції;
публікація колективної монографії за
темою дослідження.
01.02.16- 1. Підготовка та публікації статей за
31.12.2016 кафедральною
темою
«Формування
професійних компетенцій майбутніх
викладачів іноземних мов у процесі
використання змішаної форми навчання»
(12 статей)
2. Участь у міжнародних науковопрактичних конференціях з публікацією
тез та статей у збірнику матеріалів
конференцій:
Міжнародна
науково-практична
Інтернет-конференція
«Сучасні тенденції науки та освіти:
дослідження германських, романських
мов та перекладознавства» (Миколаїв) (5
статей).
01.02.16- Підготовка та публікації статей за
31.12.2016 кафедральною темою:
1. «Основні переваги використання
змішаної форми навчання у процесі
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Ніколаєва Ж.В

підготовки сучасних фахівців вищих
навчальних закладів»;
2. «Навчання діалогічного мовлення в
умовах змішаної форми навчання на
факультетах іноземних мов вищих
навчальних закладів України»;
3. «Особливості підготовки майбутніх
вчителів до навчання англійської мови
дітей дошкільного віку в умовах змішаної
форми навчання».
ІІ.
Доопрацювання,
підготовка
і
друкування
навчального
посібника
«Методика навчання англійської мови
на початковому етапі (від 4-х до 6-ти
років)».
01.02.16- 1. Дослідницька робота з кафедральної
31.12.2016 теми
«Формування
професійних
компетенції
майбутніх
викладачів
іноземних мов у процесі використання
змішаної форми навчання».
2. Підготовка та публікації статей у
фахових виданнях за кафедральною
темою
«Формування
професійних
компетенції
майбутніх
викладачів
іноземних мов у процесі використання
змішаної форми навчання»
01.02.16- 1. Підготовка та публікації статей за
31.12.2016 кафедральною
темою
«Формування
професійних компетенцій майбутніх
викладачів іноземних мов у процесі
використання змішаної форми навчання»
2. Участь у міжнародних науковопрактичних конференціях з публікацією
тез та статей у збірнику матеріалів
конференцій:
Міжнародна
науково-практична
Інтернет-конференція
«Сучасні тенденції науки та освіти:
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«Підготовка
майбутнього
вихователя до освітньовиховної роботи у
сучасному
дошкільному
навчальному закладі»

Етап 1-й
Розробка
й
апробація
констатувального
етапу
експерименту
Розробка
анкет,
діагностувальних завдань,
визначення критеріїв і
рівнів.
узагальнення
результатів
констатувального етапу

У рамках наукової теми
кафедривиконуватимуть
сядослідження за
темами:
1. Психологопедагогічний зміст
підготовки майбутніх
вихователів ДНЗ

прикладна

Степанова
Тетяна
Михайлівна

дослідження германських, романських
мов та перекладознавства» (Миколаїв) Міжнародної
науково-практичної
конференції
«Наука,
проблематика,
наробки, інновації, практика, теорія»
1. к.п.н., доцент 31.12.15, Модель
підготовки
майбутнього
Соколовська
31.12.17 вихователя до освітньо-виховної роботи у
О.С.
сучасному дошкільному навчальному
2. к.п.н., доцент
закладі
Куліш Р.В.
Складання анкет. Анкетування студентів
3. к.п.н., доцент
факультету розвитку дитини. Розробка
Кіктенко А.І.
діагностувальнихметодик.
Аналіз
4. викладач
програм «Дитина», «Впевнений старт»,
Тиндюк Н.Т.
«Українське
дошкілля»
за
якими
5. викладач
здійснюється навчально-виховний процес
Курчатова А.В.
в ДНЗ, проведення відкритих занять.
Загальний
Форма представлення результатів:
Фахові статті – 12 Зарубіжні статті – 4
Статті зі студентами – 8 Тези доповідей –
16 Науковий семінар - 1
1. Експериментальна модель «Підготовки
12.15-12.16 майбутніх вихователів до освітньовиховної
роботи
у
сучасному
дошкільному навчальному закладі»
2. Розробка лекцій, практичних занять,
презентацій.
Форма
представлення
результатів:рукопис
тексту
професор
12.15-12.16 експериментальних
методик,
лекції.
Степанова Т.М.
практичні заняття, педагогічна практика.
1. Експериментальна модель «Психологопедагогічний зміст підготовки майбутніх
вихователів ДНЗ»
2. Розробка лекцій, практичних занять.
Форма
представлення
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2. Історичний аспект
підготовки майбутніх
вихователів у вищих
навчальних закладах
Європи
3. Духовність студента в
умовах динамічного Nмірного простору

4. Підготовка дитини до
навчання у школі

5. Підготовка студентів
до роботи у ДНЗ з
формування
шанобливого ставлення
до батька

6.
Педагогічніумовизбагаче
ння словника
дітеймолодшогодошкіль
ноговіку у

доцент
Соколовська
О.С.

12.15-12.16

доцент Кіктенко 12.15-12.16
А.І.

доцент Куліш
Р.В.

12.15-12.16

викладач
12.15-12.16
Курчатова А.В.

викладач
Тиндюк Н.Т.

12.1512.16

результатів:рукопис
тексту
експериментальних
методик,
лекції.
практичні заняття.
1. Експериментальна модель підготовки
майбутніх
вихователів
у
вищих
навчальних закладах Європи
Форма
представлення
результатів:рукопис
тексту
експериментальних методик. проведення
практичних занять
1.
Експериментальна
методика
формування
духовної
особистості
майбутнього вихователя
Форма
представлення
результатів:рукопис
тексту
експериментальних методик
1.
Експериментальна
методика
підготовки студентів до роботи в ДНЗ з
дітьми старшого дошкільного віку
2. Конспекти занять, ігор різної
спрямованості
Форма
представлення
результатів:рукопис тексту. анкети,
експериментальні методики.
1.
Експериментальна
методика
«Підготовка студентів до формування
шанобливого ставлення до батька у дітей
старшого дошкільного віку»
2. Конспекти занять, ігри, інноваційні
технології
Форма
представлення
результатів:рукопис
тексту.
експериментальні методики.
1.
Експериментальна
методика
збагачення
словника
дітеймолодшогодошкільноговіку
у
процесіфізичноговиховання
2. Конспекти занять, ігри, інноваційні
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процесіфізичноговихова
ння

Проректор із
науково-педагогічної роботи: А.Л.Ситченко

технології
Форма
представлення
результатів:рукопис
тексту.
експериментальні методики.

