ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Проблеми фізико-математичних і технічних наук
№
з/п

1

Назва теми

Застосування
чисельноаналітичних підходів при
розв’язанні задач термомагнітопружності
в
геометрично-нелінійній
постановці

Етап І.
Розробка моделей та методів
дослідження НДС
ортотропних оболонок
обертання з ортотропною
електропровідністю під дією
нестаціонарних механічного
та магнітного полів.

Реєстраційний
номер, тип
роботи

Науковий
керівник

Виконавці

Очікуваний результат і його форми

Фізичні та математичні моделі
ортотропних оболонок, побудова
чисельно-аналітичних методів
дослідження нелінійних рівнянь
магнітопружності ортотропних гнучких
оболонок обертання змінної жорсткості
при врахуванні джоулевого тепла.
Ф
01.01.1831.12.20

Будак В.Д.

Будак В.Д.,
Мольченко
Л.В.,
Овчаренко
А.В.,
Умрихін І.М.,
Січко В.М.

Будак В.Д.

Моногрфія – 1
Статті у наукометричних базах – 5
Статті у фахових виданнях – 10
Розділи у монографіях – 3
Акти про впровадження – 3
Авторські свідоцтва – 3
Патент – 1
Підготовка студентів учасників олімпіад
і наукових конкурсів
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Фізичні моделі ортотропних оболонок без
врахування джоулевого тепла.
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях – 1
статті зі студентами, залученими до
виконання НДР - 3
Анотований звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)

Замовник.
Результати впровадження
Проект на конкурс
Міністерства освіти і науки
України.
▪ навчальний процес механікоматематичного факультету
МНУ ім.В.О.
Сухомлинського студентів
спеціальності «Прикладна
фізика та наноматеріали»,
«Середня освіта (Фізика)»;
«Середня освіта
(Математика)».
▪ для наукових установ, які
займаються розробкою
математичних моделей і
методів дослідження НДС
просторових елементів в
геометрично-нелінійній
постановці, які знаходяться
під дією нестаціонарного
магнітного поля та
механічного навантаження.
Проект на конкурс
Міністерства освіти і науки
України.
▪ навчальний процес механікоматематичного факультету
МНУ ім.В.О.
Сухомлинського студентів
1
спеціальності «Прикладна

фізика та наноматеріали»,
«Середня освіта (Фізика)»;
«Середня освіта
(Математика)».
▪ для наукових установ, які
займаються розробкою
математичних моделей і
методів дослідження НДС
просторових елементів в
геометрично-нелінійній
постановці, які знаходяться
під дією нестаціонарного
магнітного поля та
механічного навантаження.
Мольченко
Л.В.

Етап І.
Розробка моделей та методів
дослідження НДС
ортотропних оболонок
обертання з ортотропною
електропровідністю під дією
нестаціонарних механічного
та магнітного полів.

Фізичні моделі ортотропних оболонок
Проект на конкурс
при врахуванні джоулевого тепла.
Міністерства освіти і науки
Статті у наукометричних базах МОН – 1
України.
Статті у фахових виданнях - 1
Статті зі студентами, яких залучено до
▪ навчальний процес механікоНДР кафедри –1
математичного факультету
МНУ ім.В.О.
Підготовка студенітв учасників олімпіад
Сухомлинського студентів
і наукових конкурсів
спеціальності «Прикладна
Авторське свідоцтво - 1
фізика та наноматеріали»,
«Середня освіта (Фізика)»;
Звіт за рік і півріччя
«Середня освіта
(Математика)».
▪ для наукових установ, які
займаються розробкою
математичних моделей і
методів дослідження НДС
просторових елементів в
геометрично-нелінійній
постановці, які знаходяться
під дією нестаціонарного
магнітного поля та
механічного навантаження.
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Етап І.
Розробка моделей та методів
дослідження НДС
ортотропних оболонок
обертання з ортотропною
електропровідністю під дією
нестаціонарних механічного
та магнітного полів.

Овчаренко А.В. Математичні моделі ортотропних
оболонок без врахування джоулевого
тепла.
Статті у фахових виданнях - 2
Статті зі студентами, яких залучено до
НДР кафедри –1
Акти упровадження - 1
Звіт за рік і півріччя

▪ навчальний процес механікоматематичного факультету
МНУ ім.В.О.
Сухомлинського студентів
спеціальності «Прикладна
фізика та наноматеріали»,
«Середня освіта (Фізика)»;
«Середня освіта
(Математика)».
▪ для наукових установ, які
займаються розробкою
математичних моделей і
методів дослідження НДС
просторових елементів в
геометрично-нелінійній
постановці, які знаходяться
під дією нестаціонарного
магнітного поля та
механічного навантаження.

Умрихін І.М.
Етап І.
Розробка моделей та методів
дослідження
НДС
ортотропних
оболонок
обертання з ортотропною
електропровідністю під дією
нестаціонарних механічного
та магнітного полів

Проект на конкурс
Міністерства освіти і науки
України.

Чисельно-аналітичні методи дослідження
нелінійних рівнянь магнітопружності
ортотропних гнучких оболонок
обертання змінної жорсткості без
врахування джоулевого тепла.
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях – 1
Акти упровадження - 1
Авторське свідоцтво - 1
Звіт за рік і півріччя

Проект на конкурс
Міністерства освіти і науки
України.
▪ навчальний процес механікоматематичного факультету
МНУ ім.В.О.
Сухомлинського студентів
спеціальності «Прикладна
фізика та наноматеріали»,
«Середня освіта (Фізика)»;
«Середня освіта
(Математика)».
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▪ для наукових установ, які
займаються розробкою
математичних моделей і
методів дослідження НДС
просторових елементів в
геометрично-нелінійній
постановці, які знаходяться
під дією нестаціонарного
магнітного поля та
механічного навантаження.
Січко В.М.

Етап І.
Розробка моделей та методів
дослідження НДС
ортотропних оболонок
обертання з ортотропною
електропровідністю під дією
нестаціонарних механічного
та магнітного полів.

2

Математичне моделювання
вимірювання
імпульсних
тисків
у
рідких
середовищах
з

Чисельно-аналітичні методи дослідження
нелінійних рівнянь магнітопружності
ортотропних гнучких оболонок
обертання змінної жорсткості при
врахуванні джоулевого тепла
Статті у фахових виданнях – 1
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Авторське свідоцтво - 1
Звіт за рік і півріччя

Проект на конкурс
Міністерства освіти і науки
України.
▪ навчальний процес механікоматематичного факультету
МНУ ім.В.О.
Сухомлинського студентів
спеціальності «Прикладна
фізика та наноматеріали»,
«Середня освіта (Фізика)»;
«Середня освіта
(Математика)».
▪ для наукових установ, які
займаються розробкою
математичних моделей і
методів дослідження НДС
просторових елементів в
геометрично-нелінійній
постановці, які знаходяться
під дією нестаціонарного
магнітного поля та
механічного навантаження.

0118 U003977
Ф
01.01.201831.12.2020

Поздєєв В.О.

Поздєєв В.О.
Мельник О.В.
Булгакова О.С.
Зосімов В.В.

Теоретичні
основи
вимірювання
імпульсних тисків у рідких середовищах
на
базі
розроблених
методів
розв’язання задач з використанням

Замовник:
Інститут
імпульсних
процесів
і
технологій
НАН
України(договір на
стадії
4

використанням
інформаційних технологій

Постановка і вибір методів
розв’язання задачі
вимірювання тиску при дії
імпульсни джерел в рідких
середовищах

Постановка і вибір методів
розв’язання
задачі

інформаційних технологій
Статті у фахових видання х - 5
Статті у наукометричних базах МОН – 3
Авторські свідоцтва – 1
Підготовка студентів учасників олімпіад
і наукових конкурсів
Заявка на грантові програми
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)

Поздєєв В.О.

Мельник О.В.

заключення)
Перспективи впровадження:
створення
нових
та
модернізація
існуючих
інформаційно-вимірювальних
комплексів та систем для
експериментальних
досліджень та моніторингу
технологічних
процесів
імпульсної обробки матеріалів
в рамках договору про творчу
співдружність. Це дозволить
суттєво
підвищити
конкурентоспроможність
запропонованих
способів
імпульсної обробки матеріалів
на ринку електророзрядних
технологій.
Перспективи впровадження:
Використання
результатів
розв'язку задачі про взаємодію
хвилі тиску з тілом датчика
при
проектуванні
вимірювального
тракту
інформаційно-вимірювальних
комплексів та систем.

Математична
постановка загального
вигляду нестаціонарної граничної задачі
для стисливої ідеальної рідини для
більш
повного уявлення граничної
умовина рухомій і частково проникній
межі.
Математичні
моделі вимірювання
імпульсних тисків.
Фахова стаття – 1
Стаття у наукометричних базах МОН – 1
Підготовка студентів учасників олімпіад
і наукових конкурсів
Заявка на грантові програми
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Математичні
моделі
вимірювання Перспективи впровадження:
імпульсних тисків. Розвязок задачі про Використання
результатів
5

вимірювання тиску при дії
імпульсни джерел в рідких
середовищах

взаємодію хвилі тиску з тілом датчика
аналітичними та чисельними методами.
Фахова стаття – 1
Звіт за півріччя та рік

Постановка і вибір методів
розв’язання
задачі
вимірювання тиску при дії
імпульсни джерел в рідких
середовищах

Постановка і вибір методів
розв’язання
задачі
вимірювання тиску при дії
імпульсни джерел в рідких
середовищах

3

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

0116U005361
Ф
01.01.201631.12.2019

Поживатенко
В.В.

Булгакова О.С.

Методи
розв’язання
задач
математичної
фізики з рухомими
межами
з
використанням
інформаційних технологій
Фахова стаття – 1
Стаття у наукометричних базах МОН – 1
Звіт за півріччя та рік

Зосімов В.В.

Метод нелінійного перетворення часу
для розв’язання хвильової задачі в рідині
з
використанням
інформаційних
технологій
Фахова стаття – 1
Участь у конференціях – 1
Авторське свідоцтво- 1
Звіт за півріччя та рік

Поживатенко
В.В.

Результати
першопринципних
розрахунків для халькогенідів АІІВІІХVI
лужноземельних металів
Статті у наукометричних базах – 1
Статті у фахових виданнях – 3
Тези – 1
Монографія – 1
Акти упровадження – 1
Авторське свідоцтво – 1

розв'язку задачі про взаємодію
хвилі тиску з тілом датчика
при
проектуванні
вимірювального
тракту
інформаційно-вимірювальних
комплексів та систем
Перспективи впровадження:
створення
нових
та
модернізація
існуючих
інформаційно-вимірювальних
комплексів та сисем для
експериментальних
досліджень та моніторингу
технологічних
процесів
імпульсної
обробки
матеріалів
Перспективи впровадження:
створення
нових
та
модернізація
існуючих
інформаційно-вимірювальних
комплексів та сисем для
експериментальних
досліджень та моніторингу
технологічних
процесів
імпульсної
обробки
матеріалів
Угода з НДІ «Миколаївська
астрономічна обсерваторія»
б/н від 15.12.2015 р.
Використання
результатів
НДР при створенні сенсорііі.
Ооптичних
приладів ІЧдіапазону, світодіодів
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Першопринципні розрахунки
повних
енергій, рівнянь
стану, тисків
фазових
перетворень для халькогенідів
АІІВІІХVI
лужноземельних
металів
Обчислення
термодинамічних
властивостей речовин і сполук
з
багатоатомними
суперкомірками

4

Спостереження
оптичних
транзієнтів та дослідження
механізмів
виникнення
довгих гамма-спалахів

Спостереження
оптичних
транзієнтів
гамма-спалахів,
обробка
та інтерпретація
матеріалів спостережень

Поживатенко
В.В.

Поживатенко
В.В.

Заявка на грантові програми
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Результати
першопринципних
розрахунків
термодинамічних
властивостей речовин і сполук з
багатьма атомами у суперкомірці
Статті у наукометричних базах МОН - 1
Статті у фахових виданнях – 1
Монографія – 1
Акти упровадження – 1
Авторське свідоцтво - 1
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)

Угода з НДІ «Миколаївська
астрономічна обсерваторія»
б/н від 15.12.2015 р.
Використання
результатів
НДР при створенні сенсорііі.
Ооптичних
приладів ІЧдіапазону, світодіодів

МДІ
Миколаївська
астрономічна
обсерваторія
МОН України
0107UA 11235
Договір б/н від 15.12.2015 р.
Ф
База даних
спостережень
Гузій С.С.
Гузій С.С.
01.09.2007можуть бути використані при
31.12.2020
викладанні
дисциплін
астрофізика,
асторнономія,
написанні
курсових та
дипломних робіт
МДІ
Миколаївська
обсерваторія
Фотометричні дані спостережень гамма- астрономічна
спалахів, нові методи спостережень та МОН України
обробки
Договір б/н від 15.12.2015 р.
Статті
у
наукометричних
базах
МОН
–
1
0107UA 11235
База даних
спостережень
Гузій С.С.
Гузій С.С.
Статті у фахових виданнях – 1
Ф
можуть бути використані при
Акт упровадження - 1
викладанні
дисциплін
Авторське свідоцтво – 1
асторнономія,
Анотований
звіт за рік і півріччя астрофізика,
написанні
курсових та
(червень, грудень)
дипломних робіт
Дослідження з актуальних проблем суспільних і гуманітарних наук
Фотометричні дані у різних діапазонах
спектру та вдосконалення існуючих
моделей.
Статті у наукометричних базах МОН – 3
Статті у фахових виданнях - 5
Авторське свідоцтво – 1
Заявка на грантові програми
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)

7

Олексюк О.Є.

5

Військово-патріотичне
виховання
молоді
освітньо-виховному
просторі університету

в

Розробка технології та моделі
розвитку
складових
особистості лідера в умовах
освітньо-виховного процесу
університету

Ф
01.01.1631.12.20

Будак В.Д.

Хайруддінов
М.А.
Наточій А.М.
Вдовиченко
Р.П.
Михальченко
Н.В.
Бабаян Ю.О.
Дрозд О.В.
Карсканова
С.В.
Шапошнікова
Ю.Г.

Олексюк О.Є.
Будак В.Д.

Військово-патріотичне
та
інтернаціональне виховання в
університетах
України
в
період царської Росії і СРСР

Будак В.Д.

Хайруддінов
М.А.

Формування

Будак В.Д.

Наточій А.М.

патріотичних

Діагностичний інструментарій, методи, НАПН
засоби
і
прийоми
військовопатріотичного виховання молоді в
умовах освітньо-виховного простору
університету
Статті у наукометричних базах МОН–
10
Фахові статті – 18
Авторські свідоцтва – 4
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Заявка на грантові програми

Психолого-педагогічні
методики НАПН
дослідження
лідерських
якостей
сучасного студента
Стаття у наукометричній базі МОН – 1
Фахові статті – 2
Авторське свідоцтво – 1
Акти про впровадження – 1
Участь у всеукраїнській конференції – 1
Заявка на грантові програми
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Методики патріотичного виховання на НАПН
основі національних цінностей
Стаття у наукометричних базах МОН - 1
Фахові статті – 2
Акти про впровадження – 1
Підготовка студенітв учасників олімпіад
і наукових конкурсів
Звіт за півріччя та рік
Модель розвитку патріотичних
НАПН
8

цінностей
студентів
університету
засобами
вчинкової діяльності.
Організація та
проведення
педагогічного експерименту
Теоретико-методологічний
аспект формування ціннісних
орієнтацій студентської
молоді як складової
патріотичного виховання в
умовах освітньо-виховного
простору університету
Динаміка розвитку
патріотичної рефлексії
особистості пізньої юності в
освітньо-виховному просторі
університету
Розробка моделі формування
мотиваційної готовності
студентської молоді до
захисту Вітчизни

Умови
ефективного
формування
національної
самосвідомості особистості в
умовах університету

Розробка технології та моделі
розвитку складових
особистості соціальнопсихологічно готової до

цінностей у студентів університету
Стаття у фаховому виданні – 1
Авторське свідоцтво – 1
Звіт за півріччя та рік

Будак В.Д

Будак В.Д

Будак В.Д

Будак В.Д

Будак В.Д

Вдовиченко
Р.П.

Михальченко
Н.В.

Бабаян Ю.О.

Дрозд О.В.

Карсканова
С.В.

Педагогічниі умови формування
ціннісних орієнтацій студентської
молоді як складової патріотичного
виховання
Стаття у наукометричних базах МОН – 1
Участь у всеукраїнській конференції – 1
Звіт за півріччя та рік

НАПН

Методики дослідження патріотичної
рефлексії особистості пізньої юності
Участь у всеукраїнській конференції - 1
Стаття у фахових виданнях– 1
Звіт за півріччя та рік
Методи забезпечення процесу
формування у студентів мотиваційної
готовності до захисту Вітчизни
Стаття у фахових виданнях – 1
Авторське свідоцтво – 1
Звіт за півріччя та рік
Обґрунтування
педагогічних
умов формування
національної
самосвідомості особистості в умовах
університету
Стаття у наукометричних базах МОН – 1
Авторське свідоцтво – 1
Звіт за півріччя та рік
Діагностичний інструментарій та
визначення існуючого стану соціальнопсихологічної готовності до захисту
Вітчизни в умовах освітнього

НАПН

НАПН

НАПН

НАПН

9

захисту Вітчизни в умовах
освітньо-виховного процесу
університету

середовища університету
Стаття у фахових виданнях – 1
Участь у всеукраїнській конференції - 1
Звіт за півріччя та рік

Студентська молодь як об’єкт
військово-патріотичного
визовання

Національно-патріотичне
виховання
студентської
молоді засобами музичного
мистецтва

Теоретико-методологічний
аспект
національнопатріотичне
виховання
студентської молоді засобами
музичного мистецтва

01.01.1631.12.20

Будак В.Д

Будак В.Д

Інструмантарій практичних способів
НАПН
формування системи вікових,
педагогічних, соціально-психологічних
Шапошнікова
аспектів розвитку особистості у процесі
Ю.Г.
військово-патріотичного виховання
Стаття у фаховому виданні – 1
Участь у всеукраїнській конференції - 1
Звіт за рік і півріччя
Стріхар О.І.
Модель
національно-патріотичне
Парфентьєва
виховання студентської молоді засобами НАПН
І.П.
музичного мистецтва
Ярошевська
Авторські свідоцтва – 9
Л.В.
Статті у наукометричних базах МОН- 14
Аристова Л.С,
Акти впровадження – 6
Васильєва Л. Монографія – 1
Л., Ревенко Н. науково-практичний семінар - 1
В.
Анотований звіт за рік і півріччя
Щербак І.В.
(червень, грудень)
Бєдакова С.В.
Заявка на грантові програми
Хайрулліна
Ю.О.

Стріхар О.І.
Парфентьєва
І.П.
Ярошевська
Л.В.

Методологічниі засади національно- НАПН
патріотичного виховання студентської
молоді засобами музичного мистецтва у
процесі викладання фахових дисциплін в
університеті.
Авторські свідоцтва - 3,
Статті у наукометричних базах МОН - 5,
10

Теоретико-методологічний
аспект підготовки майбутніх
вчителів музичного мистецтва
до патріотичного виховання
школярів
у
сучасному
інформаційному просторі

Будак В.Д

Теоретико-методологічний
аспект підготовки майбутніх
вчителів музичного мистецтва
до громадянського виховання

Система військовопатріотичного виховання
студентської молоді в
освітньо-виховному
просторі університету (тема
предметно-методичної
комісії, яка готує за

Будак В.Д

01.01.1631.12.20

Будак В.Д

Акти упровадження результатів– 3;
Монографія – 1
Підготовка студенітв учасників олімпіад
і наукових конкурсів
Заявка на грантові програми
Науково-практичний семінар - 1
Звіт за півріччя та рік
Методологічні засад и підготовки
майбутнього
вчителя
музичного
мистецтва до патріотичного виховання
школярів у процесі викладання фахових
Аристова Л.С,
дисциплін в університеті.
ВасильєваЛ. Л.,
Авторські свідоцтва - 3,
Ревенко Н. В.
Статті у науковометричних базах МОН5,
Акти впровадження– 3;
Науково-практичний семінар - 1
Звіт за півріччя та рік
Методологічні
засади
підготовки
майбутнього вчителя музичного до
громадянського виховання у процесі
Щербак І.В.
викладання фахових дисциплін в
Бєдакова С.В.
університеті.
Хайрулліна
Авторські свідоцтва - 5,
Ю.О.
Статті
у науковометричних базах
МОН- 4,
Науково-практичний семінар - 1
Звіт за півріччя та рік
Василенко
Діагностичний інструментарій, методи,
С.М.
засоби
і
прийоми
військовоТуртаєв Ю.В. патріотичного виховання молоді в
Глущенко В.С. умовах освітньо-виховного простору
Самохін О.В.
університету
Товстопят
Статті у наукометричних базах МОН– 6
М.О.
Фахові статті – 10

НАПН

Введення до навчального
плану
ОКР
«бакалавр»
дисципліни
«Підготовка
майбутнього
вчителя
музичного
мистецтва
до
громадянського виховання».
Навчально-методичний
посібник -1

НАПН
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програмою офіцера запасу)

Створення системи
військово-патріотичного
виховання студентської
молоді в освітньо-виховному
просторі університету

Теорія та практика
формування патріотичної
особистості майбутнього
учителя з предмету «Захист
Вітчизни»
(тема предметно-методичної
комісії, яка готує студентів
за спеціальністю «Фізичне
виховання» спеціалізація
«Захист Вітчизни»
Розробка технології та
моделі формування

Будак В.Д

Бугаєвський І.І.
Лозовський
М.О.
Ольшанський
С.І.
Малюта В.П.
Кучерина С.В

Монографія
Акти упровадження – 3
Авторські свідоцтва - 5
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)

Василенко
С.М.
Туртаєв Ю.В.
Глущенко В.С.
Самохін О.В.
Товстопят
М.О.
Бугаєвський І.І.
Лозовський
М.О.
Ольшанський
С.І.
Малюта В.П.
Кучерина С.В

Модель
системи
військово- НАПН
патріотичного виховання студентської
молоді в освітньо-виховному просторі
університету
Фахові статті – 4
Статті у наукометричних база х МОН – 2
Авторські свідоцтва – 2
Акти упровадження - 1
Звіт за півріччя та рік

01.01.1631.12.20

Будак В.Д

Бахтін А.М.
Лелека В.М.
Винограденко
Е.В.
Федотовський
П.І.

01.01.1631.12.20

Будак В.Д

Бахтін А.М.
Лелека В.М.

Методичний
апарат формування НАПН
патріотичної особистості майбутнього
учителя з предмету «Захист Вітчизни»
Фахові статті – 2
Статті у наукометричних базах МОН– 2
Авторські свідоцтва – 4
Акти упровадження - 3
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Методика дослідження формування та НАПН
розвитку майбутнього
учителя
з
12

патріотичної особистості
майбутнього учителя з
предмету «Захист Вітчизни»
в освітньо-виховному
просторі університету

Винограденко
Е.В.
Федотовський
П.І.

Клименюк Н.В.
Прасол Д.В.
Козляковський
П.А..

6

Теоретико-методологічні
0117U004686
засади
формування
Ф
компетенцій у майбутніх
01.10.2016соціальних
працівників:
01.10.2019
регіональний аспект

Формування готовності
майбутніх соціальних
працівників до роботи з
соціально-незахищеними
категоріями населення на
основі компетентісного
підходу

Букач М.М.

Студенти:
Пшонко А.,
Гадоева З.,
Гордова А.,
Петрук І,
Трамбовецька
О.
Міхальчук В.
Петренко Н.

Клименюк Н.В.

предмету «Захист Вітчизни» в умовах
освітньо-виховного
простору
університету
як
патріотичної
особистості
Фахові статті – 2
Статті у наукометричних базахМОН – 2
Акти впровадження – 1
Авторське свідоцтво- 1
Звіт за півріччя та рік
Система формування готовності у
майбутніх соціальних працівників до
соціальної роботи у процесі їх
професійної підготовки на основі
компетентісного підходу
Статті у наукометричних базах – 8
Статті у фахових виданнях -15
Участь у всеукраїнських та міжнародних
конференціях – 5
Авторські свідоцтва – 5
Акти упровадження – 4
Монографія – 1
Підготовка студентів учасників олімпіад
і наукових конкурсів
Заявка на грантові програми
Анотований звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Система формування професійних
компетенцій у майбутніх соціальних
працівників що забезпечують виконання
професійної діяльності з надання
соціальних послуг соціальнонезахищеними категоріями населення
Статті у наукометричних базах МОН – 2
;
Статті у фахових виданнях – 2;

Департамент праці та
соціального захисту
населення Миколаївської
міської ради
Договір про співробітництво
№ 38/4 від 12.01.2017 р.

Департамент праці та
соціального захисту
населення Миколаївської
міської ради
Договір про співробітництво
№ 38/4 від 12.01.2017 р
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Участь у міжнародній конференції- 1
Підготовка студентів учасників олімпіад
і наукових конкурсів

Формування готовності
майбутніх соціальних
працівників до застосування
арт-терапевтичних технологій
у роботі з різними групами
клієнтів

Впровадження моделі
формування професійних
компетенцій у підготовку
майбутніх фахівців із
соціальної роботи та
психології щодо роботи з
дітьми в складних життєвих
ситуаціях.

Букач М.М.

Прасол Д.В.

Звіт за півріччя та рік
Аналіз та корегування отриманих
результатів щодо сформованості
професійних компетенцій у майбутніх
соціальних працівників у процесі
виконання професійної діяльності з
надання соціальних послуг різним
категоріям клієнтів;
Статті у наукометричних базах МОН- 1,
Статті у фахових виданнях–1;
Участь у всеукраїнській конференції – 1
Авторське свідоцтво – 1
Підготовка студенітв учасників олімпіад
і наукових конкурсів
Заявка на грантові програми
Анотований звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Перевірка критеріїв
психологічної готовності випускників до
роботи з дітьми у складних життєвих
ситуаціях.
Стаття у наукометричних базах МОН –
1
Стаття у фахових виданнях – 1;
Участь у міжнародній конференції– 1;
Авторське свідоцтво – 1
Акт упровадження - 1
Звіт за півріччя та рік

Департамент праці та
соціального захисту
населення Миколаївської
міської ради
Договір про співробітництво
№ 38/4 від 12.01.2017 р

ЗОШ № 50 імені Г.Л.Дівіної,
ЗОШ № 39 імені Макарова,
ПДЗО
«Дельфін»Впровадження
навчального модуля «Робота з
дітьми, які знаходяться у
складних життєвих ситуаціях»
у навчальний процес
підготовки соціальних
працівників та психологів.
Видання розробленої на
основі НДТ програми «Знаю і
Розумію» (З. і Р.): ситуації в
14

житті дітей молодшого
шкільного віку. Практичний
матеріал надання
психологічної допомоги
молодим школярам, які
знаходяться в складних
життєвих ситуаціях або
пережили психотравмуючі
ситуації» (у співавторстві)

Формування психологопедагогічної готовності у
студентів спеціальності
«соціальна робота» до
профілактики деліквентної
поведінки неповнолітніх

7

Теорія і практика
соціального виховання дітей
в інтернатних закладах
освіти в Україні (1956–поч..
ХХІ ст., узгоджена рішенням
бюро Міжвідомчої ради з
координації наукових
досліджень з педагогічних і
психологічних наук в Україні
(протокол №5 від 14 червня
2016 р.).

Козляковський
П.А.

0104U010624
Ф
01.10.17 –
31.12.20

доктор
педагогічних
наук,
професор
Слюсаренко
Н.В.

Султанова
Н.В.

Система формування компетентностей у
майбутніх соціальних працівників у
процесі викладання психологічних
дисциплін
Статті у фахових виданнях-1 Статті у
наукометричних базах МОН-1
Акти упровадження - 1
–1
Звіт за півріччя та рік

МНУ імені
В.О.Сухомлинського
Навчальний процес
спеціальності «Соціальна
робота»

Теоретико-методологічні
засади
розвитку інтернатних закладів освіти в
Україні 1956 р. – поч. ХХІ ст.);
узагальнений аналіз основних тенденцій
розвитку процесу соціального виховання
дітей та його трансформацій в
інтернатних установах.

Управління
освіти
Миколаївської міської ради ,
угода № 4 від 10.01.2012 р.
Миколаївська
спеціальна
ЗОШ інтернат І-ІІІ ступенів
№ 6 , угода № 65 від
03.03.2015 р.
Миколаївська
спеціальна
Статті у наукометричних базах – 4
ЗОШ інтернат І-ІІІ № 3
Статті у фахових виданнях – 12
Угода № 67 від 18.02.2016 р.
Монографія – 1
Перспективи впровадження:
Авторські свідоцтва – 3
сприяння реформації шкілАкти упровадження – 3
інтернатів для дітей-сиріт та
участь у всеукраїнських та міжнародних дітей,
позбавлених
конференціях - 4
батьківського
піклування;
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Анотований
звіт за рік і півріччя забезпечення трансформації
(червень, грудень)
змісту виховного процесу в
інтернатних закладах освіти
протягом означеного періоду
дослідження
для
обґрунтування
перспектив
їхньої модернізації в умовах
сьогодення; імплементація в
площині сучасної освітньої
реформи основних теоретикометодологічних
засад
соціального виховання дітей
Критично-конструктивний
аналіз, оцінювання та
узагальнення позитивного
історичного досвіду
соціального виховання в
інтернатних закладах освіти,
який може стати підґрунтям
для розв’язання проблем, що
виникають у сучасній системі
інтернатної освіти та
допоможуть спрогнозувати
перспективи її реформування
у площині сучасних виховних
технологій.

Ф

доктор
педагогічних
наук,
професор
Слюсаренко
Н.В.

Султанова Н.В.

Система поглядів на природу та
сутність трансформації змісту
соціального виховання в інтернатних
закладах в Україні 1956-2016 рр. з
огляду на діалектичний взаємозв’язок
означеного процесу із конкретними,
характерними для України, умовами
соціально-політичного та соціальноекономічного розвитку держави.
Статті у наукометричних базах – 1
Статті у фахових виданнях – 4
Авторські свідоцтва – 1
Акти упровадження – 1
Участь у всеукраїнській конференції - 1
Анотований звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)

Замовники:Освітні заклади
інтернатного
типу
м.
Миколаєва та Миколаївської
області.
Курси
підвищення
кваліфікації
соціальних
працівників.
Департамент
освіти миколаївської області.
МНУ
ім.
В.О.
Сухомлинського,
Навчально-виховний процес
факультету педагогіки та
психології, спеціальності.
Перспективи впровадження:
підвищення
фахової
компетентності
соціальнопедагогічних
працівників
інтернатних закладів освіти з
питань виховної роботи з
учнями, розвитку в них
соціальної відповідальності,
життєвої
компетентності,
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громадянської
позиції
та
патріотичної самосвідомості
тощо.
Підготовка в системі вищої
освіти
(МНУ
ім.В.О.
Сухомлинського)
конкурентноспроможнього
фахівця у галузі соціальнопедагогічної та соціальної
роботи з дітьми-сиротами та
дітьми,
позбавленими
батьківської
опіки;
Перспективним виявляється
впровадження
результатів
даного етапу в площину
сучасних
наукових
досліджень, які можуть стати
підґрунтям для розв’язання
науковцями
та
представниками
державної
влади проблем реформування
сучасної системі інтернатної
освіти
Теоретико-методичні засади 0114U002134 ,
формування
творчої Ф
особистості
дітей 1.01.14-31.12.18
дошкільного віку в різних
видах діяльності
8

Трифонова
О. С.

Степанова Т.М.
Соколовська
О.С.;
Кардаш І. М.;
Лісовська
Т.
А.;
Шапочка К.А.;
Курчатова
А.В.;
Тесленко С. О

Діагностувальні методики;
ДНЗ №№ 17, 74, 83, 84, 115,
інноваційні
методики,
конспекти 128, 144
занять, ігри, сценарії, коригувальна
м. Миколаєва
методика.
Інноваційні методики
розвитку творчої особистості
Статті у наукометричних базах МОН дитини дошкільного віку в
15
різних видах діяльності
Фахові статті – 25
(конспекти занять з різних
Статті зі студентами, яких залучено до
розділів, ігри-драматизації,
НДР кафедри – 50
мовленнєві казкові ситуації,
Науковий семінар – 5
театралізовані ігри, музично17

1 підетап
Формування
креативномовленнєвої
особистості
дитини старшого дошкільного
віку в художньо-мовленнєвій
діяльності

Трифонова
О.С.

Всеукраїнська
науково-практична мовленнєві імпровізації, творчі
конференція – 3
й рольові ігри);
Колективна монографія – 1
діагностувальні методики
Акти упровадження – 10
Авторські свідоцтва - 5
Участь у звітній конференці
Підготовка студентів учасників олімпіад
і наукових конкурсів
Заявка на грантові програми
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Захист
дисертації
«Розвиток
естетичного
виховання
в змісті
передшкільної освіти (середина ХХ –
початок ХХІ ст.)» (Керівник: Степанова
Т.м., виконавець: Сахарова О.М.)
Захист
дисертації
«Національнопаторіотичне виховання дітей старшого
дошкільного віку засобами художньомовленнєвої
діяльності» (Керівник:
Трифонова О.С., виконавець Тесленко
С.О.)
Захист дисертації «Педагогіні умови
адаптації дітей передшкільного віку в
освітньому просторі початкової школи»
(Керівник Степанова Т.М, виконавець
Шкода М.В.)
Інноваційні методики розвитку творчої ДНЗ №№ 17, 74, 83, 84, 115,
особистості дитини дошкільного віку в 128, 144
художньо-мовленнєвій діяльності.
м. Миколаєва
Статті у фахових виданнях.– 2
Інноваційні методики
Статті у наукометричних базах МОН – 1 розвитку творчої особистості
Статті зі студентами, яких залучено до
дитини дошкільного віку в
НДР кафедри – 4
різних видах діяльності
Акти впровадження – 2
(конспекти занять з різних
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Вплив математичних знань на
формування
творчої
особистості
дитинидошкільника

Формування
творчоімпровізаційної особистості
дитини старшого дошкільного
віку в музичній діяльності;

Підготовка студенітв учасників олімпіад
і наукових конкурсів
Розділ у кол.монографії
Участь у звітній конференції
Заявка на грантові програми
Анотований звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Степанова Т.М. Інноваційні методики розвитку творчої
особистості дитини дошкільника на
заняттях з математики
Статті у фахових виданнях – 2
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Розділ у кол.монографії
Підготовка студенітв учасників олімпіад
і наукових конкурсів
Входження наукового вісника до
наукометричних баз
Участь у звітній конференції
Звіт за півріччя та рік

Лісовська Т.А.

розділів, ігри-драматизації,
мовленнєві казкові ситуації,
театралізовані ігри, музичномовленнєві імпровізації, творчі
й рольові ігри);
діагностувальні методики

ДНЗ №№ 17, 74, 83, 84, 115,
128, 144
м. Миколаєва
Інноваційні методики
розвитку творчої особистості
дитини дошкільного віку в
різних видах діяльності
(конспекти занять з різних
розділів, ігри-драматизації,
мовленнєві казкові ситуації,
театралізовані ігри, музичномовленнєві імпровізації, творчі
й рольові ігри);
діагностувальні методики
Інноваційні методики розвитку творчо- ДНЗ №№ 17, 74, 83, 84, 115,
імпровізаційної особистості дитини 128, 144
дошкільного віку в музичній діяльності.
м. Миколаєва
Статті у фахових виданнях– 2
Інноваційні методики
Статті у наукометричних базах МОН– 2
розвитку творчої особистості
Статті зі студентами, яких залучено до
дитини дошкільного віку в
НДР кафедри – 4
різних видах діяльності
Участь у всеукраїнській конференції – 1
(конспекти занять з різних
Акти впровадження – 3
розділів, ігри-драматизації,
Розділ у кол.монографії
мовленнєві казкові ситуації,
Участь у звітній конференці
театралізовані ігри, музичноЗвіт за півріччя та рік
мовленнєві імпровізації, творчі
й рольові ігри);
діагностувальні методики
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Формування
творчої
особистості дитини старшого
дошкільного
віку
в
театрально-ігровій діяльності

Кардаш І.М.

Інноваційні методики розвитку творчої
особистості дитини дошкільного віку в
театрально-ігровій діяльності.
Статті у фахових виданнях– 2
Статті у наукометричних базах МОН– 2
Статті зі студентами, яких залучено до
НДР кафедри – 6
Участь у звітній конференції
Акти впровадження – 3
Авторське свідоцтво – 1
Розділ у кол.монографії
Звіт півріччя та рік

Формування
творчої
особистості дитини старшого
дошкільного
віку
в
мовленнєво-ігровій
діяльності;

Шапочка К.А.

Інноваційні технології розвитку творчої
особистості дитини дошкільного віку в
мовленнєво-ігровій діяльності.
Статті у фахових виданнях. – 2
Статті у наукометричних базах МОН– 2
Статті зі студентами, яких залучено до
НДР кафедри – 2
Участь у звітній конференції
Розділ у кол.монографії
Звіт за півріччя та рік

Виховання
духовної
особистості дитини старшого
дошкільного віку в різних
видах діяльності

Соколовська
О.С.

Інноваційні
технології
виховання
духовної
особистості
дитини
дошкільного віку в різних видах
діяльності.
Статті у фахових виданнях– 2
Статті у наукометричних базах МОН– 2
Статті зі студентами, яких залучено до

ДНЗ №№ 17, 74, 83, 84, 115,
128, 144
м. Миколаєва
Інноваційні
методики
розвитку творчої особистості
дитини дошкільного віку в
різних видах діяльності
(конспекти занять з різних
розділів,
ігри-драматизації,
мовленнєві казкові ситуації,
театралізовані ігри, музичномовленнєві імпровізації, творчі
й рольові ігри);
діагностувальні методики
ДНЗ №№ 17, 74, 83, 84, 115,
128, 144
м. Миколаєва
Інноваційні
методики
розвитку творчої особистості
дитини дошкільного віку в
різних видах діяльності
(конспекти занять з різних
розділів,
ігри-драматизації,
мовленнєві казкові ситуації,
театралізовані ігри, музичномовленнєві імпровізації, творчі
й рольові ігри);
діагностувальні методики
ДНЗ №№ 17, 74, 83, 84, 115,
128, 144
м. Миколаєва
Інноваційні
методики
розвитку творчої особистості
дитини дошкільного віку в
різних видах діяльності
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НДР кафедри – 6
участь у всеукраїнській конференції – 1
Участь у звітній конференції
Звіт за півріччя та рік

Виховання
шанобливого
ставлення до батька в дітей
старшого дошкільного віку в
ігровій діяльності

Курчатова А.В.

Інноваційні технології виховання дитини
дошкільного віку в сім’ї.
Статті у фахових виданнях– 2
Статті у наукометричних базах МОН– 2
Статті зі студентами, яких залучено до
НДР кафедри –4
участь у всеукраїнській конференції
Акти впровадження – 2
авторське свідоцтво – 1
Розділ у кол.монографії
Участь у звітній конференції
Звіт за півріччя та рік

Формування
творчомовленнєвої
особистості
дитини
середнього
дошкільного
віку
в
комунікативній діяльності

Тесленко С.О.

Інноваційні методики розвитку творчомовленнєвої
особистості
дітей
середнього
дошкільного
віку
в
комунікативній діяльності.
Статті у фахових виданнях– 2
Статті у наукометричних базах МОН– 2
Статті зі студентами, яких залучено до
НДР кафедри – 4
Участь у міжнародних та всеукраїнських
конференціях – 2
Розділ у кол.монографії
Участь у звітній конференції
Звіт за півріччя та рік

(конспекти занять з різних
розділів,
ігри-драматизації,
мовленнєві казкові ситуації,
театралізовані ігри, музичномовленнєві імпровізації, творчі
й рольові ігри);
діагностувальні методики
ДНЗ №№ 17, 74, 83, 84, 115,
128, 144
м. Миколаєва
Інноваційні
методики
розвитку творчої особистості
дитини дошкільного віку в
різних видах діяльності
(конспекти занять з різних
розділів,
ігри-драматизації,
мовленнєві казкові ситуації,
театралізовані ігри, музичномовленнєві імпровізації, творчі
й рольові ігри);
діагностувальні методики
ДНЗ №№ 17, 74, 83, 84, 115,
128, 144
м. Миколаєва
Інноваційні
методики
розвитку творчої особистості
дитини дошкільного віку в
різних видах діяльності
(конспекти занять з різних
розділів,
ігри-драматизації,
мовленнєві казкові ситуації,
театралізовані ігри, музичномовленнєві імпровізації, творчі
й рольові ігри);
діагностувальні методики
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Хронопсихологічне
прогнозування особливостей
розвитку
та
психосоматичного стану осіб
із особливими потребами

0116U005588,
Савенкова
Ф
І.І.
01.01.2016
–
01.09.2019

Кучманич І.М.
Шевченко В.В.
Мухіна Л.М.
Санько К.О.
Степанюк Л.С.
Кучманич І.М.
Опанасенко
Л.А.

Теоретична база хронопсихологічного
прогнозування особливостей розвитку
дітей з особливими потребами.
Модель та алгоритм проведення
психодіагностики сімей осіб із
особливим потребами

Державний
комплекс
соціальної реабілітації дітей –
інвалідів
Департамент
соціального
захисту
населення
Миколаївської
облдержадміністрації

Захист дисертації «Емоційна
близькість батьків як чинник розвитку
дитини» (Керівник: Савенкова І.І..
виконавець Єщенко Г.Р.)

9

Захист дисертації «Психологічні
особливості впливу кобзарського
мистецтва на формування національної
самосвідомості старших підлітків»
(Керівник: Савенкова І.І., виконавець
Денисенко О.М.)
Захист дисертації: «Психологічні
особливості розвитку конфліктологічної
компетентності майбутніх учителів»
(Керівник: Савенкова І.І.. виконавець
Мухіна Л.М.)
Статті у фахових виданнях – 20
Статті у наукометричних базах – 10
Авторське свідоцтво – 4
Акти упровадження - 6
Статті зі студентами – 20
Інноваційний проект – 1
монографія – 1
Підготовка студентів учасників олімпіад
і наукових конкурсів
Заявка на грантові програми
Анотований звіт за рік і півріччя
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(червень, грудень)
Савенкова І.І.

Мухіна Л.М.

Санько К.О.

Шевченко В.В.

Алгоритм
хронопсихологічного
прогнозування психосоматичного стану
осіб із особливим потребами
Стаття у фаховому виданні – 3
Стаття у наукометричних базах – 1
Акти упровадження – 1
Авторське свідоцтво – 1
Підготовка студенітв учасників олімпіад
і наукових конкурсів
Заявка на грантові програми
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Входження наукового вісника до
наукометричних баз
Алгоритм дослідження психологічного
стану осіб з особливим потребами
Стаття у фаховому виданні – 1
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Акти упровадження - 1
Звіт за рік та півріччя
Алгоритм
дослідження емоційного
стану осіб із особливим потребами,
зокрема дітей із проявами аутизму
Авторське свідоцтво – 1
Стаття у фаховому виданні – 1
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Акти упровадження - 1
Звіт за рік і півріччя
Психологічне
дослідження нервовопсихічної
стійкості,
методика
виявлення
рівня ситуативної та
особитісної тривожності, акцентуацій

Державний комплекс
соціальної реабілітації дітейінвалідів.
Створення комплексу
психодіагностичного
інструментарію для
хронопсихологічного
прогнозування
психосоматичного стану осіб
із особливим потребами

Державний комплекс
соціальної реабілітації дітейінвалідів.
Створення батареї
психодіагностичних методик
для осіб із особливим
потребами
Державний комплекс
соціальної реабілітації дітейінвалідів
Створення
психодіагностичногго
комплексу для дослідження
емоційної сфери осіб із
особливим потребами
Комунальний заклад
«Миколаївський центр
соціально-психологічної
реабілітації дітей»
23
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Історія Півдня України в
Ніколаєв І.Є.
0118
U003979
модерний та новітній час у
Ф
контексті
загальноісторичного
01.01.2018
розвитку
01.01.2020

характеру
та
прогнозування
позитивного професіогенезу осіб із
особливим потребами
Стаття у наукометричній базі – 1
Статті у фахових виданнях – 1
Акти упровадження - 1
Авторське свідоцтво - 1
Звіт за рік та півріччя

Створення
батареї
психодіагностичних методик
для діагностики ситуативної
та особитісної тривожності,
акцентуацій характеру та
прогнозування
позитивного
професіогенезу
осіб
із
особливим потребами

КучманичІ.М.

Психодіагностичний
інструментарій
психодіагностики
батьківської
ідентичності осіб
із
особливим
потребами
Стаття у фаховому виданні – 1
Авторське свідоцтво – 1
Акти упровадження - 1
Звіт за рік та півріччя

Опанасенко
Л.А.

Модель формування навчального ціле
покладання
старшокласників
із
особливим потребами в інтегрованому
середовищі.
Інноваційний проект – 1
Стаття у наукометричних базах МОН – 1
Акти упровадження - 1
Авторське свідоцтво- 1
Звіт за рік та півріччя

Ніколаєв І.Є.,
Шитюк М.М.
Баковецька
О.О,
Пархоменко
В.А.
Зеркаль М.М.
Ревенко В.В.,

Картина
соціально-економічного,
політико-правового,
військового
та
зовнішньополітичного аспекту історії
Півдня України в модерний та новітній
час у контексті загальноісторичного
розвитку
Аналіз, обґрунтування та мотивація
шляхів вирішення проблемних питань з

Комунальний заклад
«Миколаївський центр
соціально-психологічної
реабілітації дітей»
Впровадження результатів у
вигляді створення батареї
психодіагностичних методик
для діагностики ідентичності
осіб із особливим потребами
Комунальний заклад
«Миколаївський центр
соціально-психологічної
реабілітації дітей»
Впровадження результатів у
вигляді циклу розвиваючих
занять для старшокласників із
особливим потребами з
метою ефективної адаптації в
інтегрованому середовищі.
Державний архів
Миколаївської області
Миколаївська обласна наукова
бібліотека імені О. Гмирьова
Миколаївський обласний
краєзнавчий музей
Миколаївська обласний центр
науково-пошукової та
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Маринченко
Г.М.
Морозан О.О.
Ласінська
М.Ю.
Мельников
Є.О.
Старіков І.М.

Особливості встановлення
більшовицького єдиновладдя
в громадсько-політичній сфері
на Півдні України в 1920-х
роках

Ніколаєв І.Є.
Шитюк М.М

історії Південної України
Статті у наукометричних базах - 11
Фахові статті – 22
Авторські свідоцтва – 5
Участь у міжнародних та всеукраїнських
конференціях – 6
Монографія – 1
Акти упровадження - 6
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень
Підготовка студентів учасників олімпіад
і наукових конкурсів
Заявка на грантові програми
Захист дисертації «Спадок М.М.Аркаса
як
складова
вітчизняної історії і
культури»(Керівник
Ніколаєв
І.Є.,
виконавець Мартинюк Ю.А.)
Захист
дисертації
«Національнодемократична революція 1917-1921 р. на
Півдні України в мемуарній спадщині».
Захист
дисертації
«Розвиток
суднобудування на Півдні україни в
1945-1991 рр» (Керівник : Зеркаль М.М.,
виконавець Кондратюк О.В.)
Захист дисертації «Функціонування та
ліквідація
громадських
організацій
Півдня УСРР
в 20-30 роках ХХ
ст.»(Керівник Ніколаєв І.Є, виконавець
Іртищева О.А.)
Ґенеза
соціально-економічного
та
політичного
розвитку
регіону,
становлення та утвердження радянської
тоталітарної системи на Півдні України.
Статті у фахових виданнях – 4
Статті у наукометричних базах МОН - 2
Участь у конференціях: міжнародних - 2,
всеукраїнських – 1
Авторське свідоцтво – 1
Підготовка студенітв учасників олімпіад
і наукових конкурсів

видавничої діяльності
Угода б/н від 01.03.2017 р.

Впровадження в навчальний
процес підготовки фахівців
вищих навчальних закладів
України (Історія):
- включення змістовного
компоненту у навчальні
програми «Історія України»;
- проведення семінарів та
круглих столів з теми
дослідження;
Підготовка до видання Книги
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Вітчизняна мемуаристика як
джерело з історії національновизвольних змагань 1917-1921
рр. на Півдні України

Пархоменко
В.А

Заявка на грантові програми
Анотований звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Входження наукового вісника до
наукометричних баз
Картина інформаційних можливостей
вітчизняної мемуаристики в якості
історичного джерела при дослідженні
подій Української революції 1917 – 1921
рр. на Півдні України та введення її в
науковий обіг.
Монографія - 1 (у співавторстві)
Статті у фахових виданнях – 1
Статті у наукометричних базах МОН - 1
Участь у конференціях: міжнародних - 2,
всеукраїнських – 1
Авторське свідоцтво – 1
Акти впровадження - 1
Підготовка студенітв учасників олімпіад
і наукових конкурсів
Звіт за рік і півріччя

Римо-католицька церква в
Україні в кінці XVІІІ – XІX
ст.: вплив на суспільнополітичне життя

Баковецька
О.О.
Морозан О.О

Науковий аналіз історичних джерел, які
складуть підґрунтя для створення
фундаментальних праць, підручників,
методичних посібників та довідників з
недостатньо досліджених соціальноекономічних та етнокультурних проблем
історії
Півдня
України
в
загальноісторичному контексті .
Статті у фахових виданнях - 2
Участь у конференціях: міжнародних –
2.
Публікації студентів – 3.
Акти упровадження - 1
Авторське свідоцтво – 1
Підготовка студенітв учасників олімпіад

8 науково-документальної
серії «Реабілітовані історією.
Миколаївська область»

Участь в обласній науковоредакційній групі для
підготовки матеріалів до
проекту «Місця пам’яті
Української революції на
Миколаївщині»
(розпорядження голови
облдержадміністрації від
1.06.2017, № 188-р);
Впровадження в навчальний
процес підготовки фахівців
вищих навчальних закладів
України (Історія):
- включення змістовного
компоненту у навчальні
програми «Історія України»;
- проведення семінарів та
круглих столів з теми
дослідження
Впровадження в навчальний
процес підготовки фахівців
вищих навчальних закладів
України (Історія):
- включення змістовного
компоненту у навчальні
програми «Етноконфесійні
процеси в Україні в ХХ
столітті»;
- проведення семінарів та
круглих столів з теми
дослідження;
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Голодомор
1932-1933р.:
регіональний
вимір
та
специфіка за матеріалами
архівних джерел

Зеркаль М.М.

Суспільно
–
політичні,
економічні
та
культурні
процеси Південної України
ХХ ст..

Ревенко В.В.

Етно-культурний
соціальний

та
розвиток

Ласінська
М.Ю.

і наукових конкурсів
Звіт за рік і півріччя
Картина репресій сільського населення
під час здійснення політики голодомору
для
придушення
опору
та
унеможливлення
створення
організованих течій та підрозділів
тоталітарним більшовицьким органам
влади на Півдні України
Статті у фахових виданнях – 2
Статті у наукометричних базах МОН – 2
Участь у конференціях: міжнародних - 2,
всеукраїнських – 1
Акти упровадження – 1
Підготовка студенітв учасників олімпіад
і наукових конкурсів
Звіт за рік і півріччя
Характеристика соціально-економічної
ситуації в регіоні у ХХ період. Наслідки
впливу ідеологічних кампаній на
суспільно-політичне життя жителів.
Характеристика ролі і місця Південної
України
в
загальноісторичному
контексті Новітньої доби.
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях-1
Участь у конференціях: міжнародних -1 ,
всеукраїнських – 1,
Публікації студентів – 2
Акти упровадження - 1

Впровадження в навчальний
процес підготовки фахівців
вищих навчальних закладів
України (Історія):
- включення змістовного
компоненту у навчальні
програми «Цивілізаційний
підхід у вивченні історії»;
- проведення семінарів та
круглих столів з теми
дослідження;
- проведення конференції.

Впровадження в навчальний
процес підготовки фахівців
вищих навчальних закладів
України (Історія):
- включення змістовного
компоненту у навчальні
програми «Історія та культура
України»;
- проведення семінарів та
круглих столів з теми
дослідження

Характеристика ролі і місця єврейської Замовник Миколаївське
національної
меншини
в Товариство Єврейської
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єврейської
національної
меншини в ХІХ-ХХ ст.. на
Півдні України

етносоціокультурному
просторі
південної
України
в
загальноісторичному контексті в Нову та
Новітню добу.
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях – 2
Акти упровадження - 1
Участь у конференціях: міжнародних -3 ,
всеукраїнських – 2,
Публікації студентів – 3
Звіт за рік і півріччя

Матеріально-культурний та
освітній розвиток Південної
України в контексті
загальноісторичних процесів

11

Комплексне
дослідження
археологічних
пам’яток
Нижнього Побужжя ІІІ тис.
до
н.е.–XV
ст.
(пам’яткоохоронний

Маринченко
Г.М.
Мельников
Є.О.

Ф
01.01.2018
31.12.2020

Рижева Н.О.

Горбенко К.В.
Господаренко
О.В.,
Кузовков В.В.
Смирнов О.І.

Виявлення
впливу
та
значення
символіки та емблематики, а також
інших
спеціальних
історичних
дисциплін на повсякденне життя
населення
Статті у наукометричних базах МОН – 2
Статті у фахових виданнях – 3
Акти упровадження - 1
Участь у конференціях: міжнародних - 2,
всеукраїнських – 1,
Публікації студентів – 3.
Звіт за рік і півріччя
Нові матеріальні, писемні, географічні та
антропологічні джерела з історії та
культури
стародавнього
населення
Нижнього Побужжя.
Оцінка
стану
збереженості

культури, Миколаївській
юридичний ліцей.
Впровадження в навчальний
процес підготовки фахівців
вищих навчальних закладів
Історія слов’янських народів
(Історія*):
- включення змістовного
компоненту у навчальні
програми «Історія
слов’янських народів» та
«Нова історія країн Європи та
Америки»;
- проведення семінарів та
круглих столів з теми
дослідження;
- проведення конференцій:
«Історичні мідраші
Північного Причорномор’я»
та «Історична юдаїка в
молодіжному середовищі
України».
Впровадження в навчальний
процес підготовки фахівців
вищих навчальних закладів
України (Історія):
- включення змістовного
компоненту у навчальні
програми «Спеціальні
історичні дисципліни»;
- проведення семінарів та
круглих столів з теми
дослідження;
- проведення конференції.
Навчальний процес МНУ
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аспект).

Аналіз джерел та архівних
матеріалів.
Дослідження археологічних
пам’яток м. Миколаєва

Смирнов Л.І.
Козленко Р.О.
Філатов Д.В.

Рижева Н.О.

Горбенко К.В.
Господаренко
О.В.,
Кузовков В.В.
Смирнов О.І.
Смирнов Л.І.
Козленко Р.О.
Філатов Д.В.

археологічних об’єктів м. Миколаєва.
Монографія – 1
Статті у наукометричних базах МОН –
10
Статті у фахових виданнях -15
Авторське свідоцтво – 5
Акти упровадження – 5
Участь у всеукраїнських та міжнародних
конференціях – 8
Інноваційний проект – 1
Підготовка студентів учасників олімпіад
і наукових конкурсів
Заявка на грантові програми
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)

Нові артефакти, що увійдуть до
державного музейного фонду.Перелік та
топографічні
плани
розташування
курганів,
могильників,
поселень,
городищ тощо, детальні інструментальні
плани окремих об'єктів, оновлення даних
про розміри та топографію пам’яток,
уточнення
площі
розповсюдження
культурних
шарів
та
хронології
пам'яток.
Комплексний
план
довготривалих
заходів щодо збереження археологічних
пам’яток доби бронзи, античності та
середньовіччя, підготовка найбільш
знакових об’єктів до консервації та
музеєфікації.
Паспорти найбільш знакових об’єктів

В навчальному процесі:
підготовка
нових
лекційних курсів та циклів
лабораторних робіт;
Ступінь бакалавра:
014 середня освіта (історія) –
Пізня
Римська
імперія:
актуальні проблеми переходу
від
античності
до
середньовіччя.
використання
для
вдосконалення
лекційних
курсів та оновлення циклів
лабораторних робіт;
Ступінь бакалавра:
014 середня освіта (історія) –
Археологія
та
основи
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культурно-історичної спадщини регіону.
Схеми
туристичних
маршрутів,
програма для археологічного та зеленого
туризму.
Статті у наукометричних базах МОН 3
Фахові статті – 3
Акти упровадження – 2
Авторські свідоцтва – 3
Участь у всеукраїнських/міжнародних
конференціях – 2
Заявка на грантові програми
Підготовка
студентів
учасників
наукових конкурсів і олімпіад
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)

12

Депортація
населення
Миколаївщини
на
примусові
роботи
до
Німеччини та Австрії в
період
1941-1945
років:

Ф
01.01.201731.12.2019

Погорєлов
А.А.

антропології,
Історія
стародавнього світу, Історія
середніх віків, Пізня Римська
імперія: актуальні проблеми
переходу від античності до
середньовіччя.
032 Історія та археологія
(історія) – Археологія та
основи антропології, Історія
стародавнього світу, Історія
середніх віків.
Ступінь магістра:
032 Історія та археологія
(археологія) – Теорія та
методологія
археології,
Археологія доби палеометалів
та раннього залізного віку
України,
Консервація
та
реконструкція в археології,
Історія та культура пізніх
скіфів та сарматів, Археологія
скіфо-античного
періоду,
Середньовічна
археологія
України,
Кочовики
середньовічної
Європи,
Хозарські
старожитності
Східної Європи, Антична
археологія
Північного
Причорномор’я, Історіографія
археологічних досліджень.
Нові знання про депортацію населення Гранд
від Канадського
Миколаївщини у контексті теми
інституту українських студій
Погорєлов А.А. Монографія – 1
31.07.2016 р.
Статті у наукометричних базах МОН – 3
Статті у фахових виданнях – 3
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джерелознавчий аспект

Участь у закордонних конференціях – 3
Акти упровадження - 1
Авторське свідоцтво – 1
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)

Хрящевська
Л .М.

13

Динаміка етносоціальних
змін в Україні в 90-ті роки
ХХ ст..

0113U004470,.
Ф
01.01.1331.12.18

Картина процесу депортації мешканців
Миколаївщини до Третього рейху та їх
повсякденного життя під час роботи на
військових
об’єктах
Північної
Німеччини.
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях – 1
Акти упровадження - 1
Участь у закордонній конференції – 1
Анотований звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Методичні прийоми і способи
виявлення особливостей і змін
демографічних, соціально-економічних і
соціокультурних процесів етнічних груп
України в 90-ті роки ХХ ст., порівняння
очікуваних результатів із результатами
інших авторів в даній області
досліджень.
Статті наукометричних базах – 4
Фахові статті – 5
Акти упровадження – 3
Авторське свідоцтво - 2
Анотований звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)

Гранд
від Канадського
інституту українських студій
31.07.2016 р.

В навчальному процесі МНУ
імені В.О. Сухомлинського:
використання
під
час
проведення
лекційних та
практичних
занять
з
дисциплін
«Етнологія»,
«Етносоціологічні
дослідження в етнології»,
«Етнічні
групи Південної України» ;
використання матеріалу у
завданнях
з
самостійної
роботи
студентів
та
магістрантів;
під час складання тестів і
завдань для самоконтролю
студентів
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Показники чисельності
україномовних етнічних груп.
Визначення мовної
Компетенції та рівня освіти
найчисельніших етнічних
спільнот України в
контексті процесів їх
урбанізації.
Статті у наукометричних базах МОН- 1
стаття у фахових виданнях - 1
монографія,– 1
Авторське свідоцтво – 1
Анотований звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)

Гузенко Ю.І.

14

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

0113U004471,
Ф
01.01.1331.12.18

Гузенко Ю.І.

Характеристика інформаційних
можливостей праць українських та
східноєвропейських істориків в якості
історичного джерела з військового
мистецтва українського козацтва другої
половини XVIII ст.
Статті наукометричних базах МОН – 4
Статті у фахових виданнях– 5
Акти упровадження – 3
Авторське свідоцтво – 1
Монографія
Анотований звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)

У навчальному процесі МНУ
імені В.О. Сухомлинського:
використання під час
проведення лекційних та
практичних занять з
дисциплін «Етнічні групи
Південної України»,
«Етнонаціональна політика в
Україні», «Етнологія України
в європейському контексті»;
«Етносоціологічні
дослідження в етнології»;
використання матеріалу у
завданнях з самостійної
роботи студентів та
магістрантів;
під час складання тестів і
завдань для самоконтролю
студентів та магістрантів.
В навчальному процесі МНУ
імені В.О. Сухомлинського:
використання
під
час
проведення
лекційних та
практичних
занять
з
дисциплін
«Давня
та
середньовічна
історія
України»,
«Нова
історія
України»,
«Історія
українського
козацтва»;
«Військова
історія
України»;використання
матеріалу у завданнях з
самостійної роботи студентів
з вказаних дисциплін;
під час складання тестів і
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Полянська
В.І.

15

Кроскультурні комунікації
в контексті сучасного
українського філософського
дискурсу

0117U004488
Ф
01.02.201701.02.2020

завдань для самоконтролю
студентів
з
вказаних
дисциплін
Картина інформаційних можливостей
В навчальному процесі МНУ
праць українських та
імені В.О. Сухомлинського:
східноєвропейських істориків в якості
використання
під
час
історичного джерела з військового
проведення
лекційних та
мистецтва українського козацтва другої
практичних
занять
з
половини XVIII ст.
дисциплін
«Давня
та
Статті у наукометричних базах МОН – 1 середньовічна
історія
Статті у фахових виданнях – 2
України»,
«Нова
історія
Авторське свідоцтво - 1
України»,
«Історія
Акти упровадження - 1
українського
козацтва»;
Монографія – 1
«Військова історія України»;
Анотований
звіт за рік і півріччя використання матеріалу у
(червень, грудень)
завданнях
з
самостійної
роботи студентів з вказаних
дисциплін;
під час складання тестів і
завдань для самоконтролю
студентів
з
вказаних
дисциплін
Полянська В.І. Теоретична
модель
стратегії крос Управління
культури,
Дулін П.Г.
культурних комунікацій в сучасному національностей та релігій
Онофрійчук
світі
Миколаївської
О.А.
Колективна монографія – 1
облдержадміністрації
Шпачинський
Статті у наукометричних базах – 5
Договір
№
5/12Н
від
І.Л.
Фахові статті – 10
15.01.2016 р.
Куриленко Е.А. Авторське свідоцтво – 5
Акти упровадження – 2
Підготовка студентів учасників олімпіад
і наукових конкурсів
Заявка на грантові програми
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
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Шпачинський
І.П.

Теоретико-філософська
концепція
комплексу
креативних
якостей
особистості в контексті гармонійності
крос культурних комунікацій сучасного
суспільства
Фахова стаття – 1
стаття у наукометричних базах – 1
Участь у конференціях – 1
Авторське свідоцтво - 1
Звіт за рік та півріччя

Управління
культури,
національностей та релігій
Миколаївської
облдержадміністрації
Договір
№
5/12Н
від
15.01.2016 р.

Полянська В.І.,
Дулін П.Г.

Концепція
аналізу
впливу
американського
кінематографу на
сучасну українську культуру
Фахова стаття – 2
Стаття у наукометричних базах – 1
Авторське свідоцтво – 1
Підготовка студенітв учасників олімпіад
і наукових конкурсів
Заявка на грантові програми
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)

Управління культури,
національностей та релігій
Миколаївської
облдержадміністрації
Договір
№
5/12Н
від
15.01.2016 р.
Осмислення
впливу
американської
масової
культури
на
формування
сучасної укр..культури через
кінематограф

Онофрійчук
О.А.

Методологія
порівняння
історії
і
цінностей
існування
Фахова стаття – 1
Участь у конференціях – 1
Звіт за рік та півріччя

Поглиблення
теоретикометодологічної бази у справі
формування
креативних
якостей громадян в процесі
навчання

цінностей Управління культури,
людського національностей та релігій
Миколаївської
облдержадміністрації
Договір № 5/12Н від
15.01.2016 р.
Розробка
методології
порівняння цінностей історії
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та
цінностей
існування

Куриленко Т.В.

Філатова О.С.

16

Текст
і
дискурс:
лінгвістична
та
літературознавча парадигми

0118 U003800
Ф
01.01.1831.12.20

Філатова О.С.
Баденкова В.М.
Зинякова А.А.
Гурдуз А.І.
Романюк Л.М.
Родіонова І.Г.
Бондар Л.О.
Корнієнко І.А.

людського

Методологія
дослідження
буття
людини в сучасному інформаційному
суспільстві
Фахова стаття – 1
Участь у конференціях – 1
Звіт за рік та півріччя

Управління
культури,
національностей та релігій
Миколаївської об Договір №
5/12Н від 15.01.2016 р.
лдержадміністрації

Теоретичні моделі тексту, дискурсу в
літературознавчій і лінгвістичній
площинах у координатах видозміни
культурної парадигми ХХІ ст.
Моделі
розвитку
сучасної
вітчизняної поетики й міфопоетики;
становлення й взаємодії в сучасному
дискурсі мовної особистості, автора й
авторської міфології, культурного
інтелекту
як
фактору
міжнаціональної комунікації.
Колективна монографія
Інноваційний проект
Статті у наукометричних базах МОН
- 10
Фахові статті – 15
Акти упровадження – 5
Авторські свідоцтва – 5

У навчальний процес МНУ
імені В. О. Сухомлинського й
інших університетів України,
загальноос-вітніх
шкіл,
виховній роботі бібліотек.
Відображення
результатів
виконання теми в науководослідницькій
діяльності
студентів у форматі наукового
проекту (наукові гуртки) – у
матеріалах
магістерських
робіт,
конкурсних
робіт,
наукових статтях і тезах
доповідей на конференціях.

Розробка методологічної бази
досліджень буття людини в
сучасному інформаційному
суспільстві
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Заявка на грантові програми
Підготовка студентів учасників олімпіад
і наукових конкурсів
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Філатова О.С.

Теоретико-методологічні
засади
вивчення
дискурсу
національної
ідентичності.
Уточнені зміст та обсяг засадничих
понять:
„антиколоніалізм”,
„національна
ідентичність”,
„постколоніальна теорія”.
Методика
аналізу
дискурсу
національної самобутності.
Статті у наукометричних базах МОН
-1
Фахові статті – 1
Розділ у кол.монографії

У навчальний процес МНУ
імені В. О. Сухомлинського й
інших університетів України,
загальноос-вітніх
шкіл,
виховній роботі бібліотек.
Відображення
результатів
виконання теми в науководослідницькій
діяльності
студентів у форматі наукового
проекту (наукові гуртки) – у
матеріалах
магістерських
робіт,
конкурсних
робіт,
Підготовка студенітв учасників олімпіад наукових статтях і тезах
доповідей на конференціях.
і наукових конкурсів
Заявка на грантові програми
Входження наукового вісника до
наукометричних баз
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
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Баденкова В.М.

Форми організації дискурсу як явища
комунікації та явища ідіостилю.
Вербально-смислові
ізоглоси
у
дискурсі Д. Кременя як концепти
полікультури.
Розділ у кол.монографії
Статті у наукометричних базах МОН
-1
Фахові статті – 1
Акт упровадження – 1
Участь
у
всеукраїнських/міжнародних
конференціях - 1
Звіт за рік та півріччя

Бондар Л.О.

Теоретико-концептуальна стратегія
дослідження
видовищно-ігрових
структур
у
системі
діалогу
літератури та інших форм мистецької
репрезентативності.
Методологія
наукової
рецепції
сучасного драматургічного тексту як
полімистецького явища
Розділ у кол.монографії
Статті у наукометричних базах МОН
-1
Фахові статті – 2
Авторське свідоцтво – 1
Участь
у
всеукраїнських/міжнародних
конференціях - 1
Звіт за рік та півріччя

Гуздуз А.І.

Теоретико-методологічні
дослідження українського
ХХІ ст.

У навчальний процес МНУ
імені В. О. Сухомлинського й
інших університетів України,
загальноос-вітніх
шкіл,
виховній роботі бібліотек.
Відображення
результатів
виконання теми в науководослідницькій
діяльності
студентів у форматі наукового
проекту (наукові гуртки) – у
матеріалах
магістерських
робіт,
конкурсних
робіт,
наукових статтях і тезах
доповідей на конференціях.
У навчальний процес МНУ
імені В. О. Сухомлинського й
інших університетів України,
загальноос-вітніх
шкіл,
виховній роботі бібліотек.
Відображення
результатів
виконання теми в науководослідницькій
діяльності
студентів у форматі наукового
проекту (наукові гуртки) – у
матеріалах
магістерських
робіт,
конкурсних
робіт,
наукових статтях і тезах
доповідей на конференціях.

засади У навчальний процес МНУ
фентезі імені В. О. Сухомлинського й
інших університетів України,
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Механізми
взаємодії
традицій
фентезійної прози в українській і
зарубіжній прозі кінця ХХ – початку
ХХІ ст.
Розділ у кол.монографії
Статті у наукометричних базах МОН
-1
Фахові статті – 2
Акт упровадження – 1
Участь
у
всеукраїнських/міжнародних
конференціях - 1
Звіт за рік та півріччя

загальноос-вітніх
шкіл,
виховній роботі бібліотек.
Відображення
результатів
виконання теми в науководослідницькій
діяльності
студентів у форматі наукового
проекту (наукові гуртки) – у
матеріалах
магістерських
робіт,
конкурсних
робіт,
наукових статтях і тезах
доповідей на конференціях.

Зинякова А.А.

Методологія
дослідження
акцентуації іменних частин мови
(іменників,
прикметників,
числівників) у поетичних творах
Ліни Костенко.
Розділ у кол.монографії
Статті у наукометричних базах МОН
-3
Акт упровадження – 1
Участь
у
всеукраїнських/міжнародних
конференціях - 1
Звіт за рік та півріччя

Корнієнко І.А.

Загальнометодологічні
принципи
вивчення онімів.
Уточнені концепції лінгвістичного
статусу пропріальної лексики.
Характеристика лінгвосемантичних
та
лінгвофілософських
аспектів
ономастики
Розділ у кол.монографії

У навчальний процес МНУ
імені В. О. Сухомлинського й
інших університетів України,
загальноос-вітніх
шкіл,
виховній роботі бібліотек.
Відображення
результатів
виконання теми в науководослідницькій
діяльності
студентів у форматі наукового
проекту (наукові гуртки) – у
матеріалах
магістерських
робіт,
конкурсних
робіт,
наукових статтях і тезах
доповідей на конференціях.
У навчальний процес МНУ
імені В. О. Сухомлинського й
інших університетів України,
загальноос-вітніх
шкіл,
виховній роботі бібліотек.
Відображення
результатів
виконання теми в науководослідницькій
діяльності
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Родіонова І.Г.

Романюк Л.М.

Статті у наукометричних базах МОН
-1
Фахові статті – 1
Участь
у
всеукраїнських/міжнародних
конференціях – 1
Авторське свідоцтво – 1
Звіт за рік та півріччя
Уточнена
технологія
аналізу
художнього твору в жанровостильовому розмаїтті сучасної епіки.
Принципи і способи декодування
окремого
тексту
в
системі
української прози початку ХХІ ст.
Розділ у кол.монографії
Статті у наукометричних базах МОН
-1
Фахові статті – 2
Акти упровадження – 1
Звіт за рік та півріччя

Теоретико-методологічні принципи
інноваційного
дослідження
української літератури 70-90-х рр.
ХІХ ст.
Розділ у кол.монографії
Фахові статті – 2
Участь
у
всеукраїнських/міжнародних
конференціях Звіт за рік та півріччя

студентів у форматі наукового
проекту (наукові гуртки) – у
матеріалах
магістерських
робіт,
конкурсних
робіт,
наукових статтях і тезах
доповідей на конференціях.
У навчальний процес МНУ
імені В. О. Сухомлинського й
інших університетів України,
загальноос-вітніх
шкіл,
виховній роботі бібліотек.
Відображення
результатів
виконання теми в науководослідницькій
діяльності
студентів у форматі наукового
проекту (наукові гуртки) – у
матеріалах
магістерських
робіт,
конкурсних
робіт,
наукових статтях і тезах
доповідей на конференціях.
У навчальний процес МНУ
імені В. О. Сухомлинського й
інших університетів України,
загальноос-вітніх
шкіл,
виховній роботі бібліотек.
Відображення
результатів
виконання теми в науководослідницькій
діяльності
студентів у форматі наукового
проекту (наукові гуртки) – у
матеріалах
магістерських
робіт,
конкурсних
робіт,
наукових статтях і тезах
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Солодка А.К.

17

Інтерференція в процесі
перекладу у сфері
міжкультурної професійної
комуникації

0118 U0039976
Ф
01.09.201731.09.2020

Абабілова Н.М.
Волченко О.М.
Сидоренко
Ю.В. Нікішина
В.В.
Усаченко І.В.
Агеєва В.А.
Васіна І.В.
Плужнік А.В..
Мороз Т.О.
Єфименко Т.М.

Волченко О.М.

Проблеми професійноорієнтованої МКК та
перекладу, що обумовлені
лексичною інтерференцією

Проблеми

професійно-

Усаченко І.В.

Методика використання інтерференції у
професійно-орієнтованій
МКК
та
професійно-орієнтованому перекладі у
практиці
фахової
підготовки
перекладачів.
Звітна документація: Монографія -1
Статті у наукометричних базах МОН15;
статті у фахових виданнях- 10;
доповіді на міжнародних та вітчизняних
конференціях - 10.
Авторське свідоцтво – 6
Акти упровадження – 6
Підготовка студентів учасників олімпіад
і наукових конкурсів
Заявка на грантові програми
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Методика аналізу проблеми професійноорієнтованої МКК та перекладу, що
обумовлені лексичною інтерференцією
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях – 1
Авторське свідоцтво - 1
Акти упровадження - 1
Звіт за рік і півріччя

доповідей на конференціях.
Замовник: ТОВ «ТрансЛінкУкраїна»
(Генеральний
директор М.В.Геріна) договір
від 14 квітня 2017 про
співробітництво
в
рамках
науково-дослідної теми.
Використання
результатів
дослідження
для
вдосконалення
лекційних
курсів та оновлення циклів
практичних занять у процесі
фахової
підготовки
перекладачів ОКР «бакалавр»,
«магістр»
МНУ
ім..В.О.Сухомлинського

Замовник: ТОВ «ТрансЛінкУкраїна»
(Генеральний
директор М.В.Геріна) договір
від 14 квітня 2017 про
співробітництво
в
рамках
науково-дослідної теми.
Використання
результатів
дослідження
для
вдосконалення
лекційних
курсів та оновлення циклів
практичних занять у процесі
фахової
підготовки
перекладачів ОКР «бакалавр»,
«магістр»
МНУ
ім..В.О.Сухомлинського
Схема систематизації знань студентів у Замовник: ТОВ «ТрансЛінк40

орієнтованої
МКК
та
перекладу, що обумовлені
семантичною інтерференцією.

Проблеми
професійноорієнтованої
МКК
та
перекладу, що обумовлені
внутрішньомовною
інтерференцією

професійно-орієнтованої
МКК
та
перекладу, що обумовлені семантичною
інтерференцією.
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Участь у міжнародних і всеукраїнських
конференціях – 2
Звіт за рік і півріччя

Сидоренко
Ю.В.

Методика
аналізу
професійноорієнтованої МКК та перекладу, що
обумовлені
внутрішньомовною
інтерференцією
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях - 1 Авторське
свідоцтво - 1
Звіт за рік і півріччя

Україна»
(Генеральний
директор М.В.Геріна) договір
від 14 квітня 2017 про
співробітництво
в
рамках
науково-дослідної теми.
Використання
результатів
дослідження
для
вдосконалення
лекційних
курсів та оновлення циклів
практичних занять у процесі
фахової
підготовки
перекладачів ОКР «бакалавр»,
«магістр»
МНУ
ім..В.О.Сухомлинського
Замовник: ТОВ «ТрансЛінкУкраїна»
(Генеральний
директор М.В.Геріна) договір
від 14 квітня 2017 про
співробітництво
в
рамках
науково-дослідної теми.
Використання
результатів
дослідження
для
вдосконалення
лекційних
курсів та оновлення циклів
практичних занять у процесі
фахової
підготовки
перекладачів ОКР «бакалавр»,
«магістр»
МНУ
ім..В.О.Сухомлинського
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Проблеми
професійноорієнтованої
МКК
та
перекладу, що обумовлені
стилістичною інтерференцією

Проблеми
професійноорієнтованої
МКК
та
перекладу, що обумовлені
граматичною (морфологічною
та
синтаксичною)
інтерференцією

.

Абабілова Н.М

Методика навчання
професійноорієнтованої МКК та перекладу, що
обумовлені
стилістичною
інтерференцією.
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях – 1
Звіт за рік і півріччя

Єфименко Т.М.

Схема використання конструктивної
інтерференції,
що
обумовлена
граматичною
(морфологічною
та
синтаксичною) інтерференцією
у
полілінгвальної комунікації перекладача.
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях – 1
Звіт за рік і півріччя

Замовник: ТОВ «ТрансЛінкУкраїна»
(Генеральний
директор М.В.Геріна) договір
від 14 квітня 2017 про
співробітництво
в
рамках
науково-дослідної теми.
Використання
результатів
дослідження
для
вдосконалення
лекційних
курсів та оновлення циклів
практичних занять у процесі
фахової
підготовки
перекладачів ОКР «бакалавр»,
«магістр»
МНУ
ім..В.О.Сухомлинського
Замовник: ТОВ «ТрансЛінкУкраїна»
(Генеральний
директор М.В.Геріна) договір
від 14 квітня 2017 про
співробітництво
в
рамках
науково-дослідної теми.
Використання
результатів
дослідження
для
вдосконалення
лекційних
курсів та оновлення циклів
практичних занять у процесі
фахової
підготовки
перекладачів ОКР «бакалавр»,
«магістр»
МНУ
ім..В.О.Сухомлинського
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Проблеми
професійноорієнтованої
МКК
та
перекладу, що обумовлені
звуковою
(фонетичною,
фонологічною
та
звукорепродуктивною
інтерференцією).

.

Нікішина В.В

Методика використання конструктивної
інтерференції у професійно-орієнтованій
МКК та перекладі, що обумовлені
звуковою картиною.
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях – 1
Акти упровадження - 1
Звіт за рік і півріччя

Формування комунікативної
культури
студентівперекладачів
засобами
проектних технологій

Плужнік А.В.

Модель
формування
комунікативної
культури
студентів-перекладачів
засобами проектних технологій
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях – 1
Акти упровадження - 1
Звіт за рік і півріччя

Дослідження психологічного
аспекту мовної інтерференції у
міжкультурній комунікації.

.

Солодка А.К

Методика використання конструктивної
інтерференції у кроскультурній взаємодії
під час фахової підготовки перекадачв
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях – 1

Замовник: ТОВ «ТрансЛінкУкраїна»
(Генеральний
директор М.В.Геріна) договір
від 14 квітня 2017 про
співробітництво
в
рамках
науково-дослідної теми.
Використання
результатів
дослідження
для
вдосконалення
лекційних
курсів та оновлення циклів
практичних занять у процесі
фахової
підготовки
перекладачів ОКР «бакалавр»,
«магістр»
МНУ
ім..В.О.Сухомлинського
Замовник: ТОВ «ТрансЛінкУкраїна»
(Генеральний
директор М.В.Геріна) договір
від 14 квітня 2017 про
співробітництво
в
рамках
науково-дослідної теми.
Використання
результатів
дослідження
для
вдосконалення
лекційних
курсів та оновлення циклів
практичних занять у процесі
фахової
підготовки
перекладачів ОКР «бакалавр»,
«магістр»
МНУ
ім..В.О.Сухомлинського
Замовник: ТОВ «ТрансЛінкУкраїна»
(Генеральний
директор М.В.Геріна) договір
від 14 квітня 2017 про
співробітництво в рамках
43

Дослідження соціокультурного
аспекту мовної інтерференції у
міжкуотурній комунікації

Мороз .Т.О.

Проблеми
професійноорієнтованої
МКК
та
перекладу, що обумовлені
орфографічною
інтерференцією

Агеєва В.А.

Хронотоп
категорія

як

текстотворча

Васіна І.В.

Акти упровадження - 1
Підготовка студенітв учасників олімпіад
і наукових конкурсів
Заявка на грантові програми
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Методика навчання професійної МКК
при перекладі.
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях – 1
Звіт за рік і півріччя

науково-дослідної теми.

Використання результатів
дослідження для
вдосконалення лекційних
курсів та оновлення циклів
практичних занять у процесі
фахової підготовки
перекладачів ОКР «бакалавр»,
«магістр» МНУ
ім..В.О.Сухомлинського

Методика використання орфографічної
інтерференції у процесі перекладацької
практики.
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях – 1
Авторське свідоцтво - 1
Звіт за рік і півріччя

Замовник: ТОВ «ТрансЛінкУкраїна»
(Генеральний
директор М.В.Геріна) договір
від 14 квітня 2017 про
співробітництво
в
рамках
науково-дослідної теми.
.Використання
результатів
дослідження
для
вдосконалення
лекційних
курсів та оновлення циклів
практичних занять у процесі
фахової
підготовки
перекладачів ОКР «бакалавр»,
«магістр»
МНУ
ім..В.О.Сухомлинського
Структурно-семантична
модель Замовник: ТОВ «ТрансЛінкхронотопу.
Україна»
(Генеральний
Статті у наукометричних базах МОН – 1 директор М.В.Геріна) договір
Статті у фахових виданнях – 1
від 14 квітня 2017 про
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Авторське свідоцтво - 1
Звіт за рік і півріччя

Концептуально-технологічні
засади
формування
професійної
мобільності
студентів в кроскультурній
взаємодії

18

Солодка А.К.

0118 U003973
Ф
01.01.201831.12.2020

Дем`яненко О. Є
.,
Ружевич
Я.І.,
Раковська М.А.,
Майстренко
Л.В., Айзікова
Л.В.,
Пустовойченко
Д.
В.,
Майборода Р.В.,
Плужнік А.В.

співробітництво
в
рамках
науково-дослідної теми.
Використання
результатів
дослідження
для
вдосконалення
лекційних
курсів та оновлення циклів
практичних занять у процесі
фахової
підготовки
перекладачів ОКР «бакалавр»,
«магістр»
МНУ
ім..В.О.Сухомлинського
Модель та технологія формування Партнерська
участь
у
професійної мобільності студентів в програмі «Access» (English
кроскультурній взаємодії
Access
Microscholarship
Моногрфії – 1
Program)
за
підтримки
Статті у наукометричних базах – 9
Посольства
США
в
Фахові статті – 12
Україні і Державного департа
Авторські свідоцтва – 4
менту США.
Акти упровадження – 6
Підготовка студентів учасників олімпіад Впровадження в навчальний
і наукових конкурсів
процес підготовки фахівців
Заявка на грантові програми
вищих навчальних закладів
Анотований
звіт за рік і півріччя України (Іноземна мова):
(червень, грудень)
1)
Миколаївський
національний університет ім.
В.О.Сухомлинського;
2) Вінницький державний
педагогічний університет імені
М. Коцюбинського;
3) Дрогобицький державний
педагогічний університет імені
І. Франка,
4) Національний технічний
університет
України
«Київський
політехнічний
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інститут».
Перспективи впровадження:
включення
змістовного
компоненту
у
навчальні
програми «Іноземна мова за
професійним спрямуванням»;
- проведення семінарів та
круглих
столів
з
теми
дослідження;
- проведення конференції;
видання
колективної
монографії;
Формування кроскультурної
компетентності студента:
особистісно-смисловий аспект.

Психолого-педагогічні
підходи
до
формування
професійної
мобільності
студентів
в
умовах
кроскультурної взаємодії.

Солодка А.К.

Дем’яненко
О.Є

Модель
формування
професійної
мобільності студенів укроскультурній
взаємодії
(визначення структури професійної
мобільності студентів)
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях – 1
Підготовка студенітв учасників олімпіад
і наукових конкурсів
Заявка на грантові програми
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Модель
формування
професійної
мобільності студентів у кроскультурній
взаємодії
(визначення
психолого-педагогічних
підходів до професійної мобільності
студентів)
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях – 1
Акти упровадження – 1
Підготовка студентів учасників олімпіад

Партнерська
участь
у
програмі «Access» (English
Access
Microscholarship
Program)
за
підтримки
Посольства
США
в
Україні і Державного департа
менту США.
Впровадження в навчальний
процес підготовки фахівців
вищих навчальних закладів
України (Іноземна мова)
Партнерська
участь
у
програмі «Access» (English
Access
Microscholarship
Program)
за
підтримки
Посольства
США
в
Україні і Державного департа
менту США.
Впровадження в навчальний
процес підготовки фахівців
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Фактори адаптації до нової
культури.

.

Айзікова Л.В

Формування
ціннісних
орієнтацій студентів у процесі
формування
професійної
мобільності

Ружевич Я.І.

Формування полілінгвальної
картини світу студентів
університету.

Майстренко
Л.В.

і наукових конкурсів
Звіт за півріччя та рік
Модель
формування
професійної
мобільності студентів у кроскультурній
взаємодії (визначення факторів адаптації
студентів до нової культури).
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях – 1
Авторське свідоцтво - 1
Участь у всеукраїнських та міжнародних
конференціях - 2

вищих навчальних закладів
України (Іноземна мова)
Партнерська
участь
у
програмі «Access» (English
Access
Microscholarship
Program)
за
підтримки
Посольства
США
в
Україні і Державного департа
менту США.
Впровадження в навчальний
процес підготовки фахівців
вищих навчальних закладів
України (Іноземна мова)
Партнерська
участь
у
програмі «Access» (English
Access
Microscholarship
Program)
за
підтримки
Посольства
США
в
Україні і Державного департа
менту США.

Модель
формування
професійної
мобільності студентів у крос культурній
взаємодії
(визначення
емоційного
складника у процесі формування
професійної мобільності)
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях – 1
Авторське свідоцтво - 1
Участь у всеукраїнських та міжнародних Впровадження в навчальний
конференціях Звіт за рік і півріччя
процес підготовки фахівців
вищих навчальних закладів
України (Іноземна мова)
Модель
формування
професійної Партнерська
участь
у
мобільності студентів у кроскультурній програмі «Access» (English
взаємодії
(визначення
чинників Access
Microscholarship
формування
полілінгвальної картини Program)
за
підтримки
світу студентів університету)
Посольства
США
в
Статті у наукометричних базах МОН – 1 Україні і Державного департа
Статті у фахових виданнях – 1
менту США.
Участь у всеукраїнських та міжнародних
конференціях
Впровадження в навчальний
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Акти упровадження - 1
Звіт за рік і півріччя
Соціально-особистісні
компетенції студентів як
фактор розвитку їх
професійної мобільності.

Мобільність і фактори
адаптації до нової культури.

Фактори
студентів
спеціальностей

мобільності
економічних

Раковська М.А.

Пустовойченко
Д.В.

Майборода
Р.В.

Модель
формування
професійної
мобільності студентів у кроскультурній
взаємодії
(визначення соціальноособистісних компетенцій студентів як
фактору розвитку їх професійної
мобільності.)
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях – 1
Участь у всеукраїнських та міжнародних
конференціях
Акти упровадження - 1
Звіт за рік і півріччя
Модель
формування
професійної
мобільності студентів у кроскультурній
взаємодії
(визначення ролі факторів
адаптації у новокультурному середовищі
для формування мобільності студентів)
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях – 1
Участь у всеукраїнських та міжнародних
конференціях
Акти упровадження - 1
Звіт за рік і півріччя
Модель
формування
професійної
мобільності студентів у кроскультурній
взаємодії (встановлення
факторів
мобільності
студентів
економічних
спеціальностей)
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях – 2
Участь у всеукраїнських та міжнародних

процес підготовки фахівців
вищих навчальних закладів
України (Іноземна мова)
Партнерська
участь
у
програмі «Access» (English
Access
Microscholarship
Program)
за
підтримки
Посольства
США
в
Україні і Державного департа
менту США.
Впровадження в навчальний
процес підготовки фахівців
вищих навчальних закладів
України (Іноземна мова)
Партнерська
участь
у
програмі «Access» (English
Access
Microscholarship
Program)
за
підтримки
Посольства
США
в
Україні і Державного департа
менту США.
Впровадження в навчальний
процес підготовки фахівців
вищих навчальних закладів
України (Іноземна мова)
Партнерська
участь
у
програмі «Access» (English
Access
Microscholarship
Program)
за
підтримки
Посольства
США
в
Україні і Державного департа
менту США.
48

конференціях
Авторське свідоцтво - 1
Звіт за рік і півріччя
Розвиток
комунікативної
студентів ВНЗ

19

іншомовної
культури

Лексико-семантичні
та
етнокультурологічні
особливості мовних одиниць
у контексті міжкультурної
комунікації (на матеріалі
німецької та української
мов)

Плужнік А.В.

0117 U 004482
Ф
01.01.17—
31.12.20

Осипов П.І., Майстренко
Водяна Л.В.
М.І.
Корнєва Н.А.
Кирилюк С.В.
Коваленко О.В.
Похитун Т.А.
Умарова А.А.
Чередниченко
В.П.

«Лексико-семантичні
особливості латинських фраз
у контексті культури»
Майстренко
М.І.

Впровадження в навчальний
процес підготовки фахівців
вищих навчальних закладів
України (Іноземна мова)
Партнерська
участь
у
програмі «Access» (English
Access
Microscholarship
Program)
за
підтримки
Посольства
США
в
Україні і Державного департа
менту США.

Результат:
Модель
формування
професійної мобільності студентів у
кроскультурній взаємодії (дослідження
комунікативного фактору моделі)
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях – 2
Участь у всеукраїнських та міжнародних
конференціях
Звіт за рік і півріччя
Впровадження в навчальний
процес підготовки фахівців
вищих навчальних закладів
України (Іноземна мова)
Модель зіставного дослідження лекиско- МНУімені
В.О.
семантичних одиниць німецької та Сухомлинського,
української мов в аспекті міжкультурної Миколаївський
обласний
комунікації
центр німецької культури
Анотований
звіт за рік і півріччя Договір б/н від 19.10.2016
(червень, грудень)
Підготовка студентів учасників олімпіад
і наукових конкурсів
Заявка на грантові програми

Схема аналізу лексико-семантичних
особливостей латинських фраз
Авторське свідоцтво на монографію
«Ерос:
антична
і
середньовічноренесансна літератури»
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях -1
Підготовка студенітв учасників олімпіад

МНУімені
В.О.
Сухомлинського,
Миколаївський
обласний
центр німецької культури
Договір б/н від 19.10.2016
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Етноспецифічні
та
культурологічні
особливості/риси побутування
українців та росіян (історикозіставний аспект)

Дослідження
одиниць у
дискурсі

Осипов П.І.

лексичних
фольклорному
Кирилюк С.В.

Композиційна та прагматична
складові наукових текстів
Корнєва Н.А

Лексичні
особливості
поетичного
тексту:
порівняльний аспект

Водяна Л.В.

і наукових конкурсів
Заявка на грантові програми
Звіт за рік і півріччя
Модель спільних та відмінних рис
побутування (аспект міжкультурної
комунікації)
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях - 1
Акти впровадження – 1
Авторське свідоцтво – 1
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Модель аналізу лексичних одиниць;
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях – 1
Розділ у монографії – 1
Акти упровадження - 1
Звіт за півріччя та рік
Формування
композиційної
моделі
наукового тексту;
Статті у наукометричних базах МОН – 2
Статті у фахових виданнях -1
Акти впровадження – 1
Звіт за півріччя та рік
Схема дослідження рівня лексичних
одиниць поетичного тексту;
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях – 2
Акти упровадження - 1
Звіт за півріччя та рік

МНУ
імені
В.о.Сухомлинського, під час
вивчення дисципліни «Теорія
і практика перекладу»

МНУ
імені
В.о.Сухомлинського під час
вивчення дисциплін «Основи
концептуального перекладу»,
«Переклад
спеціальних
текстів»
МНУ
імені
В.О.Сухомлинського під час
вивчення
дисципліни
«Академічне
писемне
мовлення»
МНУімені
В.О.
Сухомлинського,
Миколаївський
обласний
центр німецької культури
Договір б/н від 19.10.2016
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Дослідження
впливу
австрійських діалектів на
сучасну німецьку мову
Похитун Т.А.

Лексико-семантичні
особливості мови сучасної
німецької молоді

Коваленко О.В.

«Етнокультурологічні
особливості
онімічних
одиниць в українській та
німецькій мовах»

Умарова А.А.

Структурно-семантичні
особливості
дискурсу:
лінгвістичний
лінгводидактичний,
культурологічний аспекти
20

0115U006770,
Ф
01.01.1531.12.18

Коч Н.В.

Абламська
О. В.
Садова Г. Ю.
Мікрюкова
К. О.
Олексюк О. М.
Желязкова
В. В.
Каленюк С. О.
Бабій Ю. Б.

Концепція впливу австрійських діалектів
на сучасну німецьку мову;
Авторське свідоцтво – 1
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях - 1
Звіт за півріччя та рік

МНУ
імені
В.О.Сухомлинського Круглий
стіл
«Динаміка
впливу
австрійських діалектів на
сучасну німецьку мову»

Лексико-семантична модель молодіжної
лексики німецької мови
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях - 1
Словник молодіжної лексики
Звіт за півріччя та рік
Модель творення онімічних одиниць 20
ст.
у
контексті
міжкультурної
комунікації
Статті у фахових виданнях - 1
Авторське свідоцтво – 1
Звіт за півріччя та рік

МНУ
імені
В.О.Сухомлинського під час
вивчення
дисципліни
«Практичний курс основної
мови»

Концепція опису дискурсивних практик.
Форми результатів: статті у фахових
виданнях та статті з накометричним
індексом, колективна монографія,
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Підготовка студентів учасників олімпіад
і наукових конкурсів
Заявка на грантові програми

МНУ
В. О. Сухомлинського

МНУ
імені
В.О.Сухомлинського під час
вивчення
дисципліни
«Переклад
економічної
літератури другої іноземної
мови»
імені

Матеріали
дослідження
наукової кафедральної теми
будуть включені до складу
дисциплін кафедри: Мовні
технологій
громадських
відноси
та
реклами;
Дискурсологія;
Лінгвоконцептологія;
PR
технології
в
системі
комунікацій; Теорія і практика
комунікації, Семіотика.
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Дискурсивний
підхід
до
роботи над текстом у системі
мовної підготовки студентів

Коч Н.В.

Желязкова В.В.

Мікрюкова
К.О.

Модель мовної поведінки в ретроспекції
(на
матеріалі
пам'яток
східнослов’янської писемності).
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях – 2
Розділ у моногорафії
Підготовка студенітв учасників олімпіад
і наукових конкурсів
Авторське свідоцтво – 1
Заявка на грантові програми
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)

МНУ імені
В.О. Сухомлинського;
Херсонський державний
університет
Матеріали
дослідження
наукової кафедральної теми
будуть включені до складу
дисциплін кафедри: Мовні
технологій
громадських
відноси
та
реклами;
Дискурсологія;
Лінгвоконцептологія;
PR
технології
в
системі
комунікацій; Міжкультурна
комунікація та ін.
Система
знакових
репрезентантів МНУ
імені
персонального
та
інституційного В. О. Сухомлинського;Херсон
дискурсів.
ський державний університет
Статті у наукометричних базах МОН – 1 Матеріали
дослідження
Статті у фахових виданнях -2
наукової кафедральної теми
Авторське свідоцтво – 1
будуть включені до складу
Розділ у монографії
дисциплін кафедри: Мовні
технологій
громадських
Звіт за рік і півріччя
відноси
та
реклами;
Дискурсологія;
Лінгвоконцептологія;
PR
технології
в
системі
комунікацій; Теорія і практика
комунікації, Семіотика.
Модель лексико-семантичного поля
МНУ
імені
«місто» в художньому дискурсі
В. О. Сухомлинського;
письменників-посмодерністів.
Одеський національний
Статті у наукометричних базах МОН – 1 університет імені
Статті у фахових виданнях – 3
І. І. Мечникова
Акти упровадження – 1
Матеріали
дослідження
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наукової кафедральної теми
будуть включені до складу
дисциплін кафедри: Мовні
Звіт за півріччя та рік
технологій
громадських
відноси
та
реклами;
Дискурсологія;
Лінгвоконцептологія;
PR
технології
в
системі
комунікацій; Теорія і практика
комунікації, Семіотика.
Когнітивна мікромодель персонального МНУ
імені
та інституційного дискурсів.
В. О. Сухомлинського;
Статті у наукометричних базах МОН – 1 Кам’янець-Подільський
Статті у фахових виданнях – 2
національний
університет
Розділ у монографії
імені Івана Огієнка;
Акти упровадження - 1
Херсонський державний
Звіт за півріччя та рік
університет
Матеріали
дослідження
наукової кафедральної теми
будуть включені до складу
дисциплін кафедри: Мовні
технологій
громадських
відноси
та
реклами;
Дискурсологія;
Лінгвоконцептологія;
PR
технології
в
системі
комунікацій; Теорія і практика
комунікації, Семіотика.
Алгоритм використання інтимізованих МНУ
імені
засобів рекламному дискурсі Півдня В. О. Сухомлинського;
України.
Одеський національний
Статті у наукометричних базах МОН – 2 університет імені
Статті у фахових виданнях – 1
І. І. Мечникова
Розділ у кол.монографії
Матеріали
дослідження
Авторське свідоцтво - 1
наукової кафедральної теми
Розділ у монографії

Каленюк С.О.

Бабій Ю.Б.

53

Звіт за півріччя та рік

Садова Г.Ю.

Олексюк О.М.

будуть включені до складу
дисциплін кафедри: Мовні
технологій
громадських
відноси
та
реклами;
Дискурсологія;
Лінгвоконцептологія;
PR
технології
в
системі
комунікацій; Теорія і практика
комунікації, Семіотика.
Компаративна мікромодель світу в МНУ
імені
поетичному дискурсі.
В. О. Сухомлинського;
Статті у наукометричних базах МОН – 2 Херсонський державний
Статті у фахових виданнях – 1
університет
Авторське свідоцтво - 1
Матеріали
дослідження
Розділ у кол.монографії
наукової кафедральної теми
будуть включені до складу
Звіт за півріччя та рік
дисциплін кафедри: Мовні
технологій
громадських
відноси
та
реклами;
Дискурсологія;
Лінгвоконцептологія;
PR
технології
в
системі
комунікацій; Теорія і практика
комунікації, Семіотика.
Нейролінгвальні
маркери
впливу МНУ
імені
рекламних текстів на базі Мілтон- В. О. Сухомлинського;
модельноїідентифікації.
Одеський національний
Статті у наукометричних базах МОН – 1 університет імені
Статті у фахових виданнях – 1
І. І. Мечникова
Розділ у кол.монографії
Матеріали
дослідження
Акти упровадження - 1
наукової кафедральної теми
будуть включені до складу
Звіт за півріччя та рік
дисциплін кафедри: Мовні
технологій
громадських
відноси
та
реклами;
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Абламська
О.В.

Модель складання концепту в
художньому творі
Статті у фахових виданнях – 1
Розділ у кол.монографії
Акти упровадження - 1
Звіт за півріччя та рік

Технологізація
мовнолітературної освіти: теорія
та практика

21

Гладишев
В.В.

0117U004498
Ф
01.03.201731.03.2020

Гладишев В.В.
Мхитарян О.Д.
Гінкевич О.В.
Шуляр В.І.
Лук’яненко
Д.В.

Теоретико-методичні
засади
технологізації
застосування
біографічного,
літературознавчого,
культурологічного
й
особистіснозначущого видів контексту в процесі
вивчення художніх творів різних родів і
жанрів
української
та
зарубіжної
літератури в основній та старшій
загальноосвітній школі
Статті у наукометричних базах – 5
Статті у фахових виданнях – 12
Авторські свідоцтва – 6
Акти упровадження – 6
Монографія – 1
Підготовка студентів учасників олімпіад

Дискурсологія;
Лінгвоконцептологія;
PR
технології
в
системі
комунікацій; Теорія і практика
комунікації, Семіотика.
МНУ
імені
В. О. Сухомлинського;
Херсонський державний
університет
Матеріали
дослідження
наукової кафедральної теми
будуть включені до складу
дисциплін кафедри: Мовні
технологій
громадських
відноси
та
реклами;
Дискурсологія;
Лінгвоконцептологія;
PR
технології
в
системі
комунікацій; Теорія і практика
комунікації, Семіотика.
МНУ
імені
В.О.Сухомлинського:
викладання
дисциплін
методичного
циклу
на
філологічному
факультеті
МНУ
імені
В. О. Сухомлинського, зокрема
«Методики
навчання
української
літератури»,
«Актуальних
проблем
методики навчання української
літератури»,
«Методики
навчання фахових дисциплін у
ВНЗ
(література)»,
«Педагогічних
технологій
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і наукових конкурсів
філологічної
освіти
Заявка на грантові програми
(література)»;
«Теорії
і
Анотований
звіт за рік і півріччя методики
педагогічного
(червень, грудень)
експерименту»,
«Тенденцій
розвитку методики навчання
української
літератури»,
«Методики навчання світової
літератури»,
«Контекстного
вивчення художнього твору».
Гладишев В.В.

Мхитарян О.Д.

Технологізація контекстного вивчення
літературних творів в основній і старшій
школі.
Технологія
контекстного
вивчення
літературних творів різних жанрів.
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях – 1
Підготовка студенітв учасників олімпіад
і наукових конкурсів
Звіт за рік і півріччя
Акт упровадження – 2.
Наявність електронного варіанту
розділів монографії.
Заявка на грантові програми
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Технологізація контекстного вивчення
літературних творів в основній і старшій
школі.
Технологічні
цикли
контекстного
вивчення епічних творів різних жанрів.
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях – 1
Акти упровадження - 1
Наявність
електронного
варіанту
розділів монографії.
Звіт за півріччя та рік.

МНУ
імені
В. О. Сухомлинського:
викладання
дисциплін
методичного
циклу
на
філологічному
факультеті
МНУ
імені
В. О. Сухомлинського, зокрема
«Методики
навчання
української
літератури»,
«Актуальних
проблем
методики навчання української
літератури»,
«Методики
навчання фахових дисциплін у
ВНЗ (література)», «Методики
навчання світової літератури»,
«Контекстного
вивчення
художнього твору».
МНУ
імені
В. О. Сухомлинського:
викладання
дисциплін
методичного
циклу
на
філологічному
факультеті
МНУ
імені
В. О. Сухомлинського, зокрема
«Актуальних
проблем
методики навчання української
літератури»,
«Методики
навчання фахових дисциплін у
ВНЗ
(література)»,
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«Педагогічних
технологій
філологічної
освіти
(література)»;
«Теорії
і
методики
педагогічного
експерименту».
Гінкевич О.В.
Технологізація контекстного вивчення МНУ
імені
літературних творів в основній і старшій В. О. Сухомлинського:
школі.
викладання
дисциплін
Технологічні
цикли
контекстного методичного
циклу
на
вивчення ліричних творів різних жанрів. філологічному
факультеті
Статті у наукометричних базах – 1.
МНУ
імені
Авторські свідоцтва – 2.
В. О. Сухомлинського, зокрема
Статті у фахових виданнях – 1
«Методики навчання фахових
Підготовка студентів учасників олімпіад дисциплін у ВНЗ (література)»,
«Педагогічних
технологій
і наукових конкурсів
філологічної
освіти
Наявність електронного варіанту
(література)»;
«Теорії
і
розділів монографії.
методики
педагогічного
Звіт за півріччя та рік.
експерименту».
Проблеми наук про життя (біотехнології; проблеми розвитку особистості та суспільства;соціально-економічна політика)
Бурова Т.А. Ужва А.М.
Модель формування інформаційного
Замовник:
Гнатенко Є.П.
забезпеченПП АФ «Плато-Аудит» м.
Мікрюкова
ня управління основними засобами, не
Миколаїв вул. Чкалова 60,
Л.В.
матеріальними активами, власним
ком.2.
Терлецька І.В.
капітаДоговір про партнерство та
Соболева І.В.
лом та зобов’язаннями на підставі
співробітництво № 19 від «2»
Облік, аналіз і аудит як
Млінцова О.С. управлінських звітів про наявність, рух
вересня 2014р.
0116U003586
інформаційна система для
та ефекПерспективи впровадження:
економічної
безпеки
тивність
їх
використання;
Впровадження
наукових
Ф
підприємст
Статті у фахових виданнях – 15
результатів у діяльність 7
01.02.2016р.ва
в
конкурентному
Статті у наукометричних базах МОН –
підприємств і навчальний
01.02.2019р
середовищі
10
процес МНУ імені В.О.
Захист магістерських робіт – 2
Сухомлинського.
Монографія – 2
Дохід
від
впровадження
Авторське свідоцтво – 7
результатів
наукових
Акти упровадження – 7
розробок 10000 грн.
Підготовка студентів учасників олімпіад
і наукових конкурсів
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Бурова Т.А.
Обліково-аналітичний
інструментарій
вдосконалення
методики
аудиторських процедур при
проведенні
перевірки
інформаційної
безпеки
підприємств, установ.

УжваА.М..
Аналіз
обліково
аналітичного
забезпечення
нематеріальних активів в
контексті конкурентоспромож
ності підприємства

Гнатенко Є.П
Аналіз сучасних методичних
положень щодо ефективного
використання
основних
засобів в умовах економічної
безпеки підприємства

Заявка на грантові програми
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Методика визначення критеріїв та
способів розробки суттєвості при аудиті
необоротних активів
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях – 2
Авторське свідоцтво - 1
Підготовка студенітв учасників олімпіад
і наукових конкурсів
Заявка на грантові програми
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)

Модель
обліково
–аналітичного
забезпечення нематеріальних активів та
довгострокових зобов’язань в контексті
конкуреоспромжності підприємства.
Статті у наукометричних базах МОН – 2
Статті у фахових виданнях – 1
Акти упровадження – 1
Участь у всеукраїнських та міжнародних
конференціях - 1
Звіт за півріччя та рік
Алгоритм
аналізу основних виробничих засобів
підприємства як визначального фактору
ефективності використання необоротних
активів підприємства.
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях – 1
Акти упровадження - 1
Участь у всеукраїнських та міжнародних

ПП АФ «Плато-Аудит» м.
Миколаїв вул. Чкалова 60,
ком.2.
Договір про партнерство та
співробітництво № 19 від «2»
вересня 2014р.
Перспективи впровадження:
Методика
визначення
критеріїв та способів розробки
суттєвості
при
аудиті
необоротних активів
Замовник:
ПП АФ «Плото-Аудит» м.
Миколаїв вул. Чкалова 60,
ком.2.
Договір про партнерство та
співробітництво № 3 від «10»
жовтня 2017р.

Замовник:
ПП АФ «Плато-Аудит» м.
Миколаїв вул. Чкалова 60,
ком.2.
Договір про партнерство та
співробітництво № 3 від «10»
жовтня 2017р.
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Адаптація обліку необоротних
активів та власного капіталу
суб’єктів державного сектору
в контексті змін чинного
законодавства.

Мікрюкова
Л.В.

Організація і методика аудиту власного капіталу та
довгостро
кових
зобов’язань
підприємства
в
умовах
конкурентного середовища.

ТерлецькаІ.В.,
викладач.

Аналіз
обліку
та
оподаткування
суб’єктів
господарю
вання України в умовах
економічної безпеки.

Соболева І.В.

Методичне забезпечення аудиту кредиторської заборговано
сті субєктів господарювання в умовах економічної

Млінцова О.С.

конференціях
Звіт за півріччя та рік
Модель обліку необоротних активів та
власного капіталу суб’єктів державного
сектору.
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях – 2
Участь у всеукраїнських та міжнародних
конференціях – 1
Авторське свідоцтво - 1
Звіт за півріччя та рік
Алгоритм аудиту власного капіталу та
довгострокових
зобов’язань
підприємства в умовах конкурентного
середовища.
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях – 1
Акти упровадження - 1
Звіт за півріччя та рік
Модель обліку та оподаткування
суб’єктів господарювання України в
умовах економічної безпеки.
Статті у наукометричних базах МОН –
1
Статті у фахових виданнях – 1
Участь
у
всеукраїнських
та
міжнародних конференціях – 2
Авторське свідоцтво - 1
Звіт за рік і півріччя
Алгоритм
аудиту
кредиторської
заборгованості субєктів господарювання
в умовах економічної безпеки.
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях – 2

Замовник:
ПП АФ «Плато-Аудит» м.
Миколаїв вул. Чкалова 60,
ком.2.
Договір про партнерство та
співробітництво № 3 від «10»
жовтня 2017р.

Замовник:
ПП АФ «Плато-Аудит» м.
Миколаїв вул. Чкалова 60,
ком.2.
Договір про партнер
ство та співробітництво № 3
від «10» жовтня 2017р.
Замовник:
ПП АФ «Плато-Аудит» м.
Миколаїв вул. Чкалова 60,
ком.2.
Договір про партнерство та
співробітництво № 3 від «10»
жовтня 2017р.

Замовник:
ПП АФ «Плато-Аудит» м.
Миколаїв вул. Чкалова 60,
ком.2.
Договір про партнерство та
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безпеки

Взаємодія
срібла
з
об'єктами.

наночастинок
біологічними

Ющишина
Г.М.

0116U006386,
Ф
23

01.01.1531.12.18

Вплив
волокнистих
матеріалів,
що
містять
наночастинки з сріблом, на
біологічні об’єкти.

Ющишина
Г.М.,
ПасічникМ.В,
Цвях О.О.,
Бабич О.А.
магістри
Кишкарьова
В.В.,
Мельник М.М.
Сорокін А.С.

Ющишина
Г.М.
Бабич О.А.

Акти упровадження - 1
Участь у всеукраїнських та міжнародних
конференціях - 1
Звіт за півріччя та рік
Волокнисті бактерицидні наноматеріали
з наночастинками срібла.
Статті у наукометричних базах МОН – 3
Статті у фахових виданнях – 10
Розділ у кол.монографії
Акти упровадження – 3
Авторське свідоцтво – 5
Участь у звітній конференції
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Підготовка студентів учасників олімпіад
і наукових конкурсів
Заявка на грантові програми

Нові експериментальні дані щодо
впливу волокнистих матеріалів зі
сріблом на біологічні об’єкти.
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях – 2
Акти упровадження - 1
Авторське свідоцтво – 1
Розділ у колективній монографії
Участь у звітній конференції
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Підготовка студентів учасників олімпіад
і наукових конкурсів
Заявка на грантові програми

співробітництво № № 3 від
«10» жовтня 2017р.

МНУ ім. В.О Сухомлинського
Навчально-виховний процес
біологічного
факультету.
Лекції та лабораторні роботи з
Хімії
загальної
та
неорганічної, Фізичної та
колоїдної хімії, виконання
курсових
робіт
та
магістерських проектів..
На підприємствах з виробу
матеріалів та
засобів
особистої гігієни

МНУ ім. В.О Сухомлинського
Навчально-виховний процес
біологічного
факультету.
Лекції та лабораторні роботи з
Хімії
загальної
та
неорганічної, Фізичної та
колоїдної хімії, виконання
курсових
робіт
та
магістерських проектів..
На підприємствах з виробу
матеріалів та
засобів
особистої гігієни
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Синтез
та
властивості
аргентумвмісних полімерних
матеріалів

ПасічникМ.В,

Нові металополімерні композиційні
матеріали.
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях – 1
Авторське свідоцтво - 1
Акти упровадження - 1
Розділ у кол.монографії
Участь у звітній конференції
Звіт за півріччя та рік

Дослідження бактерицидних
властивостей арґентумвмісних
матеріалів

Цвях О.О.

Нові експериментальні дані щодо
впливу волокнистих матеріалів зі
сріблом на біологічні об’єкти.
Статті у фахових виданнях – 2
Акти упровадження – 2
Розділ у кол.монографії
Участь у звітній конференції
Звіт за півріччя та рік

Чеботар Л.Д.
Ларичева О.М.,
Цвях О.О.
Зюзін
В.О.
Анасевич Я.М.
Френкель Ю.Д.
Половенко
Л.С.

Новий
спосіб
моделювання
метаболічного синдрому за допомогою
цілодобового освітлення та спеціальної
дієти.
Статті у наукометричних бахах -7
Статті у фахових виданнях – 20
Магістерські роботи
Аторське свідоцтво – 5
Патент – 1
Акти упровадження – 5
Монографія

Особливості метаболізму та
морфо-функціонального
стану вісцеральних систем
за умов впливу екологічно
Ф
небезпечних чинників
24

01.01.18-31.12.20

Ларичева
О.М.,

МНУ ім. В.О Сухомлинського
Навчально-виховний процес
біологічного
факультету.
Лекції та лабораторні роботи з
Хімії
загальної
та
неорганічної, Фізичної та
колоїдної хімії, виконання
курсових
робіт
та
магістерських проектів..
На підприємствах з виробу
матеріалів та
засобів
особистої гігієни
МНУ ім. В.О Сухомлинського
Навчально-виховний процес
біологічного
факультету.
Лекції та лабораторні роботи з
Хімії
загальної
та
неорганічної, Фізичної та
колоїдної хімії, виконання
курсових
робіт
та
магістерських проектів..
На підприємствах з виробу
матеріалів та
засобів
особистої гігієни
Біологічний факультет МНУ
імені.В.О.Сухомлинського.
Результати
роботи
планується
впровадити
у
науково-навчальний
процес
кафедр хiмiї та бiохiмiї,
лабораторної
дiагностики
Миколаївського нацiонального
унiверситету
iменi
В.О.
Сухомлинського
МОН
України,
бiологiчної
та
61

Підготовка студентів учасників олімпіад загальної хiмiї Вiнницького
і наукових конкурсів
нацiонального
медичного
Заявка на грантові програми
унiверситету
iменi
М.I.
Анотований
звіт за рік і півріччя Пирогова,
патологiчної
(червень, грудень)
фiзiологiї, бiохiмiї та медичної
хiмiї ДЗ «Днiпропетровська
медична
академiя
МОЗ
України»,
патофiзiологiї
ВДНЗУ «Українська медична
стоматологiчна
академiя»,
бiоорганiчної i бiологiчної
хiмiї та клiнiчної бiохiмiї
Буковинського
державного
медичного
унiверситету,
медичної
біохімії
ДВНЗ
«Тернопільський державний
медичний університет імені
І.Я. Горбачевського
МОЗ
України».
Постановка експерименту :
групування дослідів, підбір
методів
дослідження.
Створення та апробації моделі
метаболічного синдрому

Чеботар Л.Д.

Постановка експерименту :
групування дослідів, підбір
методів дослідження.
Створення та апробації моделі
метаболічного синдрому

Ларичева О.М

Механізм впливу мелатоніну
на
вільнорадикальний гомеостаз легень
щурів з різною поведінковою активністю
Стаття у фаховому виданні – 2
Акти упровадження - 1
Звіти за рік і півріччя
Механізм впливу мелатоніну
на
вільнорадикальний гомеостаз легень
щурів з різною поведінковою активністю
Стаття у наукометричній базі – 1
Статті у фахових виданнях – 1
Підготовка студентів учасників олімпіад
і наукових конкурсів
Заявка на грантові програми
Анотований
звіт за рік і півріччя

Біологічний факультет МНУ
ім. В.О.Сухомлинського
Впровадження нового способу
моделювання метаболічного
синдрому
Біологічний факультет МНУ
ім. В.О.Сухомлинського
Впровадження нового способу
моделювання метаболічного
синдрому
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Постановка експерименту :
групування дослідів, підбір
методів дослідження.
Створення та апробації моделі
метаболічного синдрому

Цвях О.О.

Постановка експерименту :
групування дослідів, підбір
методів дослідження.
Створення та апробації моделі
метаболічного синдрому

Зюзін О.В.

Постановка експерименту :
групування дослідів, підбір
методів дослідження.
Створення та апробації моделі
метаболічного синдрому

Анасевич Я.М.

Постановка експерименту :
групування дослідів, підбір
методів дослідження.
Створення та апробації моделі
метаболічного синдрому

Френкель Ю.Д.

Постановка експерименту :
групування дослідів, підбір
методів дослідження.
Створення та апробації моделі

Половенко
О.С.

(червень, грудень)
Механізм впливу мелатоніну
на
вільнорадикальний гомеостаз шлунку
щурів з різною поведінковою активністю
Статті у фахових виданнях - 1
Авторське свідоцтво – 1
Звіти за рік і півріччя
Модель механізму впливу екологічно
небезпечних чинників на організм
тварин.
Статті у наукометричних базах – 1
Статті у фахових журналах – 1
Підготовка студенітв учасників олімпіад
і наукових конкурсів
Авторське свідоцтво - 1
Звіт за рік та півріччя
Дослідження впливу запалення на
морфо-функціональний стан тонкої
кишки щурів при гіпофункції епіфізу
Стаття у фаховому виданні – 2
Звіти за рік і півріччя
Механізм
впливу
NO-залежних
механізмів
на
окиснювального
метаболізм головного мозку щурів
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях – 2
Участь у всеукраїнських та міжнародних
конференціях
Акти упровадження - 1
Звіти за рік і півріччя
Вплив адреналіну на функціональний
стан серця щурів на тлі гіперфункції
епіфізу.
Статті у фахових виданнях - 1

Біологічний факультет МНУ
ім. В.О.Сухомлинського
Впровадження нового способу
моделювання метаболічного
синдрому
Біологічний факультет МНУ
ім. В.О.Сухомлинського
Впровадження нового способу
моделювання метаболічного
синдрому

Біологічний факультет МНУ
ім. В.О.Сухомлинського
Впровадження нового способу
моделювання метаболічного
синдрому
Біологічний факультет МНУ
ім. В.О.Сухомлинського
Впровадження нового способу
моделювання метаболічного
синдрому

Біологічний факультет МНУ
ім. В.О.Сухомлинського
Впровадження нового способу
моделювання метаболічного
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метаболічного синдрому
Удосконалення теоретичної
і законодавчої основи та
механізму забезпечення і
відновлення
правового
статусу
різних
видів
соціосуб’єктів

Кириченко
О. А.

0117U003368
Ф
25

01.04.201701.03.2020

Кириченко
О. А.
Валькова Є. В.
Дмитрук І.М.
Шличек Ю. О.

Авторське свідоцтво - 1
Звіти за рік і півріччя
Новітня доктрина правового статусу
соціосуб’єктів та механізму його
забезпечення і відновлення
Монографія
Статті у наукометричних базах МОН – 6
Статті у фахових виданнях – 10
Акти упровадження – 4
Авторське свідоцтво - 4 Участь у
всеукраїнських
та
міжнародних
конференціях – 6
Заявка на грантові програми
Анотований звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Підготовка студентів учасників олімпіад
і наукових конкурсів

синдрому
Унавчальний процес МНУ ім..
В. О. Сухомлинського:
спецкурсу «Кириченко О. А.
Курс лекцій зі спецкурсу
«Новітній правовий статус
студентської молоді»: навч.
посібник
для
предметної
спеціальності 014.03 «Середня
освіта. Історія» освітньої
програми
«Історія,
правознавство»
ОКР
«Бакалавр» / О. А. Кириченко,
О. С. Тунтула. - Миколаїв :
МНУ
імені
В.
О.
Сухомлинського, 2017. – 228
с.». ;
Лекції і питання за тематикою
новітньої доктрини правового
статусу соціосуб’єктів до
навчальної
дисципліни
«Теорія держави і права»:
Дмитрук І.М. «Трудове право
»,навч.
посібника«–
Миколаїв : МНУ імені В. О.
Сухомлинського, 2017;
«Теорія держави і права»: для
спеціальності 052 Історіяі »,
ОКР «Бакалавр» / ОЮ
Шличек. – Миколаїв : МНУ
імені В. О. Сухомлинського,
2017 Навч. посібника О.Ю
Шличек Теорія і методика
навчання юриспруденції»:
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. для спеціальності 052
Історіяі », ОКР «Бакалавр» / .,Миколаїв–Ілліон,2018

Кириченко
А.

О. Новітня доктрина базисних значень
права як наріжної категорії
юриспруденції
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях – 2
Акти упровадження – 1
Підготовка студенітв учасників олімпіад
і наукових конкурсів
Заявка на грантові програми
Анотований звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Валькова Є. В. Новітня доктрина ступеневого
сутнісного видового поділу юридичних
фактів
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях – 1
Акти упровадження - 1
Авторське свідоцтво - 1
Участь у всеукраїнських та міжнародних
конференціях Звіт за рік і півріччя

У навчальний процес МНУ ім.
В. О. Сухомлинського

Дмитрук І.М

У навчальний процес МНУ ім.
В. О. Сухомлинського

Новітня доктрина ступеневого
сутнісного видового поділу
правопорушень
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях – 2
Акти упровадження - 1
Звіт за рік і півріччя

У навчальний процес МНУ ім.
В. О. Сухомлинського
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Шличек Ю. О.

Загальні та особливі
тенденції історичного
розвитку країн Європи у
Новий та Новітній час

Рижева Н.О.

0116U006993,
Ф

26

01.01.16-31.12.19

Демократичні та національновизвольні рухи у слов'янських
країнах Європи у ХVІ – на
початку ХХІ ст.

Рижева Н.О.

Новітня доктрина ступеневого
сутнісного видового поділу юридичної
відповідальності
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях – 2
Акти упровадження - 1
Звіт за рік і півріччя
Буглай Н.М., Передумови, причини, умови та прояви
Іванова Т.Ю.
формування та розвитку зовнішньої
політики європейських країн Нової та
Новітньої доби. Висновок про складову
закордонної політики, міжнародні
зв’язки, протиріччя, результати та
наслідки зовнішньої політики
слов'янських держав Європи.
Монографія
Статті у наукометричних базах МОН – 3
Статті у фахових виданнях -6
Акти упровадження - 1
Авторське свідоцтво - 2 Участь у
всеукраїнських
та
міжнародних
конференціях – 4
Заявка на грантові програми
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Буглай Н.М., Вплив і роль зовнішньої політики на
Іванова Т.Ю.
демократичні та національно-визвольні
рухи у слов'янських країнах Європи
(ХVІ – початок ХХІ ст.).
- Місце європейських країн в загальному
зовнішньополітичному контексті світу.
Наукове узагальнення та систематизація
матеріалу, що стосується пізнання
предмету дослідження
Статті у наукометричних базах МОН – 2

У навчальний процес МНУ ім.
В. О. Сухомлинського

Управління з питань молоді та
туризму
Миколаївської
обласної
державної
адміністрації
(координація
творчого
наукового співробітництва)
Договір б\н від 23.09.2016р.

Управління з питань молоді та
туризму
Миколаївської
обласної
державної
адміністрації
(координація
творчого
наукового співробітництва)
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Вплив червоного шламу на
порушення в системі
гіпофіз-периферичні
ендокринні залози та шляхи
його корекції

Рожков І.М.

0118 U003978
Ф
27

01.01.201831.12.2020

Розробка моделі та методів
експерименту

28

Розробка

геометричних 0115U001250,

Рожков І.М.

Статті у фахових виданнях - 2
Акти впровадження – 1
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Лебедєва В.К., Морфофункціональний стан органів
Петренко О.В.
системи гіпофіз-периферичні ендокринні
Чумаченко
залози за умов дії червоного шламу та
О.Ю.
система засобів корекції
Статті у наукометричних базах – 3
Статті у фахових виданнях – 6
Монографія – 1
Акти упровадження – 3
Авторські свідоцтва – 3
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Підготовка студентів учасників олімпіад
і наукових конкурсів
Заявка на грантові програми
Захист
дисертації
«Морфофункціональні зміни
в
системі
сіденогіпофіз статеві залози за умов дії
червоного шламу»(Керівник: Рожков
І.М., виконавець Петренко О.В.)
Лебедєва В.К.,
Петренко О.В.
Чумаченко
О.Ю.

Модель та методи експерименту.
Підготовка студенітв учасників олімпіад
і наукових конкурсів
Стаття у фаховому виданні – 3
Статті у наукометричних базах – 2
Авторські свідоцтва – 1
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Інформаційні та комунікаційні технології
Устенко С.А.
Устенко С.А. Геометричні моделі кривих ліній та

Кафедра фізичного виховання
та
здоров´я
людини
Донбаського
державного
педагогічного університету
(Договір №2 від 01.12.2017 р.

Кафедра фізичного виховання
та
здоров´я
людини
Донбаського
державного
педагогічного університету
(Договір №2 від 01.12.2017 р.

Упровадження у навчальний
67

моделей кривих
ліній і П
поверхонь
програмного 01.03.2015,
продукту для їх побудови
31.12.2018

Розробка
інформаційної
технології
моделювання
криволінійних поверхонь

Борисенко
В.Д
Мельник В.А.
Кузьма К.Т.
Лукьянчіков
С.Д.
Зівенко В.О.
Черткова
Ю.О.

Устенко С.А.

Устенко С.А.
Черткова
Ю.О.

Борисенко
В.Д.

поверхонь, програмний продукт для їх
побудови.
Статті
у наукометричних
базах
Scopus,Web of Science, Index Copernicus –
2
Статті у фахових виданнях - 10
Авторське свідоцтво – 2
Акти упровадження – 2
Моногрфія
Участь у звітній кон6ференції
Підготовка студентів учасників наукових
конкурсів і олімпіад
Заявка на грантові програми
Входження наукового журналу до
переліку фахових видань
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Інформаційна технологія моделювання
криволінійних поверхонь
Стаття у наукометричних базах – 1
Стаття у фаховому виданні – 1
Виступ на конференції - 1
Авторське свідоцтво -1
Моногрфія (розділ)
Участь у звітній кон6ференції
Підготовка студентів учасників наукових
конкурсів і олімпіад
Заявка на грантові програми
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)

процес (при
формуванні
навчальних програм, планів,
написанні лекцій, навчальних
посібників, підручників
з
дисципліни
«Компютерне
моделювання в інженерній
діяльності»,
написання
монографій

Інформаційна технологія моделювання
криволінійних
поверхонь,
областю
визначення
якої є криволінійна
площина
Стаття у наукометричних базах – 1
Стаття у фаховому виданні – 1
Виступ на конференції - 1

Упровадження у навчальний
процес (при
формуванні
навчальних програм, планів,
написанні лекцій, навчальних
посібників, підручників
з
дисципліни
«Компютерне

Упровадження у навчальний
процес (при
формуванні
навчальних програм, планів,
написанні лекцій, навчальних
посібників, підручників
з
дисципліни
«Компютерне
моделювання в інженерній
діяльності»,
написання
монографій
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Авторське свідоцтво -1
моделювання
Звіт за рік та півріччя
діяльності»,
Моногрфія (розділ)
монографій
Участь у звітній кон6ференції
Підготовка студентів учасників наукових
конкурсів і олімпіад

Мельник В.А. Інформаційна технологія моделювання
криволінійних
поверхонь,
областю
визначення якої є прямокутна площина
Стаття у фаховому виданні – 1
Виступ на конференції - 1
Звіт за рік та півріччя
Моногрфія (розділ)
Участь у звітній кон6ференції

Кузьма К.Т.

Інформаційна технологія моделювання
криволінійних
поверхонь,
областю
визначення якої є прямокутна площина
Стаття у фаховому виданні – 1
Виступ на конференції - 1
Звіт за рік та півріччя
Моногрфія (розділ)
Участь у звітній кон6ференції

Лукьянчіков
С.Д.

Інформаційна технологія моделювання
криволінійних
поверхонь,
областю
визначення якої є прямокутна площина
Стаття у фаховому виданні – 1
Виступ на конференції - 1
Звіт за рік та півріччя
Моногрфія (розділ)
Участь у звітній кон6ференції

в

інженерній
написання

Упровадження у навчальний
процес (при
формуванні
навчальних програм, планів,
написанні лекцій, навчальних
посібників, підручників
з
дисципліни
«Компютерне
моделювання в інженерній
діяльності»,
написання
монографій
Упровадження у навчальний
процес (при
формуванні
навчальних програм, планів,
написанні лекцій, навчальних
посібників, підручників
з
дисципліни
«Компютерне
моделювання в інженерній
діяльності»,
написання
монографій
Упровадження у навчальний
процес (при
формуванні
навчальних програм, планів,
написанні лекцій, навчальних
посібників, підручників
з
дисципліни
«Компютерне
моделювання в інженерній
діяльності»,
написання
монографій
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Інформаційні
технології
геометричного
моделювання
лопаткових
апаратів проточних частин
компресорів газотурбінних
двигунів

29

0118 U003974
П
01.01.18-

31.12.20

Борисенко В.Д.

Зівенко В.О.

Інформаційна технологія моделювання
криволінійних
поверхонь,
областю
визначення якої є прямокутна площина
Стаття у фаховому виданні – 1
Виступ на конференції - 1
Звіт за рік та півріччя
Моногрфія (розділ)
Участь у звітній кон6ференції

Борисенко
В.Д.
Устенко С.А.
Устенко І.В. –
доц.
каф
ПЗАС
НУК
імені
адмірала
Макарова
Мельник В.А.
Кузьма К.Т.

Математичний апарат і на його базі
програмний продукт, призначений для
розв’язування задач, пов’язаних з
удосконаленням
геометричних
характеристик
робочих
поверхонь
лопаток осьових компресорів.
Монографія
Статті наукометричних базах МОН – 3
Статті у фахових виданнях – 5
Авторські свідоцтва – 3
Патент – 1
Акти упровадження – 2
Підготовка
студентів
учасників
олімпіад і наукових конкурсів
Заявка на грантові програми
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Теоретичні
засади
удосконалення
геометрії профілів лопаток осьових
компресорів газотурбінних двигунів, які
знаходяться у виробництві, розробка
програмного продукту.
Стаття у наукометричних базах МОН – 1
Підготовка
студентів
учасників
наукових конкурсів і олімпіад
Заявка на грантові програми
Стаття у фахових виданнях – 1

Борисенко
В.Д.

Упровадження у навчальний
процес (при
формуванні
навчальних програм, планів,
написанні лекцій, навчальних
посібників, підручників
з
дисципліни
«Компютерне
моделювання в інженерній
діяльності»,
написання
монографій
Державне
підприємство
«Науково-виробничий
комплекс газотурбобудування
«Зоря Машпроект»
Протокол
про наміри
від
27.12.2017 р.

Державне
підприємство
«Науково-виробничий
комплекс газотурбобудування
«Зоря Машпроект»
Протокол
про наміри
від
27.12.2017 р.
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Устенко І.В.

Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Теоретичні засади і програмний код їх
геометричного моделювання із
застосуванням натуральної
параметризації та лінійного закону
розподілу кривини вздовж дуги обводу.
Стаття у наукометричних базах МОН – 1
Підготовка
студентів
учасників
наукових конкурсів і олімпіад
Стаття у фахових виданнях – 1
Звіт за рік і півріччя

Державне
підприємство
«Науково-виробничий
комплекс газотурбобудування
«Зоря Машпроект»
Протокол
про наміри
від
27.12.2017 р.

Устенко С.А.

Теоретичні засади і програмний код їх
геометричного моделювання із
застосуванням натуральної
параметризації та лінійного закону
розподілу кривини вздовж дуги обводу.
Стаття у наукометричних базах МОН – 1
Підготовка
студентів
учасників
наукових конкурсів і олімпіад
Стаття у фахових виданнях – 1
Авторське свідоцтво - 1
Звіт за рік і півріччя

Державне
підприємство
«Науково-виробничий
комплекс газотурбобудування
«Зоря Машпроект»
Протокол
про наміри
від
27.12.2017 р.

Мельник В.А.

Теоретичні засади і програмний код
геометричного моделювання тілесних
профілів лопаток осьових компресорів.

Державне
підприємство
«Науково-виробничий
комплекс газотурбобудування
«Зоря Машпроект»
Протокол
про наміри
від
27.12.2017 р.

Стаття у фахових виданнях – 1

Кузьма К.Т.

Звіт за рік і півріччя
Участь у міжнародних/всеукраїнських
конференціях - 1
Теоретичні засади і програмний код
Державне
підприємство
геометричного моделювання розподілу «Науково-виробничий
тілесних профілів лопаток вздовж
комплекс газотурбобудування
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Імплементація
методики
предметно-мовного
інтегрованого
навчання
(CLIL) в процесі професійно
орієнтованої
підготовки
магістрів

30

0117U004685
П

01.03.201701.03.2020

Мироненко
Т.П.

запропонованих скелетних (середніх)
ліній.
Стаття у фахових виданнях – 1
Звіт за рік і півріччя
Авторське свідоцтво - 1
Мироненко
Теоретичні засади навчання мови з
Т.П.,
метою комунікації у професійній сфері в
Баркасі В.В., сучасних умовах глобалізації
Добровольськ
а
Л.С., Монографія
Філіпп’єва
Т.І.,
Статті у наукометричних базах МОН –
Щербакова
10
О.Л.,
Акти упровадження – 5
Шевченко І
В..
Чернега Авторські свідоцтва - 7
С.М., Кордюк
О.М.,
Стаття у фахових виданнях – 20
Нікіфорчук
Участь у міжнародних/всеукраїнських
С.С.,
Рудичик О.М. конференціях – 15
Батрак Т.В.
Підготовка студентів учасників олімпіад
і наукових конкурсів
Інноваційний проект

«Зоря Машпроект»
Протокол
про наміри
27.12.2017 р.

від

МНУ
ім.
В.О.Сухомлинського.
Впровадження в навчальний
процес
інтегрованого
навчання, а саме методики
CLIL
(предметно-мовного
інтегрованого навчання) де
іноземна мова розглядається
як засіб навчання

Заявка на грантові програми
Анотований звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)

Добровольськ
а Л.С.

Експериментальна модель професійного
навчання на основі методики CLIL
Методика застосування предметномовного інтегрованого навчання
Стаття у наукометричних базах МОН –
1
Стаття у фахових виданнях – 2
Авторське свідоцтво – 1
Звіт за рік і півріччя

За результатами відвідання
Астонського університету
встановлення зав’язків із
представниками центру
прикладного вивчення мов
університету Йювяскюля
(Фінляндія)
та
розробка основних
компонентів
застосування
методики предметно-мовного
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Баркасі В.В.

Чернега С.М.
Нікіфорчук

Щербакова
О.Л.

інтегрованого навчання
ім.
Принципи навчання мови з метою МНУ
комунікації у професійній сфері в В.О.Сухомлинського.
Впровадження в навчальний
сучасних умовах глобалізації
інтегрованого
Стаття у наукометричних базах МОН – процес
навчання, а саме методики
1
CLIL
(предметно-мовного
Стаття у фахових виданнях – 1
інтегрованого
навчання) де
Акти упровадження – 1
іноземна мова розглядається
Звіт за рік і півріччя
як засіб навчання.
Теоретичні основи навчання мови з
метою комунікації у професійній сфері в
сучасних умовах глобалізації
Стаття у наукометричних базах МОН –
1
Стаття у фахових виданнях – 2
Участь у міжнародних/всеукраїнських
конференціях – 4
Звіт за рік і півріччя
Авторське свідоцтво - 1

МНУ
ім.
В.О.Сухомлинського.
Впровадження в навчальний
процес
інтегрованого
навчання, а саме методики
CLIL
(предметно-мовного
інтегрованого навчання) де
іноземна мова розглядається
як засіб навчання.

Теоретичні основи навчання мови з
метою комунікації у професійній сфері в
сучасних умовах глобалізації
Стаття у наукометричних базах МОН –
1
Стаття у фахових виданнях – 1
Участь у міжнародних/всеукраїнських
конференціях – 2
Звіт за рік і півріччя
Авторське свідоцтво - 1

МНУ
ім.
В.О.Сухомлинського.
Впровадження в навчальний
процес
інтегрованого
навчання, а саме методики
CLIL
(предметно-мовного
інтегрованого навчання) де
іноземна мова розглядається
як засіб навчання.
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Теоретичні основи навчання мови з
метою комунікації у професійній сфері в
сучасних умовах глобалізації
Стаття у наукометричних базах МОН –
1
Стаття у фахових виданнях – 1
Участь у міжнародних/всеукраїнських
конференціях – 2
Звіт за рік і півріччя
Авторське свідоцтво - 1

МНУ
ім.
В.О.Сухомлинського.
Впровадження в навчальний
процес
інтегрованого
навчання, а саме методики
CLIL
(предметно-мовного
інтегрованого навчання) де
іноземна мова розглядається
як засіб навчання.

Теоретичні основи навчання мови з
метою комунікації у професійній сфері в
сучасних умовах глобалізації
Стаття у наукометричних базах МОН –
1
Шевченко І.В. Стаття у фахових виданнях – 1
Участь у міжнародних/всеукраїнських
конференціях – 2
Звіт за рік і півріччя
Авторське свідоцтво - 1

МНУ
ім.
В.О.Сухомлинського.
Впровадження в навчальний
процес
інтегрованого
навчання, а саме методики
CLIL
(предметно-мовного
інтегрованого навчання) де
іноземна мова розглядається
як засіб навчання.

Теоретичні основи навчання мови з
метою комунікації у професійній сфері в
сучасних умовах глобалізації
Стаття у наукометричних базах МОН –
1
Стаття у фахових виданнях – 1
Участь у міжнародних/всеукраїнських
конференціях – 2
Звіт за рік і півріччя
Авторське свідоцтво - 1

МНУ
ім.
В.О.Сухомлинського.
Впровадження в навчальний
процес
інтегрованого
навчання, а саме методики
CLIL
(предметно-мовного
інтегрованого навчання) де
іноземна мова розглядається
як засіб навчання.

Філіпп’єва
Т.І.

Кордюк О.М.
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Еколого-моніторингові

0116U003789,

Раціональне природокористування
Наконечний Наконечний І.В. Екологічна оцінка стану біорізноманіття

МОН України,
74

дослідження біотичного
різноманіття межиріччя
Тилігулу-Дніпра

прикладна
01.03.201601.03.2018

І.В.

Корольова О.В., сучасного агроландшафту
Васильєва Т.А., досліджуваного межиріччя
Державні обласні адміністрації
Смирнова С.М., Карта ділянок першочергової охорони
Миколаївської та Одеської
аспірант
біорізноманіття
областей
Дмитрук Ю.Г. Регіональний атлас біорізноманіття
аспірант
регіону
Місцеві органи державної
Щербина І.О.
Монографія
влади
аспірант Яким Статті у наукометричних базах – 4
Договір із Обласним
К.В.
Статті у фахових виданнях – 5
управлінням лісного
Акти упровадження – 4
господарства № 121 від
Авторське свідоцтво – 3
06.07.2015 р.
Підготовка
студентів
учасників
олімпіад і наукових конкурсів
Заявка на грантові програми
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Захист дисертації «Екологічні основи
використання мисливських видів у
Миколаївській області»(Керівник:
Наконечний І.В.. виконавець : Щербина
І.О.)
Захист дисертації «Структурнофункціональна організація осередків
лептоспірозу мозаїчного агроландшафту
Північно-Західного Причорноморя»
(Керівник: Наконечний І.В., виконавець
Сушко С.В.)
Міжсезонний облік стану суходільних
екосистем межиріччя та гідроекосистем
лиманів та узагальнення їх результатів.
Наконечний І.В. Екологічна оцінка сучасного стану
екосистем зони дослідження
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях – 1

Договір із Обласним
управлінням лісного
господарства № 121 від
06.07.2015 р.
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Акти упровадження - 1
Авторське свідоцтво - 1
Підготовка студенітв учасників олімпіад
і наукових конкурсів
Заявка на грантові програми
Входження
наукового
вісника до
переліку фахових видань
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Облік флористичної компоненти зони
дослідження.Оцінка сучасного стану
флористичної компоненти дослідженого
регіону
Корольова О.М.
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях - 1
Авторське с свідоцтво – 1
Звіт за півріччя та рік
Вивчення особливостей локомоції
польоту птахів зони дослідження,
обробка теорії походження польоту.
Схема пропорцій тіла та її вплив на
локомоцію злітання й приземлення у
Васильєва Т.А.,
птахів досліджуваної зони
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях – 1
Авторське свідоцтво - 1
Звіт за півріччя та рік

Смирнова С.М

Дмитрук Ю.Г.

Картина особливостей біогеосистеми
Тілігульського лиману
Статті у фахових виданнях – 1
Авторське свідоцтво - 1
Звіт за півріччя та рік
Облік та моніторинг стану чагарникових

Договір із Обласним
управлінням лісного
господарства № 121 від
06.07.2015 р.

Договір із Обласним
управлінням лісного
господарства № 121 від
06.07.2015 р.

Договір із Обласним
управлінням лісного
господарства № 121 від
06.07.2015 р.

Договір із Обласним
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Чаус
Василь Вичалковськ
Богданович,
а Н.В.
начальник
відділу науки
НПП
«Білобережжя
Святослава».

Інвентаризація
фауни,
екологічний
моніторинг
фонових та рідкісних видів та
фауністичних
угруповань
безхребетних та хребетних
32 тварин
на
території
Національного
природного
парку
«Білобережжя
Святослава»
в
межах
Березанського району (оз.
Солонець-Тузли).

Інвентаризація фауни,

0114U005341011
5U001729
0116U007263
(перереєстрація
здійснюється
щорічно)
П
01.01.15
31.12.19

ценозів межиріччя Тілігулу-Дніпра.
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях –1
Акти упровадження - 1
Звіт за півріччя та рік
Компелятивний
матеріал
за
результатами
інвентарізації
фауни,
екологічного моніторингу фонових та
рідкісних видів тварин на території
Національного
природного
парку
«Білобережжя Святослава» в межах
Березанського району (оз. СолонецьТузли)
Монографія – 1
Статті у наукометричних базах МОН – 3
Статті у фахових виданнях – 6
Акти упровадження – 3
Авторське свідоцтво - 3
Підготовка студентів учасників олімпіад
і наукових конкурсів
Заявка на грантові програми
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)

Компелятивний

матеріал

управлінням лісного
господарства № 121 від
06.07.2015 р.

Замовник: НПП «Білобережжя
Святослава». Договір про
наукове співробітництво №1
від 29.05.14.
Перспективи впровадження:
1. Результати досліджень
стануть складовою бази даних
про біоресурси України за
програмою
«Літопис
природи».
2. Залучення студентства до
виконання теми НДР сприяє
підготовці фахівців-біологів,
сприяє
формуванню
відповідальності
за
стан
довкілля
у
державі
та
причетності
до
його
збереження.
Результати
досліджень
впровадитимуться
у
навчальний
процес
при
викладанні
дисциплін:
Зоологія, малакологія, теорії
еволюції
(використання
колекцій безхребетних при
проведенні
лабораторних
занять, включення отриманих
даних досліджень в лекційний
матеріал).
за Результати
досліджень
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екологічний моніторинг
фонових та рідкісних видів та
фауністичних угруповань
безхребетних та хребетних
тварин в період сезонної
активності 2017 (оз. СолонецьТузли).

33

результатами
інвентарізації
фауни,
екологічного моніторингу фонових та
рідкісних видів тварин на території
Національного
природного
парку
«Білобережжя Святослава» в межах
Березанського району (оз. СолонецьТузли). за результатами досліджень 2018
року.
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях - 1
Акти впровадження – 1
Авторське свідоцтво – 1
Заявка на грантові програми
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Нові речовини та матеріали. Технології отримання та обробки матеріалів
Теплофізичні властивості й Протокол №3 від
Лисенков
Новий клас композиційних матеріалів
механізми
14.03.2013р.
Е.А.,
з покращеними функціональними
структуротворення
Засідання Вченої
Махровський характеристиками
полімерних
мікроі ради Інституту
В.М.,
Статті у наукометричних базах - 3
нанокомпозитів
технічної
Іванніков А.В. Фахові статті – 20
теплофізики НАН
Статті зі студентами, яких залучено до
України;
НДР кафедри –5
П
Акти упровадження – 2
01.01.13Авторські свідоцтва – 2
Р.В.
31.12.20
Монографія - 1
Анотований звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Підготовка студентів учасників олімпіад
і наукових конкурсів
Заявка на грантові програми

Етап ІІІ.

Дінжос Р.В.

Ефекти підвищення енергетичного

впровадитимуться
у
навчальний
процес
при
викладанні
дисциплін:
Зоологія, малакологія, теорії
еволюції
(використання
колекцій безхребетних при
проведенні
лабораторних
занять, включення отриманих
даних досліджень в лекційний
матеріал).

МНУ
імені В.О. Сухомлинського.
навчальний процес механікоматематичного факультету
МНУ ім.В.О. Сухомлинського
студентів спеціальності
«Прикладна фізика та
наноматеріали», «Середня
освіта (Фізика)»;
на підприємствах, які
займаються виготовленням
теплообмінників;
на підприємствах, які
займаються виготовленням
полімерних виробів.
Договір б/н від 18.08.2015 р.;
від 26.06.2017 р.
МНУ
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Комплексне
дослідження
теплофізичниххарактеристик
полімерних нанокомпозитних
матеріалів.
Дослідження
теплоємності
нанокомпозитів, які місять
наноглину
методом
диференційної сканувальної
калориметрії з температурною
модуляцією

Дослідження
теплопровідності
нанокомпозитів, які
вуглецеві нанотрубки

місять

Дослідження
теплового
розширення нанокомпозитів,
які
містять
наноалмази
методом
об’ємної

бар’єру зародкоутворення при ламелярній
кристалізації в обмеженому просторі між
частинками нанонаповнювача, а також
процеси сегментального транспорту через
межу розділу розплав/ламелярний
кристал.
Статті у наукометричних базах – 1
Статті у фахових виданнях – 1
Акти упровадження – 1
Статті зі студентами - 1
Анотований звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Підготовка студентів учасників олімпіад
і наукових конкурсів
Заявка на грантові програми
Лисенков Е.А. Особливості перколяційної поведінки
теплопровідності, а також буде
проаналізовано отримані результати у
рамках існуючих теоретичних моделей з
метою вибору оптимальної моделі для
прогнозування теплофізичних
властивостей нанонаповнених систем.
Статті у наукометричних базах – 1
Статті у фахових виданнях – 1
Акти упровадження – 1
Статті зі студентами - 1
Звіт за рік та півріччя

Махровський Вплив геометрії та вмісту
В.М.
нанонаповнювачів на процеси теплового
розширення полімерних систем.
Статті у наукометричних базах – 1

імені В.О. Сухомлинського:
навчальний процес механікоматематичного факультету
МНУ ім.В.О. Сухомлинського
студентів спеціальності
«Прикладна фізика та
наноматеріали», «Середня
освіта (Фізика)»;
на підприємствах, які
займаються виготовленням
теплообмінників;
на підприємствах, які
займаються виготовленням
полімерних виробів.

МНУ
імені В.О. Сухомлинського.
навчальний процес механікоматематичного факультету
МНУ ім.В.О. Сухомлинського
студентів спеціальності
«Прикладна фізика та
наноматеріали», «Середня
освіта (Фізика)»;
на підприємствах, які
займаються виготовленням
теплообмінників;
на підприємствах, які
займаються виготовленням
полімерних виробів.
МНУ
імені В.О. Сухомлинського.
навчальний процес механікоматематичного факультету
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дилатометрії

Оцінка
перспективності
застосування
отриманих
нанокомпозитів
як
теплообмінників
та
теплоізоляторів

Науки про життя, нові

34

Порівняльна
морфологія
пазух
твердої
оболони
головного мозку хребетних

Статті у фахових виданнях – 1
Статті зі студентами – 2
Авторське свідоцтво - 1
Звіт за рік та півріччя

МНУ ім.В.О. Сухомлинського
студентів спеціальності
«Прикладна фізика та
наноматеріали», «Середня
освіта (Фізика)»;
на підприємствах, які
займаються виготовленням
теплообмінників;
на підприємствах, які
займаються виготовленням
полімерних виробів.
Іванніков А.В Теоретичні розрахунки можливості
МНУ
застосування отриманих нанокомпозитів
імені В.О. Сухомлинського.
з покращеними теплофізичними
навчальний процес механіковластивостями для виготовлення таких
математичного факультету
типових елементів енергетичного
МНУ ім.В.О. Сухомлинського
обладнання, як теплообмінні поверхні та
студентів спеціальності
трубопроводи енергетичних систем
«Прикладна фізика та
Статті у наукометричних базах – 1
наноматеріали», «Середня
Статті у фахових виданнях – 2
освіта (Фізика)»;
Статті зі студентами - 2
на підприємствах, які
Звіт за рік та півріччя
займаються виготовленням
теплообмінників;
на підприємствах, які
займаються виготовленням
полімерних виробів.
технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань. Технології здорового способу життя
Пшиченко
Порівняльний
аналіз
структурної Миколаївський національний
В.В.,
організації пазух
університет
імені
В.О.
0115U000176,
Кучер О.О.
ТОГМ лабораторних тварин шляхом Сухомлинського
П
Черно В.С.
вивчення
гістологічних
препаратів, Результати впроваджуються у
01.01.2015тканин ТОГМ, взятих у лабораторних навчальний процес:
31.12.2020
тварин і людини
Оновлення лекційних курсів і
Монографія – 1
лабораторних
робіт
з
Статті у наукометричних базах МОН – 3 дисциплін:
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Статті у фахових виданнях – 8
«Цитологія»,
«Гістологія»,
Акти упровадження – 3
«Анатомія
людини»,
Авторське свідоцтво - 3
«Порівняльна
цитологія»,
Анотований
звіт за рік і півріччя «Порівняльна гістологія»
(червень, грудень)
«Генетика»
Підготовка студентів учасників олімпіад
і наукових конкурсів
Заявка на грантові програми

Черно В.С.

Мікроскопічне дослідження,
заливання у корозійні та
епоксидні смоли

Пшиченко
В.В.

Морфологічі особливості формування
пазушного стоку лабораторних тварин та
отримання серійних заморожених зрізів
з макрофотографуванням.
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях – 1
Підготовка студенітв учасників олімпіад
і наукових конкурсів
Участь у всеукраїнських та міжнародних
конференціях - 1
Акти впровадження – 1
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Заявка на грантові програми
Отримання серійних заморожених зрізів
з макро- та мікро-фотографуванням,
створення
цифрових
макрота
мікрофотографій
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях - 1 Авторське
свідоцтво - 1
Звіт за півріччя та рік

Навчальний посібник для
самостійної роботи студентів
З курсу «Цитологія»

Навчальний
посібник для
самостійної роботи студентів
З курсу «Цитологія»
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Кучер О.О.

Тупєєв
Ю.В.,
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Розробка
та
експериментальне
обґрунтування
побудови
варіативних тренувальних
макроциклів
студентівспортсменів в ациклічних
видах
спорту
(легкоатлетичні
стрибки,
спортивні єдиноборства).

0118 U003819
01.01.2018р. –
31.12.2020 р.
П

Механізм впливу гербіцидів та харчових
добавок на морфо-генетичні зміни у
Drosophila melanogaster
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях - 1
Авторське свідоцтво – 1
Звіт за півріччя та рік
Бірюк С.В.,
Модель розподілу тренувальних
Тіхоміров
навантажень за макроциклами річного
А.І.,
циклу підготовки в ациклічних видах
Пильненький спорту (легкоатлетичні стрибки,
В.В.,
спортивні єдиноборства)
Козубенко
Монографія
О.С.,
Статті у наукометричних базах МОН –
Демидова І.В., 10
Усатюк Г.Ф.,
Статті у фахових виданнях – 15
Демидова
Акти упровадження – 5
О.В.,
Авторське свідоцтво – 2
Макух Н.І.,
Підготовка студентів учасників олімпіад
Семерджян
і наукових конкурсів
М.Г.
Анотований звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Заявка на грантові програми

Навчальний
посібник для
самостійної роботи студентів
З курсу «Генетика»

Миколаївська СДЮСШОР з
легкої атлетики (Угода про
співпрацю в галузі науководослідної роботи від _02.09__
2015 р.);
Миколаївська обласна
комплексна дитяча юнацька
спортивна школа
олімпійського резерву
(Угода про співпрацю в галузі
науково-дослідної роботи від
01.09
2014 р.);
Очікується, що розробка і
впровадження авторських
моделей розподілу основних
засобів спеціальної фізичної
підготовки у тренувальний
процес експериментальних
груп студентів-спортсменів
ациклічних видів спорту
(легкоатлетичні стрибки,
спортивні єдиноборства)
достовірно підвищать рівень
спеціальної підготовленості
спортсменів, що реалізується
у суттєвому поліпшенні
результатів, показаних
82

Тупєєв Ю.В.

Перший етап аналітико-діагностичний:

Гетьманцев
С.В.
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Дослідження
функціонального стану
спортсменів під час
фізичних навантажень

0117U004486
Прикладна
01.01.201730.12.2018

спортсменами
експериментальних груп в
основних змагальних вправах
.
Бірюк С.В.,
Критерії для розробки
Використання отриманих
Тіхоміров
експериментальних програм
даних для поповнення змісту
А.І.,
макроциклів в ациклічних видах спорту
навчальних дисциплін «Легка
Пильненький (легкоатлетичні стрибки, спортивні
атлетика та методика
В.В.,
єдиноборства).
викладання», «Боротьба та
Козубенко
Статті у наукометричних базах МОН – 2 методика викладання»,
О.С.,
Статті у фахових виданнях – 5
«Теорія та методика
Демидова І.В., Акти упровадження - 1
викладання обраного виду
Усатюк Г.Ф.,
Авторське свідоцтво – 1
спорту (легка атлетика,
Демидова
Підготовка студентів учасників олімпіад спортивні єдиноборства)»,
О.В.,
і наукових конкурсів
«Підвищення спортивної
Макух Н.І.,
Анотований звіт за рік і півріччя
майстерності (легка атлетика,
Семерджян
(червень, грудень)
боротьба)», «Загальна теорія
М.Г.
Заявка на грантові програми
підготовки спортсменів».

Гетьманцев
С.В.
Кулаков Ю.Є
Лебедєва В.К.
Богатир В.Г.
Вертелецький
О.І.

Динаміка змін серцево-судинної,
дихальної, нервової систем та опорнорухового апарату при фізичних
навантаженнях.
Вдосконалення методів проведення
лекційних, практичних та лабораторних
занять з дисциплін «Фізіологія людини»,
«Спортивна фізіологія», «Лікарськопедагогічний контроль в закладах
освіти», «Комплексна реабілітація
спортсменів», «Методи відновлення
працездатності у фізичній культурі та
спорті», «Валеологія та методика
викладання», «Спортивні ігри та
методика викладання», «Біохімія

Замовник: МНУ ім. В.О.
Сухомлинського, факультет
фізичної культури та спорту
Спеціальності: 014 Середня
освіта (Фізична культура) та
017 Фізична культура і спорт
Впровадження:
Вдосконалення тренувального
процесу спортсменів з різних
видів спорту, як наслідок підвищення ефективності
підготовки та досягнення
високих результатів участі у
змаганнях різного рівня.
(Вище училище фізичної
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спорту»
культури, ДЮСШ м.
.Статті у наукометричних базах
Миколаєва та області).
Scopus,Web of Science, Index Copernicus 5
Статті у фахових виданнях – 10
Авторське свідоцтво – 3
Акти упровадження – 3
Монографія
Підготовка студентів учасників олімпіад
і наукових конкурсів
Анотований звіт за рік і півріччя (червень,
грудень)

Гетьманцев
С.В.

Дослідження функціональних
змін нервової системи та
опорно-рухового апарату при
фізичних навантаженнях

Заявка на грантові програми
Характристика змін нервової системи
та опорно-рухового апарату при
фізичних навантаженнях у веслувальних
видах спорту.
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях – 2
Авторське свідоцтво - 1
Розділ у монографії
Участь у звітній конференції
Анотований звіт за рік і півріччя (червень,
грудень)

Кулаков Ю.Є.
Богатир В.Г.
Вертелецький
О.І.

Заявка на грантові програми
Характристика змін нервової системи
та опорно-рухового апарату при
фізичних навантаженнях у ігрових видах
спорту.
Статті у наукометричних базах МОН – 2
Статті у фахових виданнях – 3
Розділ у кол.монографії
Участь у звітній конференції
Акти упровадження – 2
Авторське свідоцтво - 1

Вдосконалення тренувального
процесу спортсменів у
веслувальних видах спорту, як
наслідок – підвищення
ефективності підготовки та
досягнення високих
результатів участі у змаганнях
різного рівня. (Вище училище
фізичної культури, ДЮСШ м.
Миколаєва та області)

Вдосконалення тренувального
процесу спортсменів у
веслувальних видах спорту, як
наслідок – підвищення
ефективності підготовки та
досягнення високих
результатів участі у змаганнях
різного рівня. (Вище училище
фізичної культури, ДЮСШ м.
Миколаєва та області)
84

Лебедєва В.К.

Звіт за рік та півріччя
Система кількісних та якісних змін
стану нервової системи та опортнорухового апарату при фізичних
навантаженнях
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях – 1
Участь у звітній конференції
Розділ у кол.монографії
Звіт за рік та півріччя

Вдосконалення тренувального
процесу спортсменів у
веслувальних видах спорту, як
наслідок – підвищення
ефективності підготовки та
досягнення високих
результатів участі у змаганнях
різного рівня. (Вище училище
фізичної культури, ДЮСШ м.
Миколаєва та області)

ІНШІ
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Фінансовий
управління
України
глобплізації

механізм
Прикладна
економікою
в
умовах

Етап
І.
Оцінка
результативності фінансових
інструментів функціонування 01.02.18суб’єктів
публічного
та 01.02.19
приватного
секторів на
фінансових ринках України
Етап
І.
Оцінка 01.02.18-

Методика
кількісної
оцінки
результативноісті
фінансових
Корнєва Н.О.;
інструментів фінансового
механізму
Данік Н.В.;
управління економікою України
Рудь
І.Ю.;
Статті у наукометричних базах МОН Криленко В.І., Колеватова
16
з 01.02.2018р. А.В.;
Фахові статті –16
– Прокопенко Копитіна І.В.
Монографії-1
В.Ю.
Гривківська
Підготовка студентів учасників олімпіад
С.М.,
і наукових конкурсів
Криленко В.І.
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Заявка на грантові програми

Прокопенко

Формальні

норми фінансового

права
85

результативності фінансових 01.02.19
інструментів функціонування
суб’єктів
публічного
та
приватного
секторів на
фінансових ринках України

В.Ю.

Корнєва Н.О.
Етап
І.
Оцінка
результативності фінансових
інструментів функціонування
суб’єктів
публічного
та
приватного
секторів на
фінансових ринках України
Етап І. Оцінка
результативності фінансових
інструментів функціонування
суб’єктів публічного та
приватного секторів на
фінансових ринках України

Данік Н.В.

Етап І. Оцінка
результативності фінансових
інструментів функціонування
суб’єктів публічного та
приватного секторів на
фінансових ринках України

Рудь І.Ю

Етап

І.

Оцінка

Гривківська

щодо регуляторної діяльності фінансів
України
Статті у наукометричних базах МОН-1
Фахові статті – 2
Підготовка
студентів-учасників
міжнародних/всеукраїнських конкурсів
та олімпіад
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Заявка на грантові програми
Систематизація практики імплементації
зарубіжного досвіду використання
фінансового механізму розвитку
підприємництва у приватному секторі
України
Статті у наукометричних базах МОН 2
Фахові статті – 1
Звіт за рік та півріччя
Теоретичні положення та методичні
підходи щодо вдосконалення
фінансово-кредитного механізму
управління економікою України в
умовах глобалізації
Статті у наукометричних базах МОН-1
Фахові статті – 2
Авторське свідоцтво – 1
Звіт за рік та півріччя
Практика страхового менеджменту та
інституційне забезпечення розвитку
країни в умовах глобалізації
Статті у наукометричних базах МОН-1
Фахові статті – 2
Звіт за рік та півріччя
Механізм формування спроможних
86

результативності фінансових
інструментів функціонування
суб’єктів
публічного
та
приватного
секторів на
фінансових ринках України
Етап
І.
Оцінка
результативності фінансових
інструментів функціонування
суб’єктів
публічного
та
приватного
секторів на
фінансових ринках України
Етап
І.
Оцінка
результативності фінансових
інструментів функціонування
суб’єктів
публічного
та
приватного
секторів на
фінансових ринках України

38

Забезпечення
сталого
розвитку
регіону
та
прикладна
управління змінами
на
01.01.17підприємствах
в умовах
31.12.19
міжнародних інтеграційних
процесів

С.М.

Копитіна І.В.

Колеватова
А.В.

Назарова Л.В.

Назарова Л. В.
Кіщак І. Т.
Штепа
О.В.
Порудєєва
Т.В.
Огієно А.В.
Слюсаренко
А.В.
Кравченко
Л.О.
Глубоченко
К.О.
Федосова А.О.

територіальних громад як фінансової
основи функціонування публічного
сектору економіки України
Фахові статті – 2
Звіт за рік та півріччя
Модель розвитку вітчизняного
страхового ринку в умовах глобалізації
Фахові статті – 1
Авторське свідоцтво – 1
Звіт за рік та півріччя
Концепція формування фінансовокредитного забезпечення розвитку
вітчизняного підприємництва
Стаття у фаховому виданні – 2
Звіти за рік та півріччя
Удосконалений
науково-методичний
підхід до визначення рівня загальної та
ситуативної готовності підприємств
Південного регіону до змін
Стратегія
сталого
розвитку та
управління
змінами
підприємств
Південного регіону України в умовах
міжнародних інтеграційних процесів
Концепція управління стратегічними
змінами на підприємствах основі
ситуаційно-динамічного підходу.
Захист дисертації «Розвиток системи
залучення прямих іноземних інвестицій
на підприємства» (Керівник Назарова
Н.В.. виконавець Орбан О.В.)
Монографіїя - 1
Науковий семінар – 1
Статті у наукометричних базах МОН – 5

ОВ «Полюс – Юг ЛТД»
ТОВ «Европласт енд компані»
ТОВ «Метал Буд Сервіс»
Угода б/н від 05.01.2017
Налагодження співпраці щодо
проходження
студентами
переддипломної практики та
їх науково- дослідної роботи.
Проведення спільних проектів
за взаємною згодою сторін
щодо
ведення
підприємницької діяльності.
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Назарова Л. В.

Розробка
концепції
забезпечення
сталого
розвитку
та
управління
змінами
підприємств
південного регіону України в
умовах
міжнародних
інтеграційних процесів

Кіщак І.Т.

Статті у фахових виданнях – 12
Акти упровадження – 5
Авторське свідоцтво – 5
Підготовка студентів учасників олімпіад
і наукових конкурсів
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Заявка на грантові програми
Аналітична
довідка
Концепція
управління стратегічними змінами на
підприємствах
основі
ситуаційнодинамічного підходу.
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях – 2
Підготовка студенітв учасників олімпіад
і наукових конкурсів
Акти впровадження – 1
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Заявка на грантові програми

ОВ «Полюс – Юг ЛТД»
ТОВ «Европласт енд компані»
ТОВ «Метал Буд Сервіс»
Налагодження співпраці щодо
проходження
студентами
переддипломної практики та
їх науково- дослідної роботи.
Проведення спільних проектів
за взаємною згодою сторін
щодо
ведення
підприємницької діяльності.

Аналітична довідка

ОВ «Полюс – Юг ЛТД»
ТОВ «Европласт енд компані»
Стратегія
сталого
розвитку та ТОВ «Метал Буд Сервіс»
управління
змінами
підприємств
Південного регіону України в умовах Налагодження співпраці щодо
міжнародних інтеграційних процесів
проходження
студентами
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях – 1
Авторське свідоцтво – 1
Входження наукового вісника до
наукометричних баз
Звіт за півріччя та рік

переддипломної практики та
їх науково- дослідної роботи.
Проведення спільних проектів
за взаємною згодою сторін
щодо
ведення
підприємницької діяльності.
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Штепа О.В.

Порудєєва
Т.В.

Аналітична довідка
Стратегії
інноваційного
розвитку
сільських територій України
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях - 1 Акти
упровадження - 1
Звіт за півріччя та рік

ОВ «Полюс – Юг ЛТД»
ТОВ «Европласт енд компані»
ТОВ «Метал Буд Сервіс»

Аналітична довідка Стратегія сталого
розвитку
та
управління
змінами
підприємств Південного регіону України
в умовах міжнародних інтеграційних
процесів»

ОВ «Полюс – Юг ЛТД»
ТОВ «Европласт енд компані»
ТОВ «Метал Буд Сервіс»

Статті у наукометричних базах МОН - 1
Статті у фахових виданнях - 2
Акти упровадження - 1
Авторське свідоцтво – 1
Звіт за півріччя та рік

Огієнко А.В.

Концепція
інфраструктурного
забезпечення
в умовах сталого
регіонального розвитку при обмеженості
інвестиційних
ресурсів
Статті
у
наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях – 1
Акти упровадження - 1
Звіт за півріччя та рік

Налагодження співпраці щодо
проходження
студентами
переддипломної практики та
їх науково- дослідної роботи.
Проведення спільних проектів
за взаємною згодою сторін
щодо
ведення
підприємницької діяльності.

Налагодження співпраці щодо
проходження
студентами
переддипломної практики та
їх науково- дослідної роботи.
Проведення спільних проектів
за взаємною згодою сторін
щодо
ведення
підприємницької діяльності.
ОВ «Полюс – Юг ЛТД»
ТОВ «Европласт енд компані»
ТОВ «Метал Буд Сервіс»
Налагодження співпраці щодо
проходження
студентами
переддипломної практики та
їх науково- дослідної роботи.
Проведення спільних проектів
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за взаємною згодою сторін
щодо
ведення
підприємницької діяльності.
Слюсаренко
А.В.

Кравченко
Л.О.

Концепція
сталого
розвитку
на
підприємствах південного регіону;
Всеукраїнська наук.-практ. Інтернет
конференція;
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях – 2
Акти упровадження - 1
Авторське свідоцтво - 1
Звіт за півріччя та рік

ОВ «Полюс – Юг ЛТД»
ТОВ «Европласт енд компані»
ТОВ «Метал Буд Сервіс»

Аналітична довідка Стратегія сталого
розвитку
та
управління
змінами
підприємств Південного регіону України
в умовах міжнародних інтеграційних
процесів

ОВ «Полюс – Юг ЛТД»
ТОВ «Европласт енд компані»
ТОВ «Метал Буд Сервіс»

Кореляційна
модель
ефективності
впливу органів державної влади на
забезпечення
сталого
розвитку
підприємств південного регіону України
в умовах міжнародних інтеграційних

ОВ «Полюс – Юг ЛТД»
ТОВ «Европласт енд компані»
ТОВ «Метал Буд Сервіс»

Налагодження співпраці щодо
проходження
студентами
переддипломної практики та
їх науково- дослідної роботи.
Проведення спільних проектів
за взаємною згодою сторін
щодо
ведення
підприємницької діяльності.

Налагодження співпраці щодо
проходження
студентами
Статті у наукометричних базах МОН – 1 переддипломної практики та
Статті у фахових виданнях - 1 Авторське їх науково- дослідної роботи.
Проведення спільних проектів
свідоцтво - 1
за взаємною згодою сторін
Звіт за півріччя та рік
щодо
ведення
підприємницької діяльності.
Глубоченко
К.О.

Налагодження співпраці щодо
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Федосова А.О

процесів
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях – 2
Акти упровадження - 1
Звіт за півріччя та рік

проходження
студентами
переддипломної практики та
їх науково- дослідної роботи.
Проведення спільних проектів
за взаємною згодою сторін
щодо
ведення
підприємницької діяльності.

Алгоритм
впровадження
змін
на
українських підприємствах»
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях – 2
Акти упровадження - 1
Звіт за півріччя та рік

ОВ «Полюс – Юг ЛТД»
ТОВ «Европласт енд компані»
ТОВ «Метал Буд Сервіс»

Звіт за півріччя та рік

39

Трансформація
національної економіки в
контексті
реалізації
євроінтеграційної стратегії

0118 U003975
П
1.01.201831.12.2019

Стройко Т.В.

Стройко Т.В.
Рехтета О.М.,
Ткаліч Т.І.,
Кваша О.С,Пар
нак С.Ю.,
Богославська
А.В.
аспіранти:
Буркун
В.В.,
Рехтета І.І.,
Амірханян Г.Г.,
Крапівіна Д.В.,
Муленко А.І.,
Прокофьєв

Стратегія трансформації національної
економіки за галузями і секторами
відповідно до Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС
Статті у наукометричних базах МОН –
12
Статті у фахових виданнях – 20
Монографія
Акти упровадження – 6
Авторське свідоцтво – 10
Підготовка студентів учасників олімпіад
і наукових конкурсів
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)

Налагодження співпраці щодо
проходження
студентами
переддипломної практики та
їх науково- дослідної роботи.
Проведення спільних проектів
за взаємною згодою сторін
щодо
ведення
підприємницької діяльності.
ТДВ Оріон-авто, угода № 1
від 19.01.2018 р.
ТОВ «ПП ІНТ», угода № 1 від
10.01.2018 р.
Стратегія розвитку системи
автотранспортних перевезень
в регіоні. Гармонізація умов
перевезення відповідно до
євроінтеграційних
перспектив.
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Д.І.

Розробка принципів та етапів
трансформації національної
економіки
за
секторами
відповідно до реалізації євро
інтеграційної стратегії

Стройко Т.В.

Заявка на грантові програми
Захист
дисертації
«Формування
інноваційної інфраструктури в умовах
глобалізації національної економіки»
(Керівник: Стройко Т.В., виконавець:
Рехтета І.І.)
Захист
дисертації
«Стратегічні
орієнтири
розвитку
національної
автотранспортної системи в умовах
глобалізації» (Керівник:Стройко Т.В.,
виконавець Буркун В.В.)
Захист
дисертації
«Інноваційні
трансформації
виробничого
обслуговування
аграрного
сектору
України в умовах
глобалізації»
(Керівник: Стройко Т.в., виконавець:
Амірханян Г.Г.)
Захист дисертації «Трансформація ІТсфери України на засадах мережевої
економіки» (Керівник Стройко Т.В.,
виконавець Муленко А.І.)
Захист
дисертації
«Фінансова
децентралізація як основа формування
самодостатності
територіальних
громад» (Керівник: Стройко Т.В..
виконавець Прокофєв Д.І.)
Механізм дуалістичної взаємодії між
розвитком
інфраструктури
та
національної економіки як фактор
економічного зростання
Статті у наукометричних базах – 1
Статті у фахових виданнях – 1
Авторське свідоцтво – 1
Підготовка студенітв учасників олімпіад
і наукових конкурсів

ТДВ Оріон-авто, угода № 1
від 19.01.2018 р.
ТОВ «ПП ІНТ», угода № 1 від
10.01.2018 р.
Концепт стратегії розвитку
системи
автотранспортних
перевезень в регіоні
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Розробка принципів та етапів
трансформації національної
економіки
за
секторами
відповідно до реалізації євро
інтеграційної стратегії

Ткаліч Т.І.

Розробка принципів та етапів
трансформації національної
економіки за секторами
відповідно до реалізації євро
інтеграційної стратегії

Кваша О.С.

Розробка принципів та етапів
трансформації національної
економіки за секторами
відповідно до реалізації євро
інтеграційної стратегії

Рехтета О.М.

Розробка принципів та етапів
трансформації національної
економіки за секторами
відповідно до реалізації євро
інтеграційної стратегії

Парнак С.Ю.

Анотований звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Заявка на грантові програми
Механізм впливу основних детермінант
розвитку міжнародної економіки на
економіку України
Форми звітності:
Статті у фахових виданнях – 1
Авторське свідоцтво – 1
Звіт за рік та півріччя

ТДВ Оріон-авто, угода № 1
від 19.01.2018 р.
ТОВ «ПП ІНТ», угода № 1 від
10.01.2018 р.
Концепт стратегії розвитку
системи автотранспортних
перевезень в регіоні

Елемент методології оцінки впливу
рівня
людського
розвитку
на
трансформації національних економік в
глобальному просторі
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях – 2
Акти упровадження - 1
Авторське свідоцтво - 1
Звіт за рік і півріччя
Механізм економічного відображення
глобальних проблем людства.
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях – 2
Акти упровадження - 1
Авторське свідоцтво - 1
Звіт за рік і півріччя

ТДВ Оріон-авто, угода № 1
від 19.01.2018 р.
ТОВ «ПП ІНТ», угода № 1 від
10.01.2018 р.
Концепт стратегії розвитку
системи автотранспортних
перевезень в регіоні

Механізм
державно-приватного
партнерства як елемент модернізації
національної економіки
Статті у фахових виданнях - 1 Акти
упровадження - 1
Авторське свідоцтво - 1
Звіт за рік і півріччя

ТДВ Оріон-авто, угода № 1
від 19.01.2018 р.
ТОВ «ПП ІНТ», угода № 1 від
10.01.2018 р

ТДВ Оріон-авто, угода № 1
від 19.01.2018 р.
ТОВ «ПП ІНТ», угода № 1 від
10.01.2018 р
Концепт стратегії розвитку
системи автотранспортних
перевезень в регіоні

Концепт стратегії розвитку
системи автотранспортних
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перевезень в регіоні
Розробка принципів та етапів
трансформації національної
економіки за секторами
відповідно до реалізації євро
інтеграційної стратегії

Рехтета І.І.

Модель
глобальної
інноваційної
інфраструктури – основні аспекти
функціонування та розвитку
Статті у наукометричних базах МОН –1
Статті у фахових виданнях - 1
Звіт за рік та півріччя

ТДВ Оріон-авто, угода № 1
від 19.01.2018 р.
ТОВ «ПП ІНТ», угода № 1 від
10.01.2018 р

Розробка принципів та етапів
трансформації національної
економіки за секторами
відповідно до реалізації євро
інтеграційної стратегії

Буркун В.В.

Концепція
інтеграції
національної
автотранспортної системи до євро
простору
Статті у наукометричних базах МОН - 1
Звіт за рік та півріччя

ТДВ Оріон-авто, угода № 1
від 19.01.2018 р.
ТОВ «ПП ІНТ», угода № 1 від
10.01.2018 р

Розробка принципів та етапів
трансформації національної
економіки за секторами
відповідно до реалізації євро
інтеграційної стратегії

Амірханян
Г.Г.

Елемент стратегії напрями розвитку ТДВ Оріон-авто, угода № 1
виробничого обслуговування агросфери від 19.01.2018 р.
в контексті євроінтеграції
ТОВ «ПП ІНТ», угода № 1 від
Статті у фахових виданнях - 1
10.01.2018 р
Звіт за рік та півріччя
Концепт стратегії розвитку
системи автотранспортних
перевезень в регіоні

Розробка принципів та етапів
трансформації національної
економіки за секторами
відповідно до реалізації євро
інтеграційної стратегії

Крапівіна Д.В.

Аналітична оцінка рівня розвитку
медійного
простору
України
та
порівняння з світовими показниками
Статті у фахових виданнях - 1
Звіт за рік та півріччя

Концепт стратегії розвитку
системи автотранспортних
перевезень в регіоні

Концепт стратегії розвитку
системи автотранспортних
перевезень в регіоні

ТДВ Оріон-авто, угода № 1
від 19.01.2018 р.
ТОВ «ПП ІНТ», угода № 1 від
10.01.2018 р
Концепт стратегії розвитку
системи автотранспортних
перевезень в регіоні
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Розробка принципів та етапів
трансформації національної
економіки за секторами
відповідно до реалізації євро
інтеграційної стратегії

Муленко А.І.

Розробка принципів та етапів
трансформації національної
економіки за секторами
відповідно до реалізації євро
інтеграційної стратегії

Прокофьєв
Д.І.

Теоретико-методичні
аспекти ТДВ Оріон-авто, угода № 1
обґрунтування
напрямів
розвитку від 19.01.2018 р.
фіскальної децентралізації в процесі ТОВ «ПП ІНТ», угода № 1 від
євроінтеграції
10.01.2018 р Концепт стратегії
Статті у фахових виданнях - 1
розвитку системи
Звіт за рік та півріччя
автотранспортних перевезень
в регіоні

Ніколаєнко
Н.О.
Седляр Ю.О.
Ворчакова І.Є.
Шкуренко
К.О.
Василевич
Ю.В.

Модель
регіональної
безпеки
в
Чорноморському вимірі.
Захист
дисертації «Маніпулятивні
технології засобів масової комунікації в
умовах гібридної війни» (Керівник
Ніколаєнко Н.О., виконавець Комарчук
О.О.)
Захист дисертації «Електронні масмедіа як
інноваційний
інститут
політичної
соціалізації» (Керівник:
Ніколаєнко Н.О.. виконавець: Годован
Ю.В.)
Захист дисертації «Децентралізація
публічної влади як фактор формування
позитивного
іміджу регіонального
політика» (Керівик: Ніколаєнко Н.О..
виконавець Діордіца О.С.)
Статті у наукометричних базах – 6
Фахові статті – 15

Концепт стратегії розвитку
системи автотранспортних
перевезень в регіоні

Ніколаєнко
Н.О.
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Міжнародні відносини та
політичні процеси в країнах
Чорноморського
регіону:
сучасний
стан
та
перспективи

Теоретико-методичніаспектирозвитку ІТ ТДВ Оріон-авто, угода № 1
сфери в умовахєвроінтеграції
від 19.01.2018 р.
Статті у фахових виданнях - 1
ТОВ «ПП ІНТ», угода № 1 від
Звіт за рік та півріччя
10.01.2018 р

0111U003884,
П
01.01.2016
–
31.04.2018

Миколаївська обласна рада
Запропоновані
моделі
сприятимуть
інтеграції
Південного
регіону
(Миколаївської області) в
європейське співтовариство в
цілому та Чорноморського
регіону зокрема, поліпшить
інвестиційну та суспільнополітичну
основу для
регіональної
взаємодії
в
галузі суспільно-політичних
комунікацій та міжнародних
відносин
Угода б/н з Миколаївською
обласною
радою
від
19.05.2017 р..
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Ніколаєнко
Н.О.,
Василевич
Ю.В.

Ворчакова І.Є.

Седляр Ю.О.

авторське свідоцтво – 5
Акти упровадження - 5
Монографія – 1
Підготовка студентів учасників олімпіад
і наукових конкурсів
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Заявка на грантові програми
Концепція розвитку політичних процесів
в
країнах
регіону
в
контексті
забезпечення
національної
безпеки
України, реалізації Україною курсу на
інтеграцію до європейських політичних і
безпекових структур.
Стаття у наукометричних базах – 1
Статті у фахових виданнях– 1
Участь у конференції -1
авторське свідоцтво – 1
Акти упровадження - 1
Розділ у монографії
Підготовка студенітв учасників олімпіад
і наукових конкурсів
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Заявка на грантові програми
Регіональна стратегія розвитку України
та транскордонне співробітництво в
регіоні.
Статті у фахових виданнях– 1
Участь у конференціях - 1
Розділ у монографії
Акти упровадження - 1
Звіт за півріччя та рік
Концепція
безпеки та міжнародних відносини в

Миколаївська обласна рада
Регіональна
стратегія
інтеграції Південного регіону
(Миколаївська область)
в
Чорноморському
регіоні
(соціально-політичний,
етнонаціональний аспекти)

Миколаївська обласна рада
Регіональна стратегія
інтеграції Південного регіону
(Миколаївська область) в
Чорноморському регіоні
(соціально-політичний,
етнонаціональний аспекти)
Миколаївська обласна ра
Регіональна стратегія
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Шкуренко
К.О.

0116U005226
Савінова Н.В.
прикладна
01. 04. 17 –
31.12. 19
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Технологізація навчальнокорекційної та корекційновиховної
діяльності
педагогів за нозологічним
спрямуванням

Савінова Н.В.
Стельмах Н.В.
Кисличенко
В.А.
Борулько Д.М.
Середа І.В.
Корнієнко І.В.
Сорочан Ю.Б.
Іванова Т.М.
Берегова М.І.
Білюк О.Г.

Чорноморському регіоні.
Статті у фахових виданнях– 1
Участь у конференціях - 1
Стаття у наукометричній базі - 1
Розділ у монографії
Підготовка студенітв учасників олімпіад
і наукових конкурсів
Звіт за півріччя та рік
Алгоритм розвитку громадянського
суспільства та громадянських свобод в
країнах регіону.
Статті у фахових виданнях– 1
Участь у конференціях - 1
Розділ у монографії
Звіт за півріччя та рік

інтеграції Південного регіону
(Миколаївська область) в
Чорноморському регіоні
(соціально-політичний,
етнонаціональний аспекти)да

Технології
навчально-корекційної та
корекційно-виховної
діяльності
педагогів
за
нозологічним
спрямуванням
Статті у наукометричних базах –10
Фахові статті – 18
Авторські свідоцтва – 5
Акти упровадження – 10
Монографія - 1
Участь у конференціях -5
Підготовка студентів учасників олімпіад
і наукових конкурсів
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Заявка на грантові програми

Департамент
освіти
Миколаївської
обласної
державної адміністрації
Перспективи впровадження:
підвищення
якості
корекційнорозвиткової,
корекційно-навчальної,
корекційно-виховної
діяльності педагогів
Угода № 11 від 01.03.2016 р. з
Миколаївським
центром
соціальної реабілітації дітей
Угода № 9 від 01.03. 2016 р. з
Миколаївською
психологомедико-педагогічною
консультацією
Угода про співпрацю від
01.09.2017 р. з Миколаївською
спеціалізованою

Миколаївська обласна рада
п Регіональна стратегія
інтеграції Південного регіону
(Миколаївська область) в
Чорноморському регіоні
(соціально-політичний,
етнонаціональний аспекти)
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Савінова Н.В.
Білюк О.Г.
.Розробка та впровадження
технологій
навчальнокорекційної та корекційновиховної діяльності педагогів
Етап
2.Технологічні
конструкти
навчальнокорекційної та корекційно –
виховної діяльності педагогів
за
нозологічним
спрямуванням

Стельмах Н.В.

Корекція
спрямованості
особистості дитини

Кисличенко
В.А.
Розробка
алгоритму
інформування
та
логоконсультування батьків
дітей-логопатів
за
нозологічним спрямуванням

Дидактичні моделі «Театралізована
логокорекція
словника
якісних
прикметників
дітей
з
тяжкими
порушеннями мовлення», «Формування
навичок мовленнєвого спілкування у
дітей із порушеннями психофізичного
розвитку в інклюзивному середовищі.»
Статті у наукометричних базах – 1
Акти впровадження – 2
Статті у фахових виданнях – 2
Підготовка студенітв учасників олімпіад
і наукових конкурсів
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Заявка на грантові програми
Модель
корекції
спрямованості
особистості дитини
Статті у фахових виданнях – 1.
Статті у наукометричних базахМОН -1
Акти упровадження - 1
Участь у всеукраїнських та міжнародних
конференціях – 1
Звіт за півріччя та рік

загальноосвітньою школоюінтернатом № 3
Департамент
освіти
Миколаївської
обласної
державної адміністрації
Перспективи впровадження:
підвищення
якості
корекційнорозвиткової,
корекційно-навчальної,
корекційно-виховної
діяльності педагогів

Департамент
освіти
Миколаївської
обласної
державної адміністрації
Перспективи впровадження:
підвищення
якості
корекційнорозвиткової,
корекційно-навчальної,
корекційно-виховної
діяльності педагогів
Технологія інформування батьків дітей Департамент
освіти
логопатів
Миколаївської
обласної
Стаття у наукометричній базі МОН – 1
державної адміністрації
авторське свідоцтво – 1
Перспективи впровадження:
Акти упровадження - 1
підвищення
якості
Звіт за півріччя та рік
корекційнорозвиткової,
корекційно-навчальної,
корекційно-виховної
діяльності педагогів
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Борулько Д.М
Система
диференційованої
корекції
мовленнєвої
діяльності у дошкільників з
ТПМ

Сорочан Ю.Б.
Експериментальна
модель
діагностики
синтаксичного
компонента
мовленнєвого
висловлювання у молодших
школярів з моторною алалією

Корнієнко І.В.
Формування
активних
диференційованих
рухів
м’язів
артикуляційного
апарату
у
молодших
школярів з дизартричним
компонентом
засобами
логопедичного масажу

Іванова Т.М.
Особливості
усвідомлення
старшими
дошкільниками
власного досвіду гуманних
стосунків

Технологія фізичної реабілітації осіб з
ТПМ
Участь
у
міжнародній
науковопрактичній конференції, проходження
семінару «Мультитейпінг» (м. Київ) – 1
Статті у фахових виданнях – 1
Акти упровадження - 1
Авторське свідоцтво - 1
Звіт за півріччя та рік
Моделі
діагностики
синтаксичного
компонента
мовленнєвого
висловлювання у молодших школярів з
моторною алалією
Стаття у наукометричній базі – 1
Статті у фахових виданнях– 1
Авторське свідоцтво – 1
Акти упровадження - 1
Звіт за півріччя та рік
Система корекційно-педагогічних умов
для
формування
активних
диференційованих
рухів
м’язів
артикуляційного апарату у молодших
школярів з дизартричним компонентом
засобами логопедичного масажу
Статті у фахових виданнях– 1
Участь у всеукраїнських та міжнародних
конференціях – 1
Акти упровадження - 1
Звіт за півріччя та рік
Модель корекційно-виховної роботи зі
старшими дошкільниками з метою
поглиблення власного досвіду гуманних
стосунків у дітей відповідної вікової
категорії.
Участь у всеукраїнських та міжнародних

Департамент
освіти
Миколаївської
обласної
державної адміністрації
Перспективи впровадження:
підвищення
якості
корекційнорозвиткової,
корекційно-навчальної,
корекційно-виховної
діяльності педагогів
Департамент
освіти
Миколаївської
обласної
державної адміністрації
Перспективи впровадження:
підвищення
якості
корекційнорозвиткової,
корекційно-навчальної,
корекційно-виховної
діяльності педагогів
Департамент
освіти
Миколаївської
обласної
державної адміністрації
Перспективи впровадження:
підвищення
якості
корекційнорозвиткової,
корекційно-навчальної,
корекційно-виховної
діяльності педагогів

Департамент
освіти
Миколаївської
обласної
державної адміністрації
Перспективи впровадження:
підвищення
якості
корекційнорозвиткової,
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Берегова М.І.
Формування деонтологічної
культури
майбутніх
корекційних
педагогів
у
системі інклюзивної освіти

0116U005226
прикладна
01.04.1730.04.18
42

Середа І.В.

Методичні рекомендації з використання
сучасних педагогічних технологій, які
підвищують
якість
підготовки
майбутнього вчителя та викладача.
Стаття у науковометричному виданні – 2
Статті у фахових виданнях - 3
Авторське свідоцтво – 1
Акти упровадження - 1
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)

Кузнецова С.
В.
Мороз Р.А.
Чугуєва І.Є.
Прасол Д.В.

Теоретична модель психологів силових
структур.
Програма
розвитку
професійної
компетентності психологів силових
структур.
Монографія – 1
Статті у наукометричних базах – 3
статті у фахових виданнях – 10
Акти упровадження – 5
Авторське свідоцтво – 5

Технологічний
підхід
у
підготовці
майбутнього
викладача

Методологічне забезпечення
роботи
представників
соціономічних професій в
силових структурах
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Середа І.В.

0118 U004290
Литвиненко
П
І.С.
01.01.18
–
31.12.20

конференціях – 1
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях – 1
Акти упровадження - 1
Звіт за півріччя та рік
Концептуальна основа дослідження
Стаття у наукометричній базі – 1
Статті у фахових виданнях– 2
Акти упровадження - 1
Участь у всеукраїнських та міжнародних
конференціях – 1
Звіт за півріччя та рік

корекційно-навчальної,
корекційно-виховної
діяльності педагогів

Департамент
освіти
Миколаївської
обласної
державної адміністрації
Перспективи впровадження:
підвищення
якості
корекційнорозвиткової,
корекційно-навчальної,
корекційно-виховної
діяльності педагогів
Департамент
освіти
Миколаївської
обласної
державної адміністрації
Перспективи впровадження:
підвищення
якості
корекційно-розвиткової,
корекційно-навчальної,
корекційно-виховної
діяльності педагогів
Угода № 08 з Миколаївською
ЗОШ № 20 від 21.12.2017 р.
Військові частини :
в/ч 2063 (морська артилерія);
А0224 (79);А3163; А2777, 40-а
бригада (Первомайськ)
Обласне
управління
пенітенціарної
служби
Миколаївської області
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Психологічні аспекти роботи
керівників
підрозділів
силових структур

Литвиненко
І.С.

Проведення
супервізій
представниками
соціономічних професій
силових структурах

Мороз Р.А.

з
в

Теоретичне
обґрунтування
комплексу
професійно
важливих
якостей
представників соціономічних
професій
в
силових
структурах

Правол Д.В.
Чугуєва І.Є.

Теоретичні засади розробки
методичного, психологічного

Кузнецова

Підготовка студентів учасників олімпіад
і наукових конкурсів
Заявка на грантові програми
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Система
провідних
психологічних
чинників
в
роботі
представників
соціономічних професій в силових
структурах.
Стаття у наукометричній базі – 1
Стаття у фахових виданнях – 1
Авторське свідоцтво - 1
Акти упровадження - 1
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Заявка на грантові програми
Методика та практика проведення
групових та індивідуальних супервізій з
проблемних питань у представників
соціономічних професій в силових
тструктурах
Стаття у наукометричній базі – 1
Стаття у фахових виданнях – 1
Акти упровадження - 1
Авторське свідоцтво - 1
Звіт за рік і півріччя
Модель професійно важливих якостей
для
представників соціономічних
професій в силових структурах
Стаття у фаховому виданні – 2 Статті у
наукометричних базах МОН – 1
Акти упровадження - 1
Авторське свідоцтво - 1
Звіт за рік та півріччя
Схеми
добору
методичного,
психологічного інструментарію для

(В/ч 2063 (морська
артилерія),
А0224 (79),
А3163,
А2777 (І-й батальон),
40-я бригада (Первомайськ),

Обласне
управління
пенітенціарної
служби
Миколаївської області (Відділ
апробації)

В/ч 2063 (морська артилерія),
А0224 (79),
А3163,
А2777 (І-й батальон),
40-я бригада (Первомайськ),

Психологічна

експертиза на
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інструментарію
для
представників соціономічних
професій
в
силових
структурах

Підготовка майбутніх
фахівців початкової освіти в
умовах нової української
школи

44

С.В.

0117U004487,
П
01.01.1731.12.19

Якименко С.І.

Якименко С. І.
Казанжи І.В.
Паршук С.М.
Білявська Т.М.
Авраменко
К.Б.
Тимченко
А.А.
Марущак В.С.
Рехтета Л.О.
Січко І.О.
Казанжи О.В

представників соціономічних професій в запит виправних установ
силових структурах
системи виконання покарань
Стаття у фахових виданнях – 1
Акти упровадження - 1
Звіт за рік і півріччя
Інформаційно-методичний
супровід
результатів експериментального пошуку
(рекомендації).
Монографія – 1
Статті у наукометричних базах МОН –
10
Статті у фахових виданнях – 20
Акти упровадження – 20
Авторське свідоцтво – 10
Підготовка студентів учасників олімпіад
і наукових конкурсів
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Заявка на грантові програми
Захист
дисертації
«Підготовка
майбутнього вихователя до здійснення
наступності
в
національнопатріотичному
вихованні
дітей
старшого дошкільного віку» (Керівник:
Якименко С.І., виконавець Філімонова
Т.В.)
Захист дисертації «Педагогічні ідеї та
громадсько-просвітницька
діяльність
Адріана Митрофановича Топорова»
(Керівник Якименко С.І.. виконавець
Кущова Т.О.)
Захист дисертації «Етнопедагогічні
концепти
в
науковому
доробку
представників української діаспори ХХ

Угода із кафедрою педагогіки
факультету початкової освіти
Хмельницької
гуманітарнопедагогічнохї
академії від
01.03.2017 р.
Угода із кафедрою філології
факультету дошкільної та
початкової
освіти
Херсонського
державного
університету від 16.02.2017 р.
Угода із каф.педагогіки та
методики почаьвокої освіти
Національного педагогічного
університету
імені
М.П.Драгоманова
від
12.04.2017р.
Угода із каф.педагогіки та
методики
поч..освіти
Дрогобицького
державного
пед..університету
від
22.03.2017 р.
Угода із каф.пед. дошкільної
та
поч..освіти
Кіровоградського
держ.пед.університету
від
17.02.2017 р.
Угода із каф.педагогіки, теорії
та
методики
поч..освіти
Переяслав-Хмельницького
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ст..»
(керівник
Якименко
виконавець Хмельницька А.Ю.

С.І., державного
педагогічного
університету від 21.02.2017.
Угода із каф.дошкільної та
початкової освіти та мистецт
Вінницького
державного
педагогічного
університету
від 29.03.2017 р.
Угода
із
каф. фахових
методик
та
інноваційни
технологій
Уманського
держ.пед.університету
від
15.02.2017 р
Угода № 70 із МОІППО від
06.03.2017
Угода
із Миколаївською
ЗОШ № 34 від 20.02.2017
Угода
із Миколаївською
ЗОШ № 39 від 20.02.2017
Угода
із Миколаївською
ЗОШ № 1 імені О.Ольжича
від 20.02.2017.
Угода
із Миколаївською
ЗОШ № 46 від 20.02.2017
Угода
із Миколаївським
дош.навч.закладом № 139
«Золотиі
півник»
від
20.02.2017
Угода
із Миколаївською
ЗОШ № 50 від 15.02.2017
Угода
із Миколаївською
ЗОШ № 59 від 20.02.2017
Угода із Баловенецькою ЗОШ
від 20.02.2017
Угода
із Миколаївською
ЗОШ № 22 від 20.02.2017
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Реалізація принципу
дитиноцентризму на засадах
особистісноорієнтованоїтехно
логії в процесі підготовки
майбутніх фахівців
початкової освіти

Якименко С. І.

Підготовка майбутніх
фахівців початкової освіти до
побудови освітньої траєкторії
дитини засобами педагогіки
партнерства

Казанжи І.В.

Структурно-функціональна
модель
принципу дитиноцентризму на засадах
особистісноорієнтованоїтехнології
в
процесі підготовки майбутніх фахівців
початкової освіти.
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях – 2
Акти упровадження – 2
Авторське свідоцтво - 1
Підготовка студенітв учасників олімпіад
і наукових конкурсів
Участь у всеукраїнських та міжнародних
конференціях - 2
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Заявка на грантові програми
Структурно-функціональна
модель
підготовка
майбутніх
фахівців
початкової освіти до побудови освітньої
траєкторії дитини засобами педагогіки
партнерства
Участь у всеукраїнських та міжнародних
конференціях – 2
Авторське свідоцтво - 1
Акти упровадження - 1
Статті у наукометричних базах МОН – 2
Статті у фахових виданнях - 2
Звіт за півріччя та рік

Угода
із Миколаївською
ЗОШ № 3 від 21.02.2017
Угода із обласним Будинком
художньої творчості
від.
10.01.2017 р.
Впровадження
результатів
експериментального пошуку в
навчально-виховний процес
ДНЗ № 139 «Золотий півник»
м. Миколаєва, ЗОШ І-ІІІ ст.
№ 50
м. Миколаєва,
Хмельницької
гуманітарної
академії та МОІППО

Впровадження
результатів
експериментального пошуку в
навчально-виховний процес
ЗОШ
І-ІІІ
ст.
№ 22
м. Миколаєва, Хмельницької
гуманітарної
академії
та
МОІППО
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Формування
загальнокультурної
грамотності майбутніх
фахівців початкової освіти
засобами образотворчого
мистецтва як основи
національної ідентичності

Паршук С. М.

Формування комунікативної
компетентності майбутніх
фахівців початкової освіти

Білявська
Т. М.

Формування математичної
грамотності майбутніх
фахівців початкової освіти

Авраменко К.
Б.

Підготовка майбутніх
фахівців початкової освіти до
фізичного розвитку та
формування здорового
способу життя молодших

Рехтета Л. О.

Структурно-функціональна
модель
формування
загальнокультурної
грамотності
майбутніх
фахівців
початкової
освіти
засобами
образотворчого мистецтва
Статті у наукометричних базах МОН-1
Статті у фахових виданнях – 2
Авторське свідоцтво - 1
Акти впровадження – 2
Звіт за півріччя та рік
Структурно-функціональна
модель
формування
комунікативної
компетентності
майбутніх
фахівців
початкової освіти.
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях – 2
Акти упровадження - 1
Авторське свідоцтво - 1
Звіт за півріччя та рік
Структурно-функціональна
модель
формування математичної грамотності
майбутніх фахівців початкової освіти.
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях – 2
Участь у всеукраїнських та міжнародних
конференціях – 2
Акти упровадження - 1
Авторське свідоцтво – 1
Звіт за півріччя та рік
Структурно-функціональна
модель
підготовки
майбутніх
фахівців
початкової освіти до фізичного розвитку
та формування здорового способу життя
молодших школярів
Статті у наукометричних базах МОН – 1

Впровадження
результатів
експериментального пошуку в
навчально-виховний процес
ЗОШ І-ІІІ ст. № 59 м.
Миколаєва
та
Південноукраїнського
національного педагогічного
університету
ім.
К.Д.
Ушинського
Впровадження
результатів
експериментального пошуку в
навчально-виховний процес
ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 м.
Миколаєва та Херсонського
державного університету

Впровадження
результатів
експериментального пошуку в
навчально-виховний процес
ЗОШ І-ІІІ ст. № 54 м.
Миколаєва та Уманського
державного
педагогічногоуніверситетуім.
Павла Тичини

Впровадження
результатів
експериментального пошуку в
навчально-виховний процес
ММК ім. В. Чайки та
Дрогобицькогодержавного
педагогічногоуніверситетуіме
105

школярів

Формування компетентності
майбутніх фахівців
початкової освіти в
природничих науках і
технологіях.

Січко І. О.

Формування інформаційноцифрової компетентності
майбутніх фахівців
початкової освіти

Тимченко
А.А.

Мовленнєвий розвиток
майбутніх фахівців
початкової освіти

Марущак В.С.

Підготовка майбутніх
фахівців початкової освіти до
міжкультурного спілкування
засобами літературного

Казанжи О.В.

Статті у фахових виданнях – 2
Авторське свідоцтво - 1
Акти впровадження – 1
Звіт за півріччя та рік
Структурно-функціональна
модель
формування компетентності майбутніх
фахівців
початкової
освіти
в
природничих науках і технологіях
Статті у наукометричних базах – 1
Статті у фахових виданнях – 2
Авторське свідоцтво - 1
Акти впровадження – 1
Звіт за півріччя та рік
Структурно-функціональна
модель
формування
інформаційно-цифрової
компетентності
майбутніх
фахівців
початкової освіти
Статті у наукометричних базах – 1
Статті у фахових виданнях - 1
авторське свідоцтво -1
Акти упровадження - 1
Звіт за півріччя та рік

ні І. Франка

Впровадження
результатів
експериментального пошуку в
навчально-виховний процес
ЗОШ І-ІІІ ст. № 34 м.
Миколаєва
та
Національногопедагогічногоу
ніверситетуімені
М.
П.
Драгоманова

Впровадженнярезультатівексп
ериментальногопошуку
в
навчальновиховнийпроцесБаловненсько
ї ЗОШ І-ІІІ ступенів
Новоодеськоїрайонної ради та
Вінницького
державного
педагогічного
університету
імені
Михайла
Коцюбинського
Структурно-функціональна
модель Впровадження
результатів
мовленнєвого
розвитку
майбутніх експериментального пошуку в
фахівців початкової освіти
навчально-виховний процес
Статті у наукометричних базах МОН – 1 ЗОШ І-ІІІ ст. № 54 м.
Статті у фахових виданнях – 2
Миколаєва та Херсонського
Авторське свідоцтво - 1
державного університету
Акти впровадження – 2
Звіт за півріччя та рік
Структурно-функціональна
модель Впровадження
результатів
підготовки
майбутніх
фахівців експериментального пошуку в
початкової освіти до міжкультурного навчально-виховний процес
спілкування засобами літературного ММК ім. В. Чайки та
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мистецтва

45

Педагогічні
умови
гармонійного розвитку дітей
6-10 років на заняттях
хореографією
у
позашкільних навчальних
закладах

0115U001243,
П
01.01.1631.12.19

Теоретичні основи
гармонійного розвитку дітей
6-10 років на заняттях
хореографією

Формування доброзичливих
взаємин між учнівським та
учительським колективами
46

0115U001242
П
01.01.1631.12.19

Якименко С.І.

Тарасюк
А.М.

Якименко С.І.

Тарасюк А.М.

Якименко С.І.

Бублик А. Г.

мистецтва.
Стаття у наукометричних базах - 1
Авторське свідоцтво – 1
Акти впровадження – 1
Звіт за півріччя та рік
Модель гармонійнрго розвитку дітей 610 років на заняттях хореографією у
позашкільних закладах освіти;
Захист дисертації;
Статті у наукометричних базах – 2
Статті у фахових виданнях – 3
Акти упровадження – 3
Авторські свідоцтва – 2
Участь у всеукраїнських та міжнародних
конференціях - 3
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Модель гармонійного розвитку дітей 610 років на заняттях хореографією у
позашкільних закладах
Статті у фахових виданнях – 1
Акти упровадження – 1
Авторські свідоцтва – 1
Участь у всеукраїнських та міжнародних
конференціях - 1
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Модель
процесу
формування
доброзичливих взаємин між учнівським
та учительським колективами
Захист дисертації;
Статті у наукометричних базах – 2
Статті у фахових виданнях – 3
Акти упровадження – 3
Авторські свідоцтва – 2

Переяслав-Хмельницького
державного
педагогічного
університету
імені
Григорія Сковороди
Обласний будинок художньої
творчості Миколаївської ОДА
Договір б/н від 12.12.2015 р.

Обласний будинок художньої
творчості Миколаївської ОДА

Миколаївська ЗОШ
№ 46
Угода про співпрацю
30.01.2016 р.

від
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Теоретичні основи
формування доброзичливих
взаємин між учительским та
учнівським колективами

0115U001242
П

Якименко С.І.

Бублик А. Г.

Мультикультурне
виховання учнів
початкової школи у
позакласній роботі

0115U001240
П
01.01.1631.12.19

Якименко С.І.

Іванець Н.В.

Теоретичний аспект
мультикультурного виховання

0115U001240
П

Якименко С.І.

47

Іванець Н.В.

Участь у всеукраїнських та міжнародних
конференціях - 3
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Педагогічні
умови
формування Миколаївська ЗОШ
доброзичливих
взаємин
між
учительським
та
учнівським № 46
колективами.
Модель
процесу
формування
доброзичливих
взаємин
між
учительським
та
учнівським
колективами
Статті у наукометричних базах – 1
Статті у фахових виданнях – 1
Акти упровадження – 1
Участь у всеукраїнських та міжнародних
конференціях – 1
Авторське свідоцтво - 1
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Модель мультикультурного виховання
учнів початкової школи в позакласній
роботі
Захист дисертації;
Статті у наукометричних базах – 2
Статті у фахових виданнях – 3
Акти упровадження – 3
Авторські свідоцтва – 2
Участь у всеукраїнських та міжнародних
конференціях - 2
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Алгоритм
мультикультурного
виховання учнів початкової школи в

Миколаївські ЗОШ
№ 1, 46.
Угода про співпрацю
30.01.2016 р.

від

Миколаївські ЗОШ
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учнів початкової школи у
позакласній роботі

Удосконалення природничоматематичної освіти у
контексті нової української
школи

48

П
01.01.1731.12.19

Дінжос Р.В.

позакласній роботі
№ 1, 46.
Статті у наукометричних базах – 1
Статті у фахових виданнях – 1
Акти упровадження – 1
Участь у всеукраїнських та міжнародних
конференціях - 1
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
ТОВ «Золотий колос»,
компанія «ADDRIAN»,
торговий дім «ОСВІТАКонцепція удосконалення природничоЦЕНТР»;
математичної освіти
2.Співробітництво зі школами
Модель природничо-математичної
м. Миколаєва та області (понад
Манькусь І.В. освіти у контексті нової української
48 шкіл міста, Березанський рНедбаєвська
школи
н., Снігурівський р-н.,
Л.В.,
Технологія удосконалення природничоЖовтневий р-н., Доманівський
Махровський математичної освіти
р-н., Вознесенський р-н.,
В.М.
Монографія - 1
м.Херсон). Проведення
Іванніков А.В. Статті у наукометричних базах – 6
фестивалю творчості,
Дармосюк
Статті у фахових виданнях - 12
натхнення і науки «Молодіжна
В.М.,
Авторське свідоцтво на паркінг цікавої
хвиля» (травень, грудень);
Васильєва Л.Я., науки
3. Впровадження результатів
Чадаєв О.М., Навчальний посібник “Сучасний урок
дослідження у навчальноРуда А.М.,
фізики в контексті STEM-освіти” -1
виховний процес МНУ імені
Погромська
Акти упровадження – 6
В.О. Сухомлинського,ВНЗ І-ІІ
Г.С.,
Участь у всеукраїнських та міжнародних
рівня акредитації:
Махровська
конференціях – 10
Миколаївський політехнічний
Н.А.
Підготовка студентів учасників олімпіад
коледж, Миколаївський
і наукових конкурсів
будівельний коледж, Коледж
Анотований звіт за рік і півріччя
МНУ ім. В.О.Сухомлинського;
(червень, грудень)
4.Співробітництво з
Заявка на грантові програми
МОІППО.
Договір б/ н від 01.09.2015 р.;
від 01.09.2016 р.; від 01.09.17
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Впровадження системи
STEM-освіти в професійну
підготовку майбутніх
викладачів природничоматематичних дисциплін

Впровадження системи
STEM-освіти в професійну
підготовку майбутніх
викладачів природничоматематичних дисциплін

П

Дінжос Р.В.

Дінжос Р.В.

Модель впровадження
STEM-освіти в професійну підготовку
майбутніх вчителів та перевірка її
ефективності
Інноваційний проект – 1
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях - 1
Акти упровадження – 1
Підготовка студентів учасників олімпіад
і наукових конкурсів
Анотований звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Заявка на грантові програми

Манькусь І.В.

Модель впровадження
STEM-освіти в професійну підготовку
майбутніх вчителів та перевірка її
ефективності
Технологія розробки STEM-майданчиків
для різнорівневих освітніх середовищ
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях – 2
Акти упровадження - 1
Авторське свідоцтво - 1

р.
ТОВ «Золотий колос»,
компанія «ADDRIAN»,
торговий дім «ОСВІТАЦЕНТР»;
2.Співробітництво зі школами
м. Миколаєва та області (понад
48 шкіл міста, Березанський рн., Снігурівський р-н.,
Жовтневий р-н., Доманівський
р-н., Вознесенський р-н.,
м.Херсон). Проведення
фестивалю творчості,
натхнення і науки «Молодіжна
хвиля» (травень, грудень);
3. Впровадження результатів
дослідження у навчальновиховний процес МНУ імені
В.О. Сухомлинського,ВНЗ І-ІІ
рівня акредитації:
Миколаївський політехнічний
коледж, Миколаївський
будівельний коледж, Коледж
МНУ ім. В.О.Сухомлинського;
4.Співробітництво з МОІППО.
ТОВ «Золотий колос»,
компанія «ADDRIAN»,
торговий дім «ОСВІТАЦЕНТР»;
2.Співробітництво зі школами
м. Миколаєва та області (понад
48 шкіл міста, Березанський рн., Снігурівський р-н.,
Жовтневий р-н., Доманівський
р-н., Вознесенський р-н.,
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Звіт за рік і півріччя

Впровадження системи
STEM-освіти в професійну
підготовку майбутніх
викладачів природничоматематичних дисциплін

Недбаєвська
Л.В.

м.Херсон). Проведення
фестивалю творчості,
натхнення і науки «Молодіжна
хвиля» (травень, грудень);
3. Впровадження результатів
дослідження у навчальновиховний процес МНУ імені
В.О. Сухомлинського,ВНЗ І-ІІ
рівня акредитації:
Миколаївський політехнічний
коледж, Миколаївський
будівельний коледж, Коледж
МНУ ім. В.О.Сухомлинського;
4.Співробітництво з МОІППО.
ТОВ «Золотий колос»,
компанія «ADDRIAN»,
торговий дім «ОСВІТАЦЕНТР»;
2.Співробітництво зі школами
Модель впровадження
м. Миколаєва та області (понад
STEM-освіти в професійну підготовку 48 шкіл міста, Березанський рмайбутніх вчителів та перевірка її н., Снігурівський р-н.,
ефективності
Жовтневий р-н., Доманівський
Статті у наукометричних базах МОН – 1 р-н., Вознесенський р-н.,
Статті у фахових виданнях – 2
м.Херсон). Проведення
Акти упровадження - 1
фестивалю творчості,
Авторське свідоцтво - 1
натхнення і науки «Молодіжна
Курсові роботи – 1
хвиля» (травень, грудень);
Звіт за рік і півріччя
3. Впровадження результатів
дослідження у навчальновиховний процес МНУ імені
В.О. Сухомлинського,ВНЗ І-ІІ
рівня акредитації:
Миколаївський політехнічний
коледж, Миколаївський
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Впровадження системи
STEM-освіти в професійну
підготовку майбутніх
викладачів природничоматематичних дисциплін

Махровський
В.М.

Впровадження системи
STEM-освіти в професійну
підготовку майбутніх
викладачів природничоматематичних дисциплін
Іванніков А.В.

Модель впровадження
STEM-освіти в професійну підготовку
майбутніх вчителів та перевірка її
ефективності
Технологія розробки STEM-майданчику
з курсу загальної фізики Електрика і
магнетизм
STEM-майданчик “Дивовижне поруч”
Статті у фахових виданнях – 2
Акти упровадження - 1
Курсові роботи – 1
Звіт за рік і півріччя

Модель впровадження
STEM-освіти в професійну підготовку
майбутніх вчителів та перевірка її
ефективності
Технологія розробки STEM-майданчику
з курсу сучасної електроніки
Статті у наукометричних базах МОН – 1
Статті у фахових виданнях – 1
Акти упровадження - 1

будівельний коледж, Коледж
МНУ ім. В.О.Сухомлинського;
4.Співробітництво з МОІППО.
Співробітництво зі школами
м. Миколаєва та області (понад
48 шкіл міста, Березанський рн., Снігурівський р-н.,
Жовтневий р-н., Доманівський
р-н., Вознесенський р-н.,
м.Херсон). Проведення
фестивалю творчості,
натхнення і науки «Молодіжна
хвиля» (травень, грудень);
Впровадження результатів
дослідження у навчальновиховний процес МНУ імені
В.О. Сухомлинського,ВНЗ І-ІІ
рівня акредитації:
Миколаївський політехнічний
коледж, Миколаївський
будівельний коледж, Коледж
МНУ ім. В.О.Сухомлинського;
Співробітництво з МОІППО.

Співробітництво зі школами
м. Миколаєва та області (понад
48 шкіл міста, Березанський рн., Снігурівський р-н.,
Жовтневий р-н., Доманівський
р-н., Вознесенський р-н.,
м.Херсон).

Звіт за рік і півріччя
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Впровадження системи
STEM-освіти в професійну
підготовку майбутніх
викладачів природничоматематичних дисциплін

Дармосюк
В.М.

Модель впровадження
STEM-освіти в професійну підготовку
майбутніх вчителів та перевірка її
ефективності
Інноваційний проект – 3
Статті у фахових виданнях - 1
Авторське свідоцтво - 1
Звіт за рік і півріччя

Васильєва
Л.Я.

Модель впровадження
STEM-освіти в професійну підготовку
майбутніх вчителів та перевірка її
ефективності
Статті у фахових виданнях –1
Авторське свідоцтво - 1
Захист іноваціїних проектів -3
Звіт за рік і півріччя

Чадаєв О.М.

Модель впровадження
STEM-освіти в професійну підготовку
майбутніх вчителів та перевірка її
ефективності
технологія розробки STEM-майданчику
з дисципліни Математичний аналіз
STEM-майданчик “Математичне
моделювання”
Стаття у фаховому виданні – 1
Акти упровадження - 1
Авторське свідоцтво - 1
Звіт за рік і півріччя

Руда А.М.

Модель впровадження
STEM-освіти в професійну підготовку
майбутніх вчителів та перевірка її
ефективності

Впровадження системи
STEM-освіти в професійну
підготовку майбутніх
викладачів природничоматематичних дисциплін

Впровадження системи
STEM-освіти в професійну
підготовку майбутніх
викладачів природничо-

Співробітництво зі школами
м. Миколаєва та області (понад
48 шкіл міста, Березанський рн., Снігурівський р-н.,
Жовтневий р-н., Доманівський
р-н., Вознесенський р-н.,
м.Херсон).
Співробітництво зі школами
м. Миколаєва та області
(понад 48 шкіл міста,
Березанський р-н.,
Снігурівський р-н.,
Жовтневий р-н., Доманівський
р-н., Вознесенський р-н.,
м.Херсон).

Співробітництво зі школами
м. Миколаєва та області
(понад 48 шкіл міста,
Березанський р-н.,
Снігурівський р-н.,
Жовтневий р-н., Доманівський
р-н., Вознесенський р-н.,
м.Херсон).

Співробітництво зі школами
м. Миколаєва та області
(понад 48 шкіл міста,
Березанський р-н.,
113

математичних дисциплін

Технологія розробки STEM-майданчику
з дисципліни Аналітична геометрія
STEM-майданчик “Створи шедевр”
Статті у фахових виданнях – 2
Акти упровадження - 1
Авторське свідоцтво - 1
Звіт за рік і півріччя

Впровадження системи
STEM-освіти в професійну
підготовку майбутніх
викладачів природничоматематичних дисциплін

Система
практико-орієнтованих
пропозицій
щодо
вдосконалення
існуючих моделей підготовки студентів
в галузі програмування та ІКТ
Майстер-класи в галузі ІКТ «Квест-ІТ»,
«ІТ-Батл», «Комп’терна анімація»
Прототип
інноваційного
проекту
«Поглиблене вивчення інформатики в
розрізі концепції нової української школи»
Стаття у наукометричних базах - 1
Стаття у фах. виданні – 1
Акти упровадження - 1
Монографія – 0,25 а.арк.
Звіт за рік і півріччя

Погромська Г.

Впровадження системи
STEM-освіти в професійну
підготовку майбутніх
викладачів природничоматематичних дисциплін
Махровська
Н.А.

Система
практико-орієнтованих
пропозицій
щодо
вдосконалення
існуючих моделей підготовки студентів
в галузі програмування та ІКТ
Майстер-класи в галузі ІКТ «Квест-ІТ»,
«ІТ-Батл», «Комп’терна анімація»
Стаття у фах. виданні – 1
Монографія – 0,25 а.арк.
Прототип
інноваційного
проекту
«Поглиблене вивчення інформатики в
розрізі концепції нової української школи»
Акти упровадження - 3

Снігурівський р-н.,
Жовтневий р-н., Доманівський
р-н., Вознесенський р-н.,
м.Херсон).

Співробітництво зі школами
м. Миколаєва та області
(понад 48 шкіл міста,
Березанський р-н.,
Снігурівський р-н.,
Жовтневий р-н., Доманівський
р-н., Вознесенський р-н.,
м.Херсон).

Співробітництво зі школами
м. Миколаєва та області
(понад 48 шкіл міста,
Березанський р-н.,
Снігурівський р-н.,
Жовтневий р-н., Доманівський
р-н., Вознесенський р-н.,
м.Херсон).
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Авторське свідоцтво - 1
Звіт за рік і півріччя
Організаційно-методичні
засади формування
здорового способу життя
студентської молоді
засобами фізичної
культури

49

П
0118 U003980
01.01.1831.12.19

Литвиненко
О.М.

Литвиненко
О.М.
Адаменко
О.О.
Борецька Н.О.
Грохович О.М
Славітяк О.С.

Литвиненко
О.М.
Славітяк О.С.

Адаменко
О.О.

Теоретична
модель формування
здорового способу життя студентської
молоді засобами фізичної культури;
методичне забезпечення використання
засобів
фізичної
культури, які
підвищують
якість
формування
здорового способу життя
Статті у наукометричних базах -5
Статті у фахових виданнях – 9
Моногрфії – 1
Акти впровадження – 5
Авторське свідоцтво - 2
Підготовка студентів учасників олімпіад
і наукових конкурсів
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Заявка на грантові програми
Система та характеристика сучасних
підходів щодо підвищення ефективності
формування здорового способу життя
студентської молоді.
Стаття у наукометричній базі – 1
Стаття у фаховому виданні – 2
Авторське свідоцтво – 1
Підготовка студентів учасників олімпіад
і наукових конкурсів
Анотований
звіт за рік і півріччя
(червень, грудень)
Заявка на грантові програми
Якісні показники та критерії рівнів
готовності студентів до формування
здорового способу життя у процесі
виховної роботи в умовах ВНЗ.
Стаття у наукометричній базі – 1

МНУ імені
В.О.Сухомлинського,
Донбаський державний
педагогічний університет,
кафедра здоровя людини та
фізичного виховання (договір
№ 2 від 01.12.2017 р.)

МНУ імені
В.О.Сухомлинського,
Донбаський державний
педагогічний університет,
кафедра здоровя людини та
фізичного виховання (договір
№ 2 від 01.12.2017 р.)

МНУ імені
В.О.Сухомлинського,
Донбаський державний
педагогічний університет,
кафедра здоровя людини та
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Борецька Н.О.
Грохович О.М

Стаття у фаховому виданні – 1
Авторське свідоцтво – 1
Звіт за рік і півріччя
Складові
майбутньої
моделі
формування здорового способу життя
студентської молоді з використанням
засобів гімнастики
Стаття у наукометричній базі – 1
Стаття у фаховому виданні – 2
Звіт за рік і півріччя

фізичного виховання (договір
№ 2 від 01.12.2017 р.)
МНУ імені
В.О.Сухомлинського,
Донбаський державний
педагогічний університет,
кафедра здоровя людини та
фізичного виховання (договір
№ 2 від 01.12.2017 р.)
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Додаток 1
до Плану роботи університету
в сферах наукової, науково-технічної
та інноваційної діяльності на 2018 рік

План
проведення наукових конференцій із проблем вищої освіти і науки на 2018 р.
у Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського

№

Тема конференції

Основні питання, що пропонуються для
обговорення

1

2

3

1.1

Підрозділ, відповідальний за
Термін Кільк. Відомства або установи, які
проведення
заходу, проведення учасн. є співорганізаторами заходу
контактні особи, телефон
4
5
6
7

І. Міжнародні конференції
ІІ
Міжнародна Степове
Побужжя
в
контекстіІнститут історії, політології та
археологічна
соціокультурного розвитку Східної таправа,
кафедра
історії,
конференція
Центральної Європи у IІ тис. до н.е. – V ст.етнології та археології
«Ольвійський
н.е.
Відповідальні
форум»
- історико-археологічні дослідження доби Смирнов О. І. тел. 0972836131
(памяті
фінальної бронзи та раннього залізного віку. Господаренко О. В. тел.
В.В.Крапівіної)»
- Ольвія та античний світ.
0959290775
- Археологія степової зони (скіфо-Смирнов Л. І. тел. 0977310377
сарматська археологія).

04-06
травня
2018 р.

100 Інститут археології НАН
України; Національна спілка
краєзнавців
України;
Миколаївський
обласний
краєзнавчий
музей;
Університет
Гете
(Франкфурт-на-Майні,
Німеччина).
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1.2

II Міжнародна
науковопрактична
конференція
“Інноваційна
діяльності
в
галузі технічних
і
фізикоматематичних
наук”

Фізика конденсованого стану
речовини.
Хімія
конденсованих
структурно-неоднорідних систем.
Геометричне, математичне та
комп'ютерне
моделювання
явищ,
систем і процесів.
- Моделі та методи аналізу даних.
Проблеми
професійної
підготовки фахівців технічного та
фізико-математичного напряму.
Нові матеріали та технології.

Механіко-математичний
факультет, кафедра фізики
та математики
Відповідальний:
Овчаренко А. В.
тел.: (0512) 37-88-12

13-15
вересня
2018 р.

100 Інститут механіки імені
С. П. Тимошенка
НАНУ;
Інститут
хімії
високомолекулярних
сполук НАНУ; Інститут
технічної
теплофізики
НАНУ;
Київський
національний університету
імені Т. Г. Шевченка;
Національний педагогічний
університету імені М. П.
Драгоманова; Національний
університет
кораблебудування
імені
адмірала Макарова;
Univerite M’hamed Bougara
de Boumerdes, Алжир;
Universite de Lyon, Франція;
National Technical University
of Athens, Греція;
Інженерно-економічний
інститут,
м.
Карши,
Узбекистан; College of Civil
Engineering and Mechanics,
China.

ІІ. Всеукраїнські конференції
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2.1

Всеукраїнська
науковопрактична
конференція
«Трансформаційні
зміни особистості
студентської
молоді засобами
професійної
освіти»

- Особливості психологічного супровіду
осіб з особливими потребами.
- Трансформація особистості в умовах
військового конфлікту.
- Особливості професійної підготовки
майбутніх психологів до роботи з дітьми,
які пережили військовий конфлікт.
- Особливості професійної підготовки
майбутніх психологів до роботи з дітьми з
обмеженими можливостями.

Факультет педагогіки та 17 квітня
психології,
кафедра
2018 р.
психології
Відповідальні
Савенкова І. І..
Кузнецова С. В.,
Литвиненко І. С.
тел 0512 37-88-06

100

Кропивницький
інститут
Приватного
вищого
навчального
закладу
«Університет
сучасних
знань»; КВНЗ Вінницька
академія неперервної освіти;
Київський університет імені
Бориса Грінченка.

2.2

ІІІ Всеукраїнська
науковопрактична
конференція
«Проблеми
розвитку творчої
особистості дітей
дошкільного віку:
теорія, практика,
перспективи»

Розвиток
творчої
особистості
дітей
дошкільного віку.
- Інноваційні технології у формуванні
творчої особистості дитини дошкільного
віку й учня початкових класів.
Психолого-педагогічний
супровід
творчого розвитку дітей дошкільного віку.
- Розвиток творчого потенціалу майбутніх
фахівців в умовах вищого навчального
закладу.
Творча
самореалізація
вихователя
дошкільного навчального закладу й учителя
початкових класів в умовах
нової
української школи.

Факультет дошкільної та 16 травня
початкової освіти, кафедра
2018 р.
дошкільної освіти
Відповідальні
Трифонова О. С.
Кардаш І. М.
тел.. 093 694 96 26, 050
906 16 00

120

Прикарпатський
національний
університет
імені В. Стефаника;
ДЗ
«Південноукраїнський
національний педагогічний
університет
імені
К. Д. Ушинського»;
Уманський
державний
педагогічний
університет
імені П. Тичини.
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2.3

2.4

Всеукраїнська
науковопрактична
конференція
із
проблем
вищої
освіти
«Філософськопедагогічний
феномен
В. О. Сухомлинсь
кого в контексті
нової української
школи».
Всеукраїнська
науковопрактична
конференція
«Державні
стандарти
дошкільної
та
початкової освіти
в умовах Нової
української
школи: теорія і
практика»

- Особистісно зорієнтоване навчання і
виховання.
- Організація та проведення керованого
продуктивного навчання.
- Особистісно-професійна
характеристика
сучасного вчителя.
- Управління сучасною школою.

Педагогіка партнерства у сучасному
освітньому середовищі.
Ключові
компетентності
Нової
української школи (дошкільна та початкова
ланки).
Підготовка
вмотивованого
і
кваліфікованого педагога.

Відповідальний:
Проректор
із
науковопедагогічної
роботи
Ситченко А. Л.
Тел.. (0512) 37-88-23

26-27
вересня
2018 р

Факультет дошкільної та 17 жовтня
початкової освіти, кафедра
2018 р.
початкової освіти, кафедра
дошкільної освіти
Відповідальні
Якименко С. І.
тел 0677433002
Трифонова О. С.
тел 0976481648
Казанжи І. В.
тел 0504936768

100

Інститут педагогіки НАПН
України;
Херсонський
державний
університет;
Миколаївський
обласний
інститут
післядипломної
педагогічної освіти.

100

Житомирський
державний
університет
імені
Івана
Франка.;
Хмельницька
гуманітарно-педагогічна
академія;
Херсонський
державний університет;
Південноукраїнський
національний педагогічний
університет
імені К. Д. Ушинського;
Черкаський
національний
університет
імені
Б. Хмельницького.
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План
проведення конференцій молодих вчених і студентів на 2018 р.
у Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського
Всеукраїнські конференції

Назва конференції, що
відповідає
проблематиці заходу

Основні питання, що пропонуються для обговорення

Термін
Підрозділ,
проведен К-сть
відповідальний за
ня
учасни
проведення
(число,
ків
заходу (телефон)
місяць)

1
ІХ
Всеукраїнська
науково-практична
конференція здобувачів
вищої освіти і молодих
учених
«Наука.
Студентство.
Сучасність.
Гуманістичні
ідеї
В О Сухомлинського як
фактор саморозвитку
особистості»

2
Гуманістичні
ідеї
В О Сухомлинського
як
фактор
саморозвитку особистості:
- Дитяча філософія В.О.Сухомлинського як засіб розвитку
дитини дошкільного віку.
- Професійна підготовка майбутніх педагогів до реалізації
завдань нової української школи.
- Патріотизм як педагогічний феномен у спадщині
В. О. Сухомлинського.
- Батьківська педагогіка В. О. Сухомлинського в сучасних
соціокультурних умовах.
- Формування національної свідомості студентської молоді.

3
4
Факультет
17
дошкільної
та травня
початкової освіти, 2018 р.
кафедра
педагогіки
та
дитячої психології
Відповідальна:
Олексюк О. Є.
тел. 37-89-53;
3 8066 267 07 72

5
250

XІІ
Всеукраїнська
науково-практична
студентська
конференція
“Проблеми формування

- Сучасний стан і перспективи формування здоров’я
студентської молоді.
- Туризм як фактор оздоровлення студентів, перспективи його
розвитку в Україні.
- Фізичне виховання як пріоритетний фактор у формуванні

Факультет
18 -19
фізичної культури травня
та
спорту, 2018 р.
кафедра ТМФК
Відповідальний:

100

Міністерства,
відомства або
установи, які є
співорганізаторам
и конференції,
семінару
6
Інститут
модернізації змісту
освіти;
Херсонський
державний
університет;
Рівненський
державний
університет;
Прикарпатський
національний
університет імені
Василя Стефаника.
Національний
університет
кораблебудування
імені
адмірала
Макарова;
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здорового
способу здорового способу життя студентів.
Гетманцев С. В.
життя у студентської - Медико-біологічні та еколого-психологічні аспекти тел.(0512)
молоді ”
формування здоров’я та здорового способу життя 37-87-36(03)
студентської молоді.

Київський
національний
університет імені
Т. Г. Шевченко;
Херсонський
державний
університет.
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Додаток 2
до Плану роботи університету
в сферах наукової, науково-технічної
та інноваційної діяльності на 2018 рік

Графік випуску фахових видань, або таких, що знаходяться у процесі входження

Місяць

Січень
Лютий

Педагогічні
науки
гол. ред.,
проф.
Степанова
Т.М.

Історичні
науки
гол. ред.,
проф.
Шитюк М. М.

№ 1 (21),
квітень 2018

Text. Context.
Intertext
гол. ред.,
проф.
Філатова
О.С.

№ 1 (5),
квітень 2018

№ 2 (61),
травень 2018

№ 1 (10),
травень 2018
№ 1 (45),
червень 2018

Гл. та
нац. пр.
економіки
гол. ред.,
проф.
Стройко
Т.В.

Вип. 22
№ 1 (3),
травень 2018

№ 1 (10),
червень 2018

Вип.23
Вип. 24

№ 3 (62),
вересень 2018

Жовтень

№ 2 (22),
жовтень 2018

Листопад

Грудень

ГМтІТ
гол. ред. в.о.
проф.
Устенко
С. А.

Вип. 21
№ 1 (19),
квітень 2018

Червень
Липень
Серпень
Вересень

Філологічні
науки
гол. ред., проф.
Філатова О. С.

Біологічні
науки
гол. ред.,
проф.
Наконечний
І. В.

№ 1 (60),
лютий 2018

Березень
Квітень
Травень

Психологічні
науки
гол. ред., доц.
Савенкова І. І.

Економічні
науки
гол. ред.,
проф.
Кіщак І. Т.

№ 2 (46),
листопад 2018
№ 4 (63),
грудень 2018

№ 2 (6),
жовтень 2018

№ 2 (20),
листопад 2018

Вип. 25
№ 2 (4),
листопад
2018

№ 2 (11),
грудень 2018

№ 2 (11),
грудень 2018
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Вип.
26
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