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Науковий  напрям:   Гуманітарні  науки 
Керівник: Пархоменко В.А. 

 
Секція «Соціально-історичні  науки» 

Керівник секції:  Рижева Н.О. 
 
Група 1 
Керівник групи : Рижева Н.О. 
 
Тема «Комплексне дослідження археологічних пам’яток Нижнього Побужжя ІІІ тис. до н.е.–XV ст. (пам’яткоохоронний аспект)»  
Реєстраційний номер: 0118U00339 
Тип роботи: фундаментальна 
Термін виконання: 01.01.2018 -31.12.2020 рр. 
 
№ Виконавець Етап   виконання  НДР на 2019 рік Очікуваний результат Форми   представлення   

результатів 
1 Рижева Н.О., 

керівник теми 
НДР 

Аналіз архівних матеріалів та 
історіографії.  
Теоретико- методологічні засади 
культуроґенезу давнього 
населення регіону 

Теоретична модель культуроґенезу 
давнього населення регіону ІІІ тис. до 
н.е.–XV ст.. 

Фахові статті – 1  
Тези конференції – 1 

2 Горбенко К.В Аналіз артефактів. 
Регіональні особливості 
культуроґенезу населення 
регіону в епоху бронзового віку. 

  Нові знання про матеріальну культуру 
та закономірності розвитку населення 
регіону за доби бронзи. 

  Теоретична модель культуроґенезу 
  давнього населення регіону в епоху 
бронзового віку 

Статті у наукометричних базах 
Scopus  – 2 
Тези конференції – 1  
База даних керамічного 
комплексу 
Розділ монографії - 2 

3 Господаренко О.В Регіональні особливості 
культуроґенезу населення 
регіону XIV – XV ст. 

Теоретична модель культуроґенезу 
давнього населення регіону в епоху 
середніх віків. 

Фахові статті – 1 
Тези конференції – 2 
розділ монографії - 2 

4 Кузовков В.В Аналіз архівних матеріалів та 
основних джерел з історії 

Нові знання про матеріальну культуру 
та закономірності розвитку населення 

Фахові статті – 1  
Тези конференції – 2 
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регіону.  
Регіональні особливості 
культуроґенезу населення 
регіону в епоху середніх віків. 

регіону за доби середньовіччя. 
Теоретична модель культуроґенезу 
населення регіону в епоху середніх 
віків 

Розділ монографії - 2 

5 Смирнов Л.І. Аналіз археологічного 
матеріалу 

Нові знання про топографічне 
розташування археологічних пам’яток 

Тези конференції – 2  
База даних археологічних пам’яток 

6 Смирнов О.І. Аналіз артефактів з  
розкопок стародавніх пам’яток 
регіону. 
Регіональні особливості 
культуроґенезу населення 
регіону  в античну епоху. 

Нові знання про матеріальну культуру 
та закономірності розвитку населення 
регіону за доби античності. 

Теоретична модель культуроґенезу 
давнього населення Нижнього 
Побужжя в епоху античності 

Статті у наукометричних базах 
Scopus – 1 
Фахові статті – 1  
Тези конференції – 2 
Розділ монографії - 3 

7 Хрящевська Л.М. Систематизація писемних джерел 
та історіографічних праць з теми.  

Теоретична модель культуроґенезу 
давнього населення регіону в 
литовську епоху 

Фахові статті – 1 
Тези конференції – 1 
 

8 Козленко Р.О. Аналіз археологічного матеріалу  Нові знання про топографічне 
розташування археологічних пам’яток 
римського часу. 
Встановлення закономірностей 
розвитку населення регіону в епоху 
римської присутності 

Фахові статті – 1 
Тези конференції – 2  
Висновок про технічний стан 
стародавніх пам'яток регіону 

 
Група 2  
Керівник групи : Зеркаль М.М. 
 
Тема «Історія Півдня України в модерний та новітній час у контексті загальноісторичного розвитку» 
Реєстраційний номер: 0118U003979 
Тип роботи: фундаментальна 
Термін виконання: 01.01.2018 -31.12. 2020 рр. 
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№ Виконавець Етап   виконання  НДР на 2019 
рік 

Очікуваний результат Форми  представлення   результатів 

1 Зеркаль М.М., 
керівник теми 

Трагедія голодомору 1932-
1933рр. за матеріалами архівних 
справ, як втілення більшовицької 
політики геноциду українських 
селян  

Теоретична модель більшовицького 
геноциду стосовно українського 
населення. 

Фахові статті – 1 
Участь у конференціях – 1 

 

2 Пархоменко В.А. Вітчизняна мемуаристика як 
джерело з історії національно-
визвольних змагань 1914-1921 рр 

Теоретична модель джерельної бази 
особового походження щодо 
революційних процесів 1917-1921 рр. в 
Південному регіоні. Виявлення 
інформаційних можливостей 
вітчизняної мемуаристики в якості 
історичного джерела. 

Монографія– 1 
Фахові статті – 2 
Участь у конференціях – 1 
 

3 Маринченко Г.М. Матеріально-культурний  та 
освітній розвиток Південної 
України в контексті 
загальноісторичних процесів 

Нові наукові знання щодо шляхів 
формування інформаційної 
компетентності сучасного вчителя 
суспільствознавчої галузі в Україні. 

Фахові  статті – 2 
Участь у конференціях – 2 
 

4 Дмитрук І.М. Підтема: «Адаптація 
вітчизняного законодавства до 
норм Європейського Союзу в 
контексті глобалізацій них 
процесів. 
Етап на 2019 рік: 
І Етап: Сучасний стан 
національного законодавства в 
умовах вступу України до ЄС 

Теорія стратегії розвитку 
та  удосконалення національного 
законодавства в умовах вступу України 
до ЄС. 

Фахові  статті – 1 
Монографія (розділ) – 1 
 

5 Калкутіна Н.В. Режимні установи радянського 
військового полону  в Південній 
Україні (1940-1950 рр. ХХ ст) 
 
 

Нові знання про  дислокацію установ 
радянського військового полону на 
території Південної України,  режим 
утримання в них спецконтингенту та 
уточнення даних про місця поховання 
військовополонених. 

Фахові  статті – 2 
Монографія (розділ) - 3 

6 Буглай Н.М. Зовнішньополітичні зв’язки Нові знання про зовнішньополітичні Стаття у наукометричних базах – 1 
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України та Польщі в контексті 
євроатлантичної інтеграції. 

зв’язки України та Польщі в контексті 
євроатлантичної інтеграції. 

Фахова стаття – 1 
Участь у конференціях - 1 

7 Іванова Т.Ю. Матеріально-культурний та 
освітній розвиток Південної 
України в контексті 
загальноісторичних процесів 

Нові знання про матеріально-
культурний та освітній розвиток 
Південної України в контексті 
загальноісторичних процесів 

Фахова стаття – 1 
Участь у конференціях - 1 

8 Чернявська В.В. Ідеологічна  боротьба  України в 
період революції  та  
громадянської  війни 1917-1921 
рр. 

Нові  знання  про  особливості 
ідеологічного  протистояння військово-
політичнитх  сил в революційну добу  
на  Півдні України 

Фахова стаття – 1 
Участь у конференціях - 1 

9 Ласінська М.Ю. Вивчення історії єврейської 
національної меншини в ХІХ-ХХ 
ст.. на Півдні України 

Нові знання про соціально-економічне 
та суспільне становище єврейського 
населення регіону в модерний час. 
Теоретична модель системи 
міжнародних відносин кінця ХІХ -–
початку ХХ ст. та місце в ній 
єврейського населення Південно-
українського регіону (єврейські 
міжнародні та міжконтинентальні 
міграції, їх вплив на міжнародну 
ситуацію в світі). 

Фахові  статті – 2 
Участь у конференціях – 3 
 

 
 

 
Група 3 
Керівник групи : Полянська В.І. 
 
Тема «Кроскультурні  комунікації  в  контексті сучасного  українського  філософського  дискурсу» 
Реєстраційний номер: 0117U004488 
Тип роботи: фундаментальна 
Термін виконання: 01.02.2017-01.02.2020 рр. 
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№ Виконавець Етап  виконання  НДР на 2019 
рік 

Очікуваний результат Форми  представлення  результатів 

1 Полянська В.І., 
керівник теми НДР 

Філософсько-світоглядний 
аналіз змісту проблеми 
осмислення смислу історії: 
класика та сучасність 

Концепція  аналізу  впливу 
американського  кінематографу на  
сучасну  українську  культуру 

Фахова  стаття – 2 
Стаття у наукометричних базах 
Scopus, WoS – 1 

2 Шпачинський І.Л. 
 

Філософсько-світоглядна 
проблема творчої самореалізації 
особистості в умовах 
трансформації суспільства 

Теоретико-філософська концепція  
комплексу креативних якостей  
особистості в контексті гармонійності  
крос культурних комунікацій  
сучасного суспільства 

Фахова  стаття – 1 
Участь у конференціях – 1 
 

3 Куриленко Т.В. 
 

Проблема особистості в 
контексті міжкультурної 
комунікації 

Методологія  дослідження  буття 
людини  в  сучасному інформаційному  
суспільстві 

Фахова  стаття – 1 
Участь у конференціях – 1 

 

Секція «Літературознавство, мовознавство та мистецтвознавство» 
Керівник  секції : Солодка А.К. 

 

Група 4  
Керівник  групи : Майстренко М.І. 
 
Тема «Лексико-семантичні та етнокультурологічні особливості мовних одиниць у контексті міжкультурної комунікації (на матеріалі 
німецької та української мов)» 
Реєстраційний номер: 0117U004482 
Тип роботи: фундаментальна 
Термін виконання: 01.02.18-31.12.19  рр. 

№ Виконавець Етап  виконання  НДР на 2019 
рік 

Очікуваний результат Форми  представлення  результатів 

1 Осипов П.І., 
керівник теми НДР 

Моделі  спільних та  відмінних  
рис побутування (аспект 

Алгоритм  дослідження  мови та  
особливостей  побутування 

Фахові статті – 2 
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міжкультурної  комунікації) 
2 Водяна Л.В., 

керівник теми НДР 
Етнокультурологічні 
особливості поетичного 
сучасного німецького тексту 

Модель аналізу етнокультурологічних 
одиниць поетичного тексту  

Фахові статті – 1 
Монографія – 1  
 

3 Кирилюк С.В. Дослідження лексичних 
одиниць у фольклорному 
дискурсі 

Модель аналізу лексичних одиниць у 
фольклорному дискурсі 

Фахові статті - 2 

4 Чередниченко В.П Дослідження композиційно-
стилістичних характеристик 
німецькомовної новели в 
аспекті прагматики тексту 

Модель лінгвістичного аналізу новели у 
прагматичному аспекті 

Фахові статті - 2 

5 Баркарь У.Я. 
 

Лексико-семантичні одиниці 
німецької та української мов в 
аспекті міжкультурної 
комунікації 

Модель зіставного дослідження 
лексико-семантичних одиниць німецької 
та української мов в аспекті 
міжкультурної комунікації 

Фахові статті - 2 

6 Майстренко М.І., 
керівник теми 

Лексико-семантичні 
особливості латинських фраз у 
контексті культури 

Система лексико-семантичних одиниць 
у латинських фразах в латинській 
культурі 

Фахові статті - 2 

 

Група 5 
Керівник  групи : Солодка А.К. 
 
Тема «Інтерференція в процесі перекладу у сфері міжкультурної  професійної комунікації» 
Реєстраційний номер: 0118U003997 
Тип роботи: фундаментальна 
Термін виконання: 01.09.2017-31.09.2020 рр. 

 
№ Виконавець Етап  виконання  НДР на 2019 

рік 
Очікуваний результат Форми представлення  результатів 

1 Солодка А.К., 
керівник теми НДР 

Встановлення проявів 
інтерференції в професійно 

 Модель та методика використання 
конструктивної мовної інтерференції.  

Статті у наукометричних базах 
Scopus, WoS – 1 
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орієнтованій МКК і у професійно 
орієнтованому перекладі 

 Монографія (розділ) – 1 
Акти упровадження – 1 
Участь у конференціях – 2 

2 Волченко О.М. Проблеми професійно-
орієнтованої МКК та перекладу, 
що обумовлені лексичною 
інтерференцією 

Методика аналізу проблеми 
професійно-орієнтованої МКК та 
перекладу, що обумовлені лексичною 
інтерференцією 

Фахові статті – 3 
Участь у конференціях – 1 
 

3 Єфименко Т.М. Проблеми професійно-
орієнтованої МКК та перекладу, 
що обумовлені граматичною 
(морфологічною та 
синтаксичною) інтерференцією 

Алгоритм використання 
конструктивної інтерференції, що 
обумовлена граматичною 
(морфологічною та синтаксичною) 
інтерференцією  у міжкультурній 
комунікації перекладача. 

Статті у наукометричних базах 
Scopus, WoS – 1 
Фахові статті – 1 
Монографія (розділ) – 1 
Авторське свідоцтво – 1 
Участь у конференціях – 1 

4 Нікішина В.В.  
 

Проблеми професійно-
орієнтованої МКК та перекладу, 
що обумовлені звуковою 
(фонетичною, фонологічною та 
звуко-репродуктивною 
інтерференцією). 

Методика використання 
конструктивної інтерференції у 
професійно-орієнтованій МКК та 
перекладі, що обумовлені звуковою 
(фонетичною, фонологічною та 
звукосистемою 

Розділ монографії - 1 
 

5 Васіна І.В Хронотоп як текстотвірна 
категорія 

Обґрунтування жанрово-стилістичної 
домінанти текстів хоррор в перекладі 

Фахові статті – 1 
Участь у конференціях - 1 

 
 
 
Група 6  
Керівник  групи: Коч Н.В 
 
Тема «Мовна репрезентативність національної картини світу: лінгвокогнітивний, лінгвокультурологічний та комунікативний 
аспекти» 
Реєстраційний номер: 0119U001552 
Тип роботи: фундаментальна 
Термін виконання: 01.01.19-31.12.21 рр. 



8 
 

№ Виконавець Етап  виконання  НДР на 2019 
рік 

Очікуваний результат Форми  представлення  результатів 

1 Коч Н.В., керівник 
теми НДР 

Мовна репрезентативність 
національної картини світу в 
лінгвокогнітивному аспекті 

Наукові знання щодо специфіки 
мовної репрезентації національної 
картини світу в ретроспекції та 
проспекції 

Монографія (розділ) – 1 
Фахові статті – 3 
Участь у конференціях – 2 

2 Василькова Н.І. Мовна репрезентативність 
національної картини світу в 
лінгвокогнітивному аспекті 

Дослідження соціомовної ситуації в 
м. Миколаєві в лінгвокогнітивному 
аспекті. 

Участь у конференціях – 1 

3 Бабій Ю.Б. Мовна репрезентативність 
національної картини світу в 
лінгвокогнітивному аспекті 

Базові концепти рекламного 
політичного дискурсу 

Монографія (розділ) – 1 
Фахові статті – 2 
Авторські свідоцтва – 4 
Участь у конференціях – 4 

4 Желязкова В.В. Мовна репрезентативність 
національної картини світу в 
лінгвокогнітивному аспекті 

Методика опису концептосфер 
соціально-професійних дискурсів 

Монографія (розділ) – 1 
Фахові статті – 2 
Авторські свідоцтва – 2 
Участь у конференціях – 2 

5 Каленюк С. О. 
 

Мовна репрезентативність 
національної картини світу в 
лінгвокогнітивному аспекті 

Методика опису концептосфер 
соціально-професійних дискурсів 

Монографія (розділ) – 1 
Фахові статті – 3 
Авторські свідоцтва – 2 
Участь у конференціях – 2 
Підготовка учасників олімпіад, 
конкурсыв – 1 

6 Олексюк О. М. Мовна репрезентативність 
національної картини світу в 
лінгвокогнітивному аспекті 

Модель репрезентації національної 
картини світу на матеріалі 
комерційної реклами 

Монографія (розділ) – 1 
Фахові статті – 1 
Авторські свідоцтва – 2 
Участь у конференціях – 2 
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Науковий  напрям:   Суспільні науки 
Керівник:  Савінова Н.В. 

 
Секція «Педагогіка,  психологія,  проблеми  молоді  та  спорту» 

Керівник  секції: Якименко С.І. 
 
Група  1  
Керівник групи :  Якименко С.І. 
 
Тема «Підготовка майбутніх фахівців початкової освіти в умовах нової української школи» 
Реєстраційний номер: 0117U004487 
Тип роботи: прикладна 
Термін виконання: 01.01.17-31.12.19 рр. 
№ Виконавець Етап виконання  НДР на 2019 

рік 
Очікуваний результат Форми  представлення   результатів  

1 Якименко С.І., 
керівник теми НДР 
 

Реалізація принципу 
дитиноцентризму на засадах 
особистісно орієнтованої 
технології в процесі підготовки 
майбутніх фахівців початкової 
освіти 

Науково-методичний супровід 
реалізації принципу дитиноцентризму 
на засадах особистісно орієнтованої 
технології в процесі підготовки 
майбутніх фахівців початкової освіти 
 

Фахові статті – 3 
Монографія – 1 
Монографія (розділ)-1 
Підготовка  учасників  конкурсів, 
олімпіад – 1 
Авторські свідоцтва-10 
Акти впровадження – 1 
Участь у конференціях – 4 
Закордонне  стажування 

2 Казанжи І.В. 
 

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

Науково-методичний супровід 
підготовки майбутніх фахівців 
початкової освіти до побудови освітньої 
траєкторії дитини засобами педагогіки 
партнерства   
 

Фахові статті – 2 
Монографія (розділ)-1 
Підготовка  учасників  конкурсів, 
олімпіад – 1 
Авторські свідоцтва-2 
Акти впровадження – 1 
Участь у конференціях – 2 

3 Паршук С.М. Формування загальнокультурної Науково-методичний супровід Фахові статті – 1 
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 грамотності майбутніх фахівців 
початкової освіти засобами 
образотворчого мистецтва як 
основи національної 
ідентичності 

формування загальнокультурної 
грамотності майбутніх фахівців 
початкової освіти засобами 
образотворчого мистецтва як основи 
національної ідентичності    

Монографія (розділ)-1 
Підготовка  учасників  конкурсів, 
олімпіад – 1 
Участь у конференціях – 2 

4 Білявська Т.М Формування комунікативної 
компетентності майбутніх 
фахівців початкової освіти  
 

Науково-методичний супровід 
формування комунікативної 
компетентності майбутніх фахівців 
початкової освіти    
 

Фахові статті – 2 
Монографія (розділ)-1 
Підготовка  учасників  конкурсів, 
олімпіад – 2 
Авторські свідоцтва - 1 
Участь у конференціях – 3 

5 Авраменко К.Б. 
 

Формування математичної 
грамотності майбутніх фахівців 
початкової освіти 

Науково-методичний супровід 
формування математичної грамотності 
майбутніх фахівців початкової освіти 
Фахові статті – 1 
 

Монографія (розділ)-1 
Підготовка  учасників  конкурсів, 
олімпіад – 2 
Авторські свідоцтва - 2 
Участь у конференціях – 4 

6 Тимченко А.А. 
 

Формування інформаційно-
цифрової компетентності 
майбутніх фахівців початкової 
освіти 

Науково-методичний супровід 
формування інформаційно-цифрової 
компетентності майбутніх фахівців 
початкової освіти   
 

Фахові статті – 1 
Монографія (розділ)-1 
Підготовка  учасників  конкурсів, 
олімпіад – 1 
Авторські свідоцтва - 2 
Участь у конференціях – 4 

7 Рехтета Л.О Підготовка майбутніх фахівців 
початкової освіти до фізичного 
розвитку та формування 
здорового способу життя 
молодших школярів 

Науково-методичний супровід 
підготовки майбутніх фахівців 
початкової освіти до фізичного 
розвитку та формування здорового 
способу життя молодших школярів 
 

Фахові статті – 1 
Монографія (розділ)-1 
Підготовка  учасників  конкурсів, 
олімпіад – 1 
Авторські свідоцтва - 1 
Участь у конференціях – 2 
Звіт за  рік та півріччя 

8 Січко І.О Формування компетентності 
майбутніх фахівців початкової 
освіти в природничих науках і 
технологіях. 

Науково-методичний супровід 
формування компетентності майбутніх 
фахівців початкової освіти в 
природничих науках і технологіях.    
 

Фахові статті – 1 
Монографія (розділ)-1 
Підготовка  учасників  конкурсів, 
олімпіад – 1 
Авторські свідоцтва - 1 
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Участь у конференціях – 2 
Закордонне  стажування 
Звіт за  рік та півріччя 

9 Філімонова Т.В. 
 

Експериментально-дослідна  
робота з підготовки  майбутніх 
фахівців до патріотичного 
виховання  старих дошкільників 
та молодших  школярів в 
освітньому середовищі Нової  
української школи 

Науково-методичний  супровід 
підготовки  майбутніх фахівців до 
патріотичного виховання  старих 
дошкільників та молодших  школярів в 
освітньому середовищі Нової  
української школи 

Акти впровадження – 1 
Фахові статті – 1 
Участь у конференціях - 1 

 
Тема  «Мультикультурне  виховання  учнів початкової  школи  в  позакласній  роботі (дисертаційне дослідження)» 
Керівник:  Якименко С.І. 
Реєстраційний номер: 0115U001240 
Тип роботи: прикладна 
Термін виконання: 01.01.16-31.12.19 рр. 
№ Виконавець Етап  виконання НДР на 2019 

рік 
Очікуваний результат Форми представлення  результатів  

1 Іванець Н.В. Експериментальне  дослідження 
ефективності   моделі 
мультикультурного  виховання  
учнів початкової  школи  в  
позакласній  роботі 

Експериментальне  дослідження 
ефективності   моделі 
мультикультурного  виховання  учнів 
початкової  школи  в  позакласній  
роботі. 
 Порівняльний  аналіз  результатів  
експерименту 

Фахові статті – 1 
Монографія (розділ) – 1 
Авторські свідоцтва – 1 
Участь у конференціях – 2 

 

Група 2  
Керівник  групи :  Ситченко А.Л. 
 
Тема : «Формування предметних компетентностей учнів на концептуальних засадах Нової української школи  (засобами уроків української 
мови і літератури)» 
Реєстраційний  номер: 
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Тип роботи: Фундаментальна 
Термін виконання: 2019–2022 рр. 
 
№ Виконавець Етап  виконання  дослідження 

на 2019 рік 
Очікуваний результат Форми  представлення  результатів 

 Лінгвістична 
науково-дослідна 
група (І). Підтема: 
«Теоретичні основи 
формування 
лінгвістичної 
компетентності 
учнів основної та 
старшої школи». 

   

1 Баденкова В. Етап І. 
Лінгвокультуреми як фактор 
формування 
етнокультурознавчої й 
соціолінгвістичної 
компетентностей, виховання 
національно-мовної особистості. 
Термін виконання: 1 липня 2019 
р. – 31 грудня 2019 р. 

 Модель комплексного аналізу 
регіонального тексту з формування 
етнокультурознавчої й 
соціолінгвістичної компетентностей 

Фахова стаття – 1 
Участь у конференціях -  

 

2 Гузенко С. В. Етап І. 
Функціонування мови і 
текстових єдностей у 
полікультурному просторі ХХ-
ХХІ ст.: репрезентація новітніх 
явищ в освітньому середовищі 
Термін виконання: 1 липня 2019 
р. – 31 грудня 2019 р. 

Репрезентація мови української 
публіцистики початку ХХІ ст. як 
оновленого соціокультурного 
феномена 
Специфіка мовної реалізації окремих 
концептів у сучасному українському 
публіцистичному дискурсі 
 

Фахова  стаття – 1 
Участь у конференціях – 2 
 

3 Корнієнко І. А. 
 

Етап І. 
Оніми як мовленнєво-
комунікативний компонент 

Лінгвосемантичні особливості онімів 
як специфічних лексичних одиниць. 

Стаття  у наукометричних базах – 
1 
Фахова стаття – 1 



13 
 

лінгвістичної компетентності. 
Термін виконання: 1 липня 2019 
р. – 31 грудня 2019 р. 

Участь у конференціях - 2 

 Літературознавча 
науково-дослідна 
група (ІІ). 
Підтема: 
«Теоретичні основи 
формування 
літерату-рознавчої 
компетент-ності 
учнів основної та 
старшої школи». 

   

4 Гурдуз А. І. Етап І. 
Механізми взаємодії традицій 
фентезійної прози в українській 
і зарубіжній прозі кінця ХХ – 
початку ХХІ ст. 
Термін виконання: 1 липня 2019 
р. – 31 грудня 2019 р. 

Визначені механізми взаємодії традицій 
фентезійної прози в українській і 
зарубіжній прозі кінця ХХ – початку 
ХХІ ст. 
. 

Розділ монографії – 1 
Стаття  у  країнах ОЄСР – 1 
Фахова стаття – 1 
Участь у конференціях - 1 

 

5 Родіонова І.Г. Етап 1. 
Інтертекстуальні стратегії в 
сучасній масовій літературі. 
Термін виконання: 1 липня 2019 
р. – 31 грудня 2019 р. 

Окреслення специфіки прозових текстів 
окремих авторів постмодерного періоду 
з погляду проблеми інтертекстуальності.  
 

 

Стаття  у  країнах ОЄСР – 1 
Фахова стаття – 1 
Участь у конференціях - 2 

 
 

 Науково-дослідна 
група з методики 
навчання 
української мови 
(ІІІ). Підтема: 
«Методичні засади 
формування 
лінгвістич-ної 
компетентності 
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учнів основної та 
старшої школи». 

6 Рускуліс Л.В., 
керівник теми 

Етап 1. 
Опорно-аналітичний. 
Теоретичні основи сутності 
поняття «предметні 
компетентності»; 
вибудовування ієрархії 
компетентностей учнів основної 
і старшої школи (засобами 
уроків української мови). 
Термін виконання: 1 липня 2019 
р. – 31 грудня 2019 р. 

Збір, аналіз наукової та науково-
методичної літератури.  

Організація та проведення,участь у 
конференції - 1  
Фахові статті – 2 
Розділ монографії - 1 

 Науково-дослідна 
група з методики 
навчання 
української 
літератури (IV).  
Підтема: 
«Формування 
читацької 
компетент-ності 
учнів в умовах 
розбудови Нової 
української школи» 

   

7 Ситченко А.Л. Етап 1.  
Структурно-діяльнісний підхід 
до компентнісного  навчання 
літератури 
Термін виконання: 1 липня 2019 
р. – 31 грудня 2019 р. 
 

Філософсько-літературознавчі та 
методичні засади реалізації 
структурно-діяльнісного підходу до 
літературної освіти 

Фахова стаття – 1 
Участь у конференції - 1 

 

8 Мхитарян О.Д. Етап І.  
Структурно-діяльнісний підхід 

Засадничі філософсько-
літературознавчі ідеї формування 

Фахова стаття – 1 
Участь у конференції - 2 
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до компетентнісного навчання 
української літератури. Зміст: 
концептуальні засади проблеми 
Термін виконання: 1 липня 2019 
р. – 31 грудня 2019 р. 

читацької компетентності учнів під час 
навчання української літератури. 
 
 

 
 

 

Група 3 
Керівник  групи : Яблонський А.І. 
 
Тема «Військово-патріотичне виховання молоді в освітньо-виховному просторі університету» (керівник комплексної теми Будак 
В.Д.) 
Реєстраційний номер: 
Тип роботи: фундаментальна 
Термін виконання: 01.01.16-31.12.20 рр. 

№ Виконавець Етап   виконання  НДР на 2019 
рік 

Очікуваний результат Форми представлення  результатів 

1 Яблонський А.І. 
керівник підтеми 
НДР 
Психолого-
педагогічна  
експертиза змісту  
патріотичного 
виховання  у  ЗВО 

Теоретичне  обгрунтування  
моделі психолого-педагогічної 
експертизи  патріотичного  
виховання 

Моделі психолого-педагогічної 
експертизи  патріотичного  виховання 

Участь у конференціях – 1 
 

2 Олексюк О.Є. 
Розвиток у студентів  
складових  
особистості  лідера 
як необхідного  
компонента 
патріотичного  

Організація і проведення 
педагогічного експерименту 

Методика формування та розвитку у 
студентів університету лідерських 
якостей у процесі викладання 
психолого-педагогічних дисциплін в 
університеті. 
 

Фахова  стаття – 1 
Розділ  монографії – 1 
Участь уконференціях – 2 



16 
 

виховання  в  
умовах освітнього  
простору  
університету 

3 Вдовиченко Р.П. 
 

Розробка технології та системи 
ціннісних орієнтацій 
студентської молоді як 
складової патріотичного 
виховання в умовах освітньо-
виховного простору 
університету  

Психолого-педагогічні методики 
дослідження ціннісних орієнтацій 
студентської молоді як складової 
патріотичного виховання в умовах 
освітнього простору університету 
 

Фахова  стаття – 1 
Участь у конференціях – 3 
 

4 Михальченко Н.В. Динаміка розвитку патріотичної 
рефлексії  особистості пізньої 
юності в освітньому  просторі 
університету 

Технологія формування  патріотичної 
рефлексії особистості пізньої  юності 
у процесі викладання дисципліни 
«Національно-патріотичне виховання 
в закладах освіти» 

Фахова  стаття – 1 
 

5 Бабаян Ю.О Організація і проведення 
психологічного експерименту  
 

Технологія формування мотиваційної 
готовності  
студентської молоді до захисту 
Вітчизни 
у процесі викладання психолого-
педагогічних дисциплін в університеті 

Фахова  стаття – 1 
Участь у конференціях- 2 

6 Дрозд О.В. 
Формування  
національної 
самосвідомості 
особистості в 
умовах  
університету 

Умови ефективного формування 
національної самосвідомості 
особистості в умовах 
університету 
 

Реалізація педагогічних умов 
формування національної 
самосвідомості студентської молоді 
 

Фахова  стаття – 1 
Монографія (розділ) – 1 
Участь у конференціях - 2 

7 Карсканова С.В. Теоретична  модель  
патріотично  налаштованої 
особистості 

Аналіз  результатів  апробації   
авторської  методики «Я  і  моя  
країна»  та  кореляція з  результатами  
діагностик  за  іншими  методиками 

Фахові  статті – 1 
Участь  у  конференціях – 1 

8 Шапошнікова Ю.Г Студентська  молодь як  об’єкт  Практичні способи формування Участь у конференціях -2 
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Соціально-
психологічні  
аспекти 
патріотичного  
виховання  молоді  
( у  системі  ЗВО) 

військово-патріотичного  
виховання 

системи логічно пов'язаних вікових, 
педагогічних, соціально-
психологічних аспектів розвитку 
особистості у процесі військо-
патріотичного виховання 

9 Шапочка К.А. 
Формування  
європейських  
цінностей щодо  
дотримання прав  
людини  як  
складової 
патріотичного  
виховання  в  
умовах 
інклюзивного  
освітнього 
середовища 

Формування знань, вмінь та 
навичок з прав людини, як 
складової патріотичного 
виховання молоді в умовах 
інклюзивного освітнього 
середовища 

Технологія формування знань, вмінь 
та навичок з прав людини як 
складової патріотичного виховання 
молоді в умовах інклюзивного 
освітнього середовища. 
 

Фахова стаття - 1 

 
 
Група  4  
Керівник групи : Бахтін А.М. 
 
Тема «Військово-патріотичне виховання молоді в освітньо-виховному просторі університету» (керівник комплексної теми Будак 
В.Д.) 
Підтема «Військово-історична   складова  системи  військово-патріотичного  виховання  студентської  молоді» 
Реєстраційний номер: 
Тип роботи: фундаментальна 
Термін виконання: 01.01.16-31.12.20 рр. 
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№ Виконавець Етап   виконання  НДР на 2019 
рік 

Очікуваний результат Форми представлення  результатів 

1 Бахтін А.М. Морально-політична  складова  
системи  військово-
патріотичного  виховання  
студентської  молоді 

Модель морально-політичної  
складової  системи  військово-
патріотичного  виховання  
студентської  молоді 

Фахова  стаття- 1 
 

2 Туртаєв Ю.В. 
 

Морально-політична  складова  
системи  військово-
патріотичного  виховання  
студентської  молоді 

Модель морально-політичної  
складової  системи  військово-
патріотичного  виховання  
студентської  молоді 

Фахова  стаття- 1 
 

3 Глущенко В.С. 
 

Морально-політична  складова  
системи  військово-
патріотичного  виховання  
студентської  молоді 
 

Модель морально-політичної  
складової  системи  військово-
патріотичного  виховання  
студентської  молоді 

Фахова  стаття- 2 
 

4 Бугаєвський І.І. 
 

Морально-психологічна  
складова  системи  військово-
патріотичного  виховання  
студентської  молоді 

Модель морально-психологічної  
складової  системи  військово-
патріотичного  виховання 
студентської  молоді 

Фахова  стаття- 1 
 

5 Самохін О.В. Морально-політична  складова  
системи  військово-
патріотичного  виховання  
студентської  молоді 

Модель морально-політичної  
складової  системи  військово-
патріотичного  виховання  
студентської  молоді 

Фахова стаття 

6 Ольшанський С.І. Морально-політична  складова  
системи  військово-
патріотичного  виховання  
студентської  молоді 

Модель морально-політичної  
складової  системи  військово-
патріотичного  виховання  
студентської  молоді 

 

7 Винограденко Е.В. 
 

Військово-патріотична  гра 
«Патріот  України»  як 
підсумкова  складова системи  
військово-патріотичного  
виховання студентської  молоді 

Положення  та  правила  військово-
патріотичної  гри «Патріот  України» 

Фахова  стаття- 1 
 

8 Товстопят М.О. Морально-політична  складова  
системи  військово-

Модель морально-політичної  
складової  системи  військово-
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патріотичного  виховання  
студентської  молоді 

патріотичного  виховання  
студентської  молоді 

9 Лелека В.М. Етап 3. Розробка технології та 
моделі розвитку формування 
патріотичної особистості 
майбутнього учителя з предмету 
«Захист Вітчизни» в умовах 
освітньо-виховного простору 
університету. 

Методика дослідження формування та 
розвитку майбутнього учителя з 
предмету «Захист Вітчизни» в умовах 
освітньо-виховного простору 
університету, як патріотичної 
особистості» 

Фахова стаття - 1 

 
Група 5  
Керівник групи : Стріхар О.І. 
 
Тема  «Військово-патріотичне виховання молоді в освітньо-виховному просторі університету» (керівник комплексної теми Будак 
В.Д.) 
Підтема «Національно-патріотичне виховання студентської молоді засобами музичного мистецтва» 
Реєстраційний номер: 
Тип роботи: фундаментальна 
Термін виконання: 01.01.16-31.12.20 рр. 

№ Виконавець Етап  виконання  НДР на 2019 рік Очікуваний результат Форми представлення  результатів 
1 Стріхар О.І., 

керівник підтеми 
НДР 

Розробка методики формування 
педагогічної готовності 
студентської молоді до 
національно-патріотичного 
виховання засобами музичного 
мистецтва 
 

Методика  формування педагогічної 
готовності студентської молоді до 
національно-патріотичного 
виховання засобами музичного 
мистецтва 
 

Статті наукометричних базах Scopus, 
WoS – 1 
Фахові статті- 1 
Розділ  монографії – 1 
Підготовка  учасників  олімпіад, 
конкурсів -1 
Авторські  свідоцтва – 2 
Участь у конференціях – 1 

2 Парфентьєва І.П. 
 

Розробка методики формування 
педагогічної готовності 
студентської молоді до 
національно-патріотичного 

Методика формування педагогічної 
готовності студентської молоді до 
національно-патріотичного 
виховання засобами музичного 

Статті наукометричних базах Scopus, 
WoS – 1 
Фахові статті- 1 
Розділ  монографії – 1 
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виховання засобами музичного 
мистецтва 
 

мистецтва 
 

Підготовка  учасників  олімпіад, 
конкурсів -1 
Авторські  свідоцтва – 2 
Участь у конференціях – 1 

3 Ярошевська Л.В. 
 

Розробка методики формування 
педагогічної готовності 
студентської молоді до 
національно-патріотичного 
виховання засобами музичного 
мистецтва 
 

Методика  формування педагогічної 
готовності студентської молоді до 
національно-патріотичного 
виховання засобами музичного 
мистецтва 

Статті наукометричних базах Scopus, 
WoS – 1 
Фахові статті- 1 
Розділ  монографії – 1 
Підготовка  учасників  олімпіад, 
конкурсів -1 
Авторські  свідоцтва – 2 
Участь у конференціях – 1 

4 Аристова Л.С, 
 

Розробка методики формування 
педагогічної готовності 
майбутніх учителів музичного 
мистецтва до патріотичного 
виховання школярів 
 

Методика  формування педагогічної 
готовності майбутніх учителів до 
патріотичного виховання школярів 
Заявка на грант – 1 
 

Статті наукометричних базах Scopus, 
WoS – 1 
Фахові статті- 1 
Розділ  монографії – 1 
Підготовка  учасників  олімпіад, 
конкурсів -1 
Авторські  свідоцтва – 2 
Участь у конференціях – 1 

5 ВасильєваЛ. Л.,  
 

Розробка методики формування 
педагогічної готовності 
майбутніх учителів музичного 
мистецтва до патріотичного 
виховання школярів 
 

Методика  формування педагогічної 
готовності майбутніх учителів до 
патріотичного виховання школярів 
 

Статті наукометричних базах Scopus, 
WoS – 1 
Фахові статті- 1 
Розділ  монографії – 1 
Підготовка  учасників  олімпіад, 
конкурсів -1 
Авторські  свідоцтва – 2 
Участь у конференціях – 1 

6 Ревенко Н. В Розробка методики формування 
педагогічної готовності 
майбутніх учителів музичного 
мистецтва до патріотичного 
виховання школярів 
 

Методика  формування педагогічної 
готовності майбутніх учителів до 
патріотичного виховання школярів 
 

Статті наукометричних базах Scopus, 
WoS – 1 
Фахові статті- 1 
Розділ  монографії – 1 
Підготовка  учасників  олімпіад, 
конкурсів -1 
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Авторські  свідоцтва – 2 
Участь у конференціях – 1 

7 Щербак І.В. 
 

Розробка методики формування 
педагогічної готовності 
майбутніх учителів музичного 
мистецтва до громадянського 
виховання  

Методика формування педагогічної 
готовності майбутніх учителів до 
громадянського виховання молоді 
 

Фахові статті- 1 
Розділи монографії- 1 
Авторські  свідоцтва – 1 
Участь у конференціях – 1 

8 Бєдакова С.В. Розробка методики формування 
педагогічної готовності 
майбутніх учителів музичного 
мистецтва до громадянського 
виховання  

Методика  формування педагогічної 
готовності майбутніх учителів до 
громадянського виховання молоді 
 

Фахові статті- 1 
Розділи монографії- 1 
Авторські  свідоцтва – 1 
Участь у конференціях – 1 

9 П’ятницька-
Позднякова І.С. 

Розробка  методики формування  
педагогічної  готовності  
студентської молоді до 
національно-патріотичного 
виховання засобами музичного 
мистецтва 

Методика формування  педагогічної  
готовності  студентської молоді до 
національно-патріотичного 
виховання засобами музичного 
мистецтва 

Фахова стаття – 1 
Участь у конференціях – 1 
Участь у науково-методичному 
семінарі – 1 
Монографія (розділ) - 1 

10 Тютенко Г.О. Розробка  методики формування  
педагогічної  готовності  
майбутніх учителів музичного 
мистецтва до патріотичного 
виховання 

Методика  формування  педагогічної  
готовності  майбутніх  учителів до 
патріотичного  виховання 

Фахова стаття – 1 
Участь у конференціях – 1 
Участь у науково-методичному 
семінарі – 1 
Монографія (розділ) - 1 

 
 
 
 
Група 6  
Керівник  групи:Трифонова О.С. 
 
Тема «Теоретико-методичні засади формування готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в Новій українській 
школі» 
Реєстраційний номер: 0119U000596 
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Тип роботи: прикладна 
Термін виконання: 02.01.2019 –31.12.2021 рр.  

№ Виконавець Етап  виконання  НДР на 2019 рік Очікуваний результат Форми  представлення  результатів 
1 Трифонова О.С., 

керівник теми НДР 
Визначення критеріїв і 
показників, розробка 
діагностувальних методик, 
проведення констатувального 
етапу, характеристика рівнів 
сформованості готовності 
старшого дошкільника до 
навчання в Новій українській 
школі 

Діагностувальні методики з’ясування 
рівнів готовності дитини старшого 
дошкільного віку до навчання в 
Новій українській школі. 
 
 

Авторське свідоцтво- 1 
Статті у Web  of  Science  – 1 
Статті зі студентами, яких залучено 
до НДР кафедри – 1 
Тези доповідей – 2 
Науковий семінар – 1 
Стаття у зарубіжному, періодичному 
науковому виданні країни ОЄСР - 1 

2 Степанова Т.М. Діагностувальна методика 
сформованості розумової 
готовності старшого дошкільника 
до навчання в Новій українській 
школі 

Діагностувальні методики з’ясування 
рівнів готовності дитини старшого 
дошкільного віку до навчання в 
Новій українській школі. 

Фахові статті – 1 
Статті у Web  of  Science  – 1 
Тези доповідей – 1 
Науковий семінар – 1 

3 Кардаш І.М. Діагностувальна методика 
сформованості комунікативної 
готовності старшого дошкільника 
до навчання в Новій українській 
школі 

Діагностувальні методики з’ясування 
рівнів готовності дитини старшого 
дошкільного віку до навчання в 
Новій українській школі. 
 
 

Фахові статті – 1 
Тези доповідей – 2 
Статті зі студентами, яких залучено 
до НДР кафедри – 2 
Стаття у зарубіжному, періодичному 
науковому виданні країни ОЄСР - 1 

4 Курчатова А.В. Діагностувальна методика 
сформованості поведінкового 
компонента готовності старшого 
дошкільника до навчання в Новій 
українській школі 
 

Діагностувальні методики з’ясування 
рівнів готовності дитини старшого 
дошкільного віку до навчання в 
Новій українській школі. 
 

Фахові статті – 1 
Тези доповідей – 2 
Статті зі студентами, яких залучено 
до НДР кафедри – 2 
Стаття у зарубіжному, періодичному 
науковому виданні країни ОЄСР - 1 

5 Лісовська Т.А. Діагностувальна методика 
сформованості естетичного 
компонента готовності старшого 
дошкільника до навчання в Новій 

Діагностувальні методики з’ясування 
рівнів готовності дитини старшого 
дошкільного віку до навчання в 
Новій українській школі. 

Фахові статті – 1 
Тези доповідей – 2 
Статті зі студентами, яких залучено 
до НДР кафедри – 2 
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українській школі  
 

Стаття у зарубіжному, періодичному 
науковому виданні країни ОЄСР - 1 

6 Соколовська  О.С. Діагностувальна методика 
сформованості трудового 
компонента  готовності старшого 
дошкільника до навчання в Новій 
українській школі 

Діагностувальні методики з’ясування 
рівнів готовності дитини старшого 
дошкільного віку до навчання в 
Новій українській школі. 
 

Фахові статті – 1 
Тези доповідей – 2 
Статті зі студентами, яких залучено 
до НДР кафедри – 2 
Авторське свідоцтво - 1 

7 Тесленко С.О. Діагностувальна методика 
сформованості моральної 
готовності старшого дошкільника 
до навчання в Новій українській 
школі 

Діагностувальні методики з’ясування 
рівнів готовності дитини старшого 
дошкільного віку до навчання в 
Новій українській  
 

Фахові статті – 2 
Тези доповідей – 3 
Стаття у зарубіжному, періодичному 
науковому виданні країни ОЄСР - 1 
Статті зі студентами, яких залучено 
до НДР кафедри – 2 
Авторське свідоцтво - 1 

 

Група 7  
Керівник  групи : Дінжос Р.В. 
 
Тема «Моделювання інноваційного освітнього середовища засобами природничо-математичної освіти» 

   Реєстраційний номер: 0119U000594 
Тип роботи: прикладна 
Термін виконання: 01.01.2019 – 31.12.2020 рр. 
№ Виконавець Етап  виконання  НДР на 2019 

рік 
Очікуваний результат Форми представлення  результатів 

1 Дінжос Р.В., 
керівник теми НДР 

Розробка проекту-супутника 
«Цікава наука на вулицях міста» 
освітнього проекту «Крок до 
науки» 

Проект-супутник «Цікава наука на 
вулицях міста» освітнього проекту 
«Крок до науки» 

Інноваційний  проект – 1 
Статті у фахових виданнях - 1 
Акти упровадження – 1 
Авторське свідоцтво – 1 
Участь у міжнародній конференції – 
1  

2 Манькусь І.В. 
 

Модернізація наукової 
структури проекту «Крок до 

Система  шляхів модернізації  
наукової структури проекту «Крок до 

Інноваційний проект – 3 
Статті у фахових виданнях – 1 
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 науки»: відкриття нової 
університетської студії 

науки»: відкриття нової 
університетської студії 

Акти упровадження - 1 
Авторське свідоцтво – 1 
Участь у міжнародній конференції – 
1 

3 Недбаєвська Л.C. 
 

Розробка проекту-супутника 
«Цікава наука на вулицях міста» 
освітнього проекту «Крок до 
науки» 

Проект-супутник «Цікава наука на 
вулицях міста» освітнього проекту 
«Крок до науки» 

Статті у фахових виданнях – 1 
Акти упровадження - 1 
Авторське свідоцтво – 1 
Участь у міжнародній конференції – 
1 

4 Махровський В.М. 
 

Розробка і реалізація STEM-
майданчика “Зоряний круїз”з 
курсу загальної фізики 
Електрика і магнетизм 
 

STEM-майданчик “Зоряний круїз”з 
курсу загальної фізики Електрика і 
магнетизм 
Технологія роботи університетської 
студії Майстер-клас 

Участь у міжнародній конференції – 
1 
 

5 Дармосюк В.М. 
 

Розробка і реалізація STEM-
майданчика «Styleофіс» з курсу 
алгебри 
 

STEM-майданчик «Styleофіс» з курсу 
алгебри 
Технологія роботи університетської 
студії Освітні проекти  
 

Інноваційний  проект – 1 
Статті у фахових виданнях - 1 
Авторське свідоцтво – 1 
Участь у міжнародній конференції – 
1 

6 Васильєва Л.Я. Розробка і реалізація STEM-
майданчика  «Академія успіху» 
з курсу алгебри 
 

STEM-майданчик «Академія успіху» з 
курсу алгебри 
Технологія роботи університетської 
студії Освітні проекти 
 

Статті у фахових виданнях –1 
Авторське свідоцтво - 1 
Інноваційний  проект – 4 
Участь у міжнародній конференції – 
1 

7 Чадаєв О.М. 
 

Розробка і реалізація  STEM-
майданчика  «І тут прийшов 
математик…» з курсу вищої 
математики 
 

STEM-майданчик «І тут прийшов 
математик…» з курсу вищої 
математики 
Технологія роботи університетської 
студії Освітні проекти 

Акти упровадження - 1 
Авторське свідоцтво – 1 
Інноваційний  проект – 1 
Участь у міжнародній конференції – 
1 

8 Пархоменко О.Ю. 
 

Розробка і реалізація   STEM-
майданчика  «Таємниці 
Шерлока Хомса» з курсу 
дискретної математики 
 

STEM-майданчик «Таємниці Шерлока 
Хомса» з курсу дискретної математики 
Технологія роботи університетської 
студії Освітні проекти 
 

Статті у фахових виданнях –1 
Авторське свідоцтво – 1 
Інноваційний  проект – 4 
Участь у міжнародній конференції – 
1 



25 
 

9 Махровська Н.А. Розробка і реалізація онлайн-
технологій  у навчальному 
процесі 

Онлайн-технології у навчальному 
процесі 

Стаття у фах. виданні – 1 
Участь у міжнародній конференції – 
2 

 

 
 
 
Група 8  
Керівник  групи : Мироненко Т.П. (канд.н.) 
 
Тема «Імплементація методики предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) в процесі професійно орієнтованої підготовки 
магістрів» 
Реєстраційний номер: 0117U004685 
Тип роботи: прикладна 
Термін виконання: 01.03.2017-01.03.2020 рр. 
№ Виконавець Етап  виконання   НДР на 

2019 рік 
Очікуваний результат Форми  представлення  результатів 

1 МироненкоТ.П., 
керівник теми  НДР 

Розробка експериментальної 
моделі професійного навчання 
на основі методики CLIL 

Імплементація методики предметно-
мовного інтегрованого навчання (CLIL) 
на заняттях в загальноуніверситетській 
магістратурі з «Іноземної мови за 
науково-професійним спрямуванням», 
участь та виступ із загальними 
результатами впровадження методики 
інтегрованого навчання у МНУ на 
Міжнародній науковій конференції в 
Астонському університеті.  

Фахова стаття – 1 
 

2 Добровольська Л.С.  
 

Розробка експериментальної 
моделі професійного навчання 
на основі методики CLIL 

Імплементація методики предметно-
мовного інтегрованого навчання (CLIL) 
на заняттях в загальноуніверситетській 
магістратурі з «Іноземної мови за 
науково-професійним спрямуванням», 

Фахова стаття – 1 
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участь та виступ із результатами 
впровадження методики інтегрованого 
навчання на кафедрі англійської мови і 
літератури на Міжнародній науковій 
конференції в Астонському університеті. 

3 Баркасі В.В. 
 

Розробка експериментальної 
моделі професійного навчання 
на основі методики CLIL 

Імплементація методики предметно-
мовного інтегрованого навчання (CLIL) 
на заняттях в загальноуніверситетській 
магістратурі з «Іноземної мови за 
науково-професійним спрямуванням 

Фахова стаття – 1 

4 Філіпп’єва Т.І.  
 

Розробка експериментальної 
моделі професійного навчання 
на основі методики CLIL 

Теоретичні засади методики предметно-
мовного інтегрованого навчання  

Фахова стаття – 1 

5 Щербакова О.Л. 
 

Розробка експериментальної 
моделі професійного навчання 
на основі методики CLIL 

Теоретичні  засади  методики предметно-
мовного інтегрованого навчання  

Фахова стаття – 1 

6 Шевченко І В.  Розробка експериментальної 
моделі професійного навчання 
на основі методики CLIL 

Теоретичні  засади методики предметно-
мовного інтегрованого навчання  
 

Фахова стаття – 1 

7 Чернега С.М.  Розробка експериментальної 
моделі професійного навчання 
на основі методики CLIL 

Теоретичні  засади  методики предметно-
мовного інтегрованого навчання 

Фахова стаття – 1 

8 Кордюк О.М. Розробка експериментальної 
моделі професійного навчання 
на основі методики CLIL 

Теоретичні  засади  методики предметно-
мовного інтегрованого навчання  
 

Фахова стаття – 1 

9 Нікіфорчук С.С.  Розробка експериментальної 
моделі професійного навчання 
на основі методики CLIL 

Теоретичні  засади  методики предметно-
мовного інтегрованого навчання  
 

Фахова стаття – 1 

10 Рудичик О.М. Розробка експериментальної 
моделі професійного навчання 
на основі методики CLIL 

Теоретичні  засади  методики предметно-
мовного інтегрованого навчання  
 

Фахова стаття – 1 

11 Савчук А.В. Розробка експериментальної 
моделі професійного навчання 
на основі методики CLIL 

Теоретичні  засади  методики предметно-
мовного інтегрованого навчання  
 

Фахова стаття – 1 
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12 Гладишев В.В. Розробка експериментальної 
моделі професійного навчання 
на основі методики CLIL 

Теоретичні  засади  методики предметно-
мовного інтегрованого навчання  
 

Монографія (розділ) – 1 
Фахова стаття - 1 

13 Садова Г.Ю. Розробка експериментальної 
моделі професійного навчання 
на основі методики CLIL 

Теоретичні  засади  методики предметно-
мовного інтегрованого навчання  
 

Монографія (розділ) – 1 
Фахова стаття – 1 
Авторське свідоцтво - 1 

14 Батрак Т.В. Розробка експериментальної 
моделі професійного навчання 
на основі методики CLIL 

Теоретичні  засади  методики предметно-
мовного інтегрованого навчання  
 

Фахова стаття - 1 

 

Тема  «Застосування принципів  міжпредметних  зв’язків при  організації  навчально-пізнавальної  діяльності  студентів на заняттях  
іноземної  мови» (індивідуальне  дослідження  доктора  наук) 
Реєстраційний номер: 0119U001547 
Тип роботи: прикладна 
Термін виконання: 01.01.19 – 31.12.20 рр. 
№ Виконавець Етап  виконання  НДР на 2019 

рік 
Очікуваний результат Форми представлення  результатів 

1 Заскалєта С.Г., 
керівник  теми  НДР 

Розробка  моделі застосування  
міжпредметних  зв’язків  у 
процесі організації  самостійної 
пізнавальної діяльності  
студентів на  заняттях  іноземної  
мови 

Модель та методика застосування  
принципів між предметних зв’язків  у 
процесі організації  самостійної 
пізнавальної діяльності  студентів на  
заняттях  іноземної  мови 

Статті у наукометричних базах 
Scopus, WoS – 1 
Фахові статті – 3 
Участь у конференціях – 3 

 

Група 9 
Керівник групи : Солодка А.К. 
 
Тема «Концептуально-технологічні засади формування професійної комунікативної мобільності студентів в кроскультурній 
взаємодії» 
Реєстраційний номер: 0118U003973 
Тип роботи: фундаментальна 
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Термін виконання: 01.01.2018-01.01.2020 рр. 
№ Виконавець Етап  виконання  НДР на 2019 

рік 
Очікуваний результат Форми 

1 Солодка А.К., керівник 
теми НДР 

Дослідження формування 
кроскультурної компетентності 
студента: особистісно-
смисловий аспект 

Визначення структури професійної 
мобільності студентів 
 

Фахова стаття – 1  
Cтаття зарубіжних виданнях – 1 
Участь у міжнародних 
конференціях -2 

2 Дем`яненко О. Є Дослідження психолого-
педагогічні підходи до 
формування професійної 
мобільності особистості 

Визначення психолого-педагогічних 
підходів до професійної мобільності 
студентів 
 

Фахова стаття – 2 
Монографія (розділ) – 1 
Участь у конференціях – 3 

3 Ружевич Я.І Дослідження формування 
ціннісних орієнтацій студентів 
у процесі формування 
професійної мобільності 

Визначення емоційного складника у 
процесі формування професійної 
мобільності)  
 

Фахові статті – 2 
Монографія (розділ) – 1 
Участь у конференціях – 3 

4 Раковська М.А Дослідження соціально-
особистісної компетенції 
студентів як фактору розвитку 
їх професійної мобільності. 

Визначення соціально-особистісних 
компетенцій студентів як фактору 
розвитку їх професійної мобільності. 
 

Фахові статті – 1 
Монографія (розділ) – 1 
Участь у конференціях – 3 
Авторське свідоцтво- 1 

5 Айзікова Л. В Дослідження факториів 
адаптації до нової культури. 
 

Визначення факторів адаптації 
студентів до нової культури. 
  
 

Фахові статті – 1 
Монографія (розділ) – 1 
Авторські свідоцтва – 1 
Акти упровадження – 1 
Участь у конференціях – 3 

6 Пустовойченко Д. В.  
 

Дослідження мобільність і 
факторів адаптації до нової 
культури. 
 

Визначення ролі факторів адаптації у 
новоку культурному середовищі для 
формування мобільності студентів) 
 

Фахові статті – 1 
Монографія (розділ) – 1 
Участь у конференціях – 3 
Авторське свідоцтво- 1 

7 Плужник А.В. 
 

Дослідження розвитку 
іншомовної комунікативної 
культури студентів ВНЗ 

Дослідження комунікативного 
фактору моделі 
 

Фахові статті – 1 
Участь у конференціях – 3 

8 Майборода Р.В. 
 

Дослідження факторів 
мобільності студентів 
економічних спеціальностей 

Встановлення  факторів мобільності 
студентів економічних спеціальностей 
 

Фахові статті – 1 
Монографія (розділ) – 1 
Участь у конференціях – 3 
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Група 10  
Керівник  групи : Савінова Н.В. 
 
Тема «Технологізація навчально-корекційної та корекційно-виховної діяльності педагогів за нозологічним спрямуванням» 
Реєстраційний номер: 0117U004687 
Тип роботи: прикладна 
Термін виконання: 01.04.17–31.12. 19 рр. 
№ Виконавець Етап   виконання  НДР на 2019 

рік 
Очікуваний результат Форми  представлення  результатів 

1 Савінова Н.В., 
керівник теми НДР 

Продуктивно-технологічний 
етап 

Методика навчально-корекційної та  
корекційно-виховної  діяльності  
педагогів  за  нозологічним  
спрямуванням 

Статті у наукометричних базах 
Scopus, WoS –1 
Фахові  статті – 1 
 

2 Берегова М.І. 
 

Підготовка спеціальних 
педагогів до роботи в умовах 
інклюзивного навчального 
закладу 

Технологія підготовки спеціальних 
педагогів до роботи в умовах 
інклюзивного навчального закладу. 
Характеристика  компетентностей 
спеціальних педагогів.   

Монографія – 1 
Фахові статті – 2 
Участь у конференціях – 1 

3 Кисличенко В.А. 
 

Інформування  та 
логоконсультування  батьків  
дітей-логопатів  за  
нозологічним  спрямуванням 

Технологія формування логопедичної 
освіти батьків дітей з тяжкими 
порушеннями мовлення  
 

Фахові статті: 2  
Розділ монографії – 1 
Підготовка учасників   олімпіад, 
наук. конкурсів : 1 
Авторські свідоцтва: 2 
Участь у всеукраїнських та 
міжнародних конференціях – 2 

4 Стельмах Н.В. 
 

Корекція спрямованості 
особистості  дитини  
 

Комплексна методика корекції 
спрямованості особистості дитини 
 

Монографія - 1 
Статті у  фахових  виданнях – 1. 
Статті у наукометричних базах - 1 
Акти упровадження - 1 
Підготовка студентів - учасників  
олімпіад і наукових конкурсів - 1 
Участь у всеукраїнських та 
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міжнародних конференціях – 1 
5 Борулько Д.М. 

 
Фізична реабілітація осіб з 
тяжкими порушеннями 
мовлення 

Технологія фізичної реабілітації осіб з 
тяжкими порушеннями мовлення 
 

Статті у фахових виданнях – 1 
Акти упровадження – 1 
Участь у конференціях - 1 

6 Середа І.В. 
 

Педагогічні технології у 
корекційно-виховному процесі 

Визначення особливостей 
технологічного підхолу у корекційно-
виховному процесі 
 

Монографія (розділ) - 1 
Статті у наукометричних базах -1 
Фахові статті – 1 
Участь у конференціях – 1 
Авторське свідоцтво – 2 

7 Іванова Т.М. 
 

Особливості усвідомлення 
першокласниками з 
порушеннями мовленнєвого 
розвитку 
власного досвіду гуманних 
стосунків 

Модель формування гуманних 
стосунків у першокласників з 
порушеннями мовленнєвого розвитку 
 

Статті у наукометричних базах –1 
Фахові  статті – 1 
Акти упровадження – 1 
Участь у конференціях -1 

8 Білюк О.Г. Порівняльний аналіз змісту 
підготовки майбутніх вчителів-
логопедів та вчителів 
загальноосвітньої початкової 
школи 

Методика підготовки вчителів 
загальноосвітньої початкової школи до 
інклюзивного навчання 
 

Статті у фахових виданнях – 1 
Акти упровадження – 1 
Участь у конференціях– 1 

 
Група 11  
Керівник  групи :  Савенкова І.І. 
 
Тема «Психологічні детермінанти безпеки освітнього середовища закладів середньої освіти» 
Реєстраційний номер:  
Тип роботи: прикладна 
Термін виконання: 01.10.2019 – 01.10.2021 рр. 
 
№ Виконавець Етап   виконання  НДР на 2019 

рік 
Очікуваний результат Форми представлення  результатів 

1 Савенкова І.І. Хронопсихологічне 
прогнозування особливостей 

Психодіагностичне дослідження 
психосоматичного стану осіб із  

Стаття у наукометричній базі 
Scopus– 1 



31 
 

розвитку та психосоматичного 
стану осіб із  особливими 
потребами в освітньому 
процесі 

особливими потребами в освітньому 
процесі 

2 Чугуєва І.Є Дослідження булінгу як форми 
психологічної небезпеки в 
освітньому середовищі 

Розгорнута  схема булінгу як чинника 
небезпеки  в освітньому середовищі. 
Програма  профілактики боулінгу в 
освітньому середовищі 

Стаття у фаховому виданні -1 
Наукова робота на конкурс - 1 

3 Литвиненко І.С. Обґрунтування актуальності  
проблеми  психологічних  
детермінант безпеки 
освітнього середовища 
закладів  середньої освіти. 
Аналіз наукових праць 
вітчизняних та зарубіжних 
науковців. 

Підготовка  бази для  спільної  роботи 
зі  школами  міста  по  створенню 
безпечного середовища в освітньому 
просторі (укладання угод про 
співпрацю з управлінням освіти ) 

Стаття у наукометричній базі Scopus 
– 1 
Участь в конференції – 1. 
Текст теоретичної частини наукової 
роботи 

4 Руда Н.Л. Виокремлення невирішених 
проблем проблеми  
психологічних  детермінант 
безпеки освітнього середовища 
закладів  середньої освіти 

Концептуальний  апарат НДР Текст Вступу до наукової роботи 

5 Шевченко В.В. Визначення та вирішення 
негативного впливу освітнього 
середовища на протікання 
внутрішньоособистісних 
конфліктів старшокласників 

Концептуальний  апарат НДР Текст Вступу до наукової роботи 
роботи.  

 

Група  12  
Керівник  групи : Султанова Н.В. 
 
Тема: «Теорія і практика соціального виховання дітей в інтернатних закладах освіти  України (1956 – поч. ХХІ ст.)»  
Реєстраційний номер: 0115U002891 
Тип роботи: фундаментальна 
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Термін виконання: 01.09.2017-31.12.2020 р 
№ Виконавець Етап  виконання  НДР на 2019 

рік 
Очікуваний результат Форми  представлення  результатів 

1 Султанова Н.В., 
керівник 

Інтерпретиація  історико-
педагогічних фактів, 
установлення  зв’язків з 
наслідками  виховання  дітей 
та  пануючою ідеологією в  
країні у радянські часи і 
залежностей між подіями і 
явищами у вітчизняній  освіті 

Визначений  зміст, детермінуючі  
чинники, обґрунтовані  етапи і провідні  
тенденції  соціального  виховання в  
інтернатних  закладах  освіти в Україні 
у межах досліджуваного  періоду. 
Введення  в науковий обіг невідомих і 
маловідомих документів, історичних 
фактів та  статистични даних з історії  
соціального  виховання дітей  в  умовах 
інтернатних закладів освіти 

Стаття у наукометричних базах – 1 
Фахова стаття – 1 
Участь у конференціях -1 
Авторські свідоцтва – 2 
Звіт за рік, півріччя 

2 Рогальська-Яблонська 
І.П. 

Визначення  особливостей  
соціалізації  вихованців  
закладів  інтернатного  типу  у  
сучасних умовах соціальної  
нестабільності;  зясування  
труднощів, які  супроводжують 
процес соціалізації підлітків у 
інтернатних закладах, його  
протиріччя і  пов’язані  з  цим  
колізії 

Визначені  особливості соціалізації  
вихованців  закладів  інтернатного  
типу  у  сучасних умовах соціальної  
нестабільності;  труднощі, які  
супроводжують процес соціалізації 
підлітків у інтернатних закладах, його  
протиріччя і  пов’язані  з  цим  колізії 

Стаття у наукометричних базах – 1 
Фахова стаття – 1 
Стаття  у зарубіжних виданнях - 1 
Участь у конференціях -1 
Авторські свідоцтва – 1 
Звіт за рік, півріччя 

3 Ярошенко В.М. Становлення  тенденції  
наслідків  реформування 
соціальної  сфери в  галузі  
підтримки та піклування дітей-
сиріт та  дітей,  позбавлених 
сімейного  піклування 

Встановлені тенденції  наслідків  
реформування соціальної  сфери в  
галузі  підтримки та піклування дітей-
сиріт та  дітей,  позбавлених сімейного  
піклування 

Стаття у наукометричних базах – 1 
Фахова стаття – 1 
Стаття у зарубіжному виданні – 1 
Участь у конференціях – 1 
Звіт за рік, півріччя 

4 Козляковський П.А. Дослідження  делінквентної  
поведінки вихованців  
інтернатних установ;  
визначення  типів акцентуації 
неповнолітніх та  їх  

Встановлені  тенденції делінквентної  
поведінки вихованців  інтернатних 
установ;  типологія акцентуації 
неповнолітніх та  їх  психологічної 
схильності  до  правопорушень; 

Монографія  - 1 
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психологічної схильності  до  
правопорушень, розробка  
програми психічної  
саморегуляції проявів 
характерологічних 
особливостей дітей 

програма психічної  саморегуляції,  
проявів характерологічних 
особливостей дітей 

5 Білик І.М. Визначення  соціально-
педагогічних умов  підготовки 
майбутніх  соціальних 
педагогів до  гендерної 
соціалізації вихованців  
закладів  інтернатного  типу 

Система соціально-педагогічних умов  
підготовки майбутніх  соціальних 
педагогів до  гендерної соціалізації 
вихованців  закладів  інтернатного  
типу 

Захист  кандидатської  дисертації 
Звіт за  рік, півріччя 

 
 
 

Секція  «Економіка» 
Керівник  секції : Стройко Т.В. 

 
 
Група 13  
Керівник  групи:  Гуріна О.В. 
 
Тема «Формування  обліково-контрольного  забезпечення та  податкового  механізму  сталого  розвитку  підприємств в сучасних  
умовах господарювання» 
Реєстраційний номер: 0119U000599 
Тип роботи: фундаментальна 
Термін виконання: 01.01.2019-31.12.2021 рр. 
 
№ Виконавець Етап  виконання  НДР на 2019 

рік 
Очікуваний результат Форми  представлення  результатів  

1 Бурова Т.А. Теоретико-методичні аспекти  Концепція  контролю  витрат та Фахова стаття - 1 
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аудиторських  процедур  при  
проведенні   перевірки  витрат 
та доходів  підприємства 

доходів  підприємства в  умовах  
стабілізації  економіки 
 

2 Волошина В.В. 
 

Науково-методичні аспекти  
обліку  фінансових  результатів 
підприємства в умовах  сталого  
розвитку підприємницької  
діяльності 

Класифікація  фінансових  результатів  
підприємства в умовах  сталого  
розвитку підприємницької  діяльності 

Фахові статті – 1 
 

3 Терлецька І.В. 
 

Теоретико-методичні  основи  
обліково-аналітичного  
забезпечення  доходів  і  витрат  
підприємства в  умовах  
глобалізації  економіки 

Модель  обліково-аналітичного  
забезпечення  доходів  і  витрат  
підприємства в  умовах  глобалізації  
економіки 
 

Фахові статті – 1 
 

 

 
Група  14  
Керівник групи : Назарова Л.В. 
 
Тема «Необхідність  управління сучасними економічними системами, їх розвитком та стійкістю на макро- та мікрорівні» 
Реєстраційний номер: 0119U000595 
Тип роботи: прикладна 
Термін виконання: 01.02.19- 31.12.20 рр. 
№ Виконавець Етап   виконання  НДР на 2019 

рік 
Очікуваний результат Форми представлення  результатів 

1 Назарова Л.В., 
керівник теми НДР 

Теоретичні аспекти управління 
сучасними економічними 
системами 

Аналітична довідка «Обґрунтування 
необхідності управління сучасними 
економічними системами, їх розвитком 
та стійкістю на макро- та мікрорівні» 

Статті у наукометричних базах 
Scopus, WoS – 1  
Статті у зарубіжних виданнях  
ОЄСР– 1 

2 Кіщак І.Т. 
 

Теоретичні аспекти управління 
сучасними економічними 
системами 

Концепція  «Концептуальний підхід до 
встановлення взаємозв'язку і 
взаємозалежності між дефініціями 
«стійкість економічної системи» –

Стаття у фахових виданнях - 1 
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«управління економічною стійкістю 
системи» 

3 Кравченко Л.О. 
 

Теоретичні аспекти управління 
сучасними економічними 
системами 

Модель управління сучасними 
економічними системами, на макро 
рівні 

Статті у наукометричних базах 
Scopus, WoS  – 1 

4 Глубоченко К.О. Теоретичні аспекти управління 
сучасними економічними 
системами 

Аналітична довідка «Управління 
стійкістю сучасних економічних 
системам 

Статті у зарубіжних виданнях ОЄСР 
– 1 

 
 
 
Група 15  
Керівник групи : Корнєва Н.О. 
 
Тема «Фінансовий  механізм управління економікою України в умовах  глобалізації» 
Реєстраційний номер: 0118U004305 
Тип роботи: прикладна 
Термін виконання: 01.01.18 – 31.12.19 рр. 
 
№ Виконавець Етап   виконання  НДР на 2019 

рік 
Очікуваний результат Форми представлення  результатів 

1 Корнєва Н.О.  
 

Імплементація зарубіжного 
досвіду державної фінансової 
політики підтримки малого 
підприємництва в Україні 

Аналітична довідка «Обґрунтування  
положення щодо пріоритетних 
напрямків фінансової підтримки 
малого  підприємництва в Україні» 
Кількісна оцінка результативності 
фінансових інструментів фінансового 
механізму управління економікою 
України 

Фахова стаття – 1 
Монографія (розділ) – 1 
Авторські свідоцтва – 1 
Акти впровадження – 1 
Участь у конференціях – 3 
 

2 Данік Н.В. 
 

 Модель удосконалення фінансово-
кредитного механізму управління 
економікою України в умовах 

Фахові статті – 2 
Монографія (розділ) – 1 
Авторські свідоцтва – 1 
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глобалізації 
Кількісна оцінка результативності 
фінансових інструментів фінансового 
механізму управління економікою 
України 

Акти впровадження – 1 
Участь у конференціях – 3 

3 Рудь І.Ю. 
 

Альтернативні стратегії 
інтеграції страхових організацій 

Модель портфеля страхової компанії з 
урахуванням ступенів ризику 
Кількісна оцінка результативності 
фінансових інструментів фінансового 
механізму управління економікою 
України 
 

Фахова стаття категорії «Б»– 2 
Монографія (розділ) – 1 
Авторські свідоцтва – 2 
Акти впровадження – 1 
Участь у конференціях – 3 

4 Колеватова А.В. 
 

Механізми та інструменти 
фінансово-кредитного 
забезпечення розвитку 
підприємництва 
 

Концепція фінансово-кредитного 
розвитку підприємництва 
 

Фахова стаття категорії «Б»– 1 
Фахова стаття - 1 
Монографія (розділ) – 1 
Акти упровадження– 1 
Участь у конференціях – 3 

5 Копитіна І.В. 
 

Розробка моделі розвитку 
вітчизняного страхового ринку 
в умовах глобалізації 

Модель розвитку вітчизняного 
страхового ринку в умовах 
глобалізації 
Кількісна оцінка результативності 
фінансових інструментів фінансового 
механізму управління економікою 
України 

Фахові  статті - 1 
Монографія (розділ) – 1 
 

6 Гуріна О.В Розробка  складових  
фінансового  механізму  
забезпечення регіонального  
економічного  розвитку  в  
умовах  соціалізації 

Фінансовий  механізм  забезпечення  
регіонального  економічного  розвитку 
в умовах  соціалізаці 

Стаття  у  наукометричних базах – 1 
Стаття у  виданнях  категорії «Б» - 1 
Фахова  стаття – 5 
Монографія (розділ) – 1 
Участь у  конференціях - 3 

 
Група  16 
Керівник групи :  Стройко Т.В., Богославська А.В. 
 
Тема «Трансформація національної економіки в  контексті реалізації євроінтеграційної стратегії» 
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Реєстраційний номер: 0118U003975 
Тип роботи: прикладна 
Термін виконання: 01.01.18-31.12.19 рр. 
№ Виконавець Етап   виконання  НДР на 

2019 рік   
Очікуваний результат Форми  представлення  результатів 

1 Стройко Т.В., 
керівник теми НДР 

Формування системи 
взаємодій між розвитком 
інфраструктури та 
національної економіки як 
фактор економічного 
зростання в умовах 
євроінтеграції 

Модель   системи взаємодій між 
розвитком інфраструктури та 
національної економіки як фактор 
економічного зростання в умовах 
євроінтеграції 
 
 

Стаття у зарубіжних виданнях – 1 
Фахова стаття – 1 
Участь у конференціях – 1 
Керівництво  кандидатською 
дисертацією  (захист) - 1 

2 Богославська А.В. Формування системи 
взаємодій між розвитком 
інфраструктури та 
національної економіки як 
фактор економічного 
зростання в умовах 
євроінтеграції 

Механізм державно-приватного 
партнерства як елемент 
природоохоронної діяльності  
 

Статті у наукометричних базах 
Scopus, WoS – 1 
Фахова стаття – 1 
Закордонне   стажування 

3 Ткаліч Т.І. Формування системи 
взаємодій між розвитком 
інфраструктури та 
національної економіки як 
фактор економічного 
зростання в умовах 
євроінтеграції 

Механізм впливу основних детермінант 
розвитку міжнародної економіки на 
економіку України  

Стаття у виданні категорії «Б» - 1 
Фахова стаття – 1 

4 Рехтета О.М. Формування системи 
взаємодій між розвитком 
інфраструктури та 
національної економіки як 
фактор економічного 
зростання в умовах 
євроінтеграції 

Механізм економічного відображення 
інтеграційних проблем країн, що 
розвиваються 

Статті у наукометричних базах 
Scopus, WoS – 1 
Фахова стаття – 1 
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Секція  «Соціально-історичні  науки» 

Керівник секції :  Ніколаєнко Н.О. 

Група  17   
Керівник групи : Ніколаєнко Н.О. 
 
Тема «Гібридна війна нового покоління: соціально-політичні, історичні, етнонаціональні, інформаційні виклики та механізми 
протидії» 
Реєстраційний номер: 
Тип роботи: прикладна 
Термін виконання: 01.03.18-01.03.20 рр. 

№ Виконавець Етап  виконання  НДР на 2019 
рік 

Очікуваний результат Форми представлення  результатів 

1 Ніколаєнко Н.О. ІІ етап. Проведення політичних 
досліджень та збір бази даних з 
соціально-політичних, 
історичних, етнонаціональних, 
інформаційних викликів 
гібридної війни нового 
покоління 

Алгоритм протидії гібридній війні в 
регіональному аспекті. 
 

Фахові статті – 1 
Участь у конференціях - 1 
 

2 Комарчук О.О. ІІ етап. Проведення політичних 
досліджень та збір бази даних з 
соціально-політичних, 
історичних, етнонаціональних, 
інформаційних викликів 
гібридної війни нового 
покоління 

Концепція протидії гібридним 
політичним технологіям 

Дисертаційне дослідження 

3 Василевич Ю.В. ІІ етап. Проведення політичних 
досліджень та збір бази даних з 
соціально-політичних, 
історичних, етнонаціональних, 

Концепція інформаційної політики 
України та система заходів із 
нейтралізації інформаційних загроз 

Фахові статті – 1 
Участь у конференціях - 1 
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інформаційних викликів 
гібридної війни нового 
покоління 

5 Хрящевська Л.М. ІІ етап. Проведення політичних 
досліджень та збір бази даних з 
соціально-політичних, 
історичних, етнонаціональних, 
інформаційних викликів 
гібридної війни нового 
покоління 

Концепція соціальної політики в 
Україні щодо воїнів АТО та членів їх 
сімей. 
 

Фахові статті – 1 
Участь у конференціях - 1 
 
 

6. Нофенко А. С. ІІ етап. Проведення політичних 
досліджень та збір бази даних з 
соціально-політичних, 
історичних, етнонаціональних, 
інформаційних викликів 
гібридної війни нового 
покоління 

Емпіричне дослідження використання 
маніпулятивного впливу в ЗМІ на 
прикладі України 

Фахові статті – 1 
Участь у конференціях - 1 
 
 

7 Седляр Ю.О. ІІ етап. Проведення політичних 
досліджень та збір бази даних з 
соціально-політичних, 
історичних, етнонаціональних, 
інформаційних викликів 
гібридної війни нового 
покоління 

Концепція зовнішньої політики 
України із протидії загроз гібридної 
війни    

Фахові статті – 1 
Участь у конференціях - 1 
 
 

 
 

Науковий  напрям:   Біологія  та  охорона  здоров’я 
Керівник: Єзіков  В.І. 

 
Секція «Біологія, біотехнологія  та  актуальні  проблеми  медичних наук» 

Керівник  секції : Цвях О.О. 
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Група 1  
Керівник групи :  Цвях О.О. 
 
Тема «Особливості метаболізму та морфо-функціонального  стану вісцеральних систем за умов впливу екологічно небезпечних  
чинників» 
Реєстраційний номер: 0118U003395 
Тип роботи: фундаментальна 
Термін виконання: 01.01.18-31.12.20 рр. 

№ Виконавець Етап  виконання  НДР на 2019 
рік 

Очікуваний результат Форми  представлення  результатів 

1 Цвях  О.О., керівник 
теми 
 

Дослідження біохімічних 
механізмів  розвитку запалень 
за умов метаболічного 
синдрому 

Біохімічні механізми розвитку запалень 
за умов метаболічного синдрому 

Фахові статті – 1 
Участь у конференціях – 1 

2 Анасевич Я.М. 
 

Вивчення механізму розвитку 
розладів тонкої кишки 
каррагінаном при надлишку та 
нестачі мелатоніну 

Механізми розвитку розладів тонкої 
кишки каррагінаном при надлишку та 
нестачі мелатоніну 

Фахові статті – 1 
Участь у конференціях – 1 

3 Абрамова  Ганна  
Геннадіївна 

Дослідження механізму 
корекції порушень в організмі 
людини та тварин в умовах 
екологічного впливу 

Механізм корекції порушень в 
організмі людини та тварин в умовах 
екологічного впливу 

Фахові статті – 1 
 

4 Вичалковська Н.В. Встановлення  ролі  активних  
форм  кисню та  нітрогену в 
біохімічних механізмах  
розвитку  розладів  метаболізму 
та  функцій  нирок за  умов  
метаболічного  синдрому, 
індукованого  натрій  нітритом 

Механізм  впливу  нітратів  та  фтори 
дів на  морфофункціональний  стан, 
метаболізм вісцеральних систем  
організму  тварин. 
1. Механізми  впливу нітратів  та  

фторидів на  морфофункціональний  
стан, метаболізм  нирок. 

Біохімічні  механізми розвитку  
запалень за умов  метаболічного 
синдрому 

Авторське свідоцтво – 1 
Акт упровадження – 1 
Фахова стаття – 1 
Участь у конференціях - 4 
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5 Тарасова С.М. Встановлення  ролі  активних  
форм  кисню та  нітрогену в 
біохімічних механізмах  
розвитку  розладів  метаболізму 
та  функцій  нирок за  умов  
метаболічного  синдрому, 
індукованого  натрій  нітритом 

Механізм  впливу  нітратів  та  фтори 
дів на  морфофункціональний  стан, 
метаболізм вісцеральних систем  
організму  тварин. 
2. Механізми  впливу нітратів  та  

фторидів на  морфофункціональний  
стан, метаболізм  нирок. 

3. Біохімічні  механізми розвитку  
запалень за умов  метаболічного 
синдрому 

Авторське свідоцтво – 1 
Акт упровадження – 1 
Фахова стаття – 1 
Участь у  конференціях – 4 

 

Тема «Порівняльна морфологія пазух твердої оболони головного мозку хребетних» 
Реєстраційний номер: 0115U00017 
Тип роботи: прикладна 
Термін виконання: 01.01.2015-31.12.2020 рр. 

№ Виконавець Етап  виконання НДР на 2019 
рік 

Очікуваний результат Форми представлення  результатів 

1 Пшиченко В.В., 
відповідальний 
виконавець 

Статистична обробка даних. 
Макро-мікроскопічне 
дослідження шляхів відтоку 
крові із порожнини черепа у 
людини та лабораторних 
тварин 

Морфологічний аналіз порушень 
судинного русла епіфізу мозку щурів 
Отримання серійних гістологічних 
препаратів епіфізу щурів з їх 
послідуючим мікрофотографуванням 

Статті у наукометричних базах 
Scopus, WoS – 1 
Фахові статті – 1 
Участь у конференціях – 1 
 

 
Тема «Вплив червоного шламу на порушення в системі гіпофіз-периферичні ендокринні залози та шляхи його корекції» 
Реєстраційний номер: 0118 U003978 
Тип роботи: фундаментальна 
Термін виконання: 01.01.2018-31.12.2020 рр. 
№ Виконавець Етап  виконання  НДР на 2019 

рік 
Очікуваний результат Форми  представлення  результатів 

1 Чумаченко О.Ю., Дослідження структурно- Модель  залежності стану  системи Фахові статті – 2 
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відповідальний 
виконавець 

функціонального стану системи 
гіпофіз-щитоподібна залоза за 
умов дії червоного шламу 

аденогіпофіз –щитоподібна залоза за 
умов тривалої дії червоного шламу. 

Участь у конференціях – 2 

 
 
Група 2 
 
Тема «Оцінка функціональних можливостей спортсменів в циклічних та ігрових видах спорту» 
Реєстраційний номер: 0119U00153 
Тип роботи: фундаментальна 
Термін виконання: 01.01.2019 – 31.12.2021 р. 
№ Виконавець Етап  виконання  НДР на 2019 

рік 
Очікуваний результат Форми  представлення  результатів 

1 Гетьманцев С.В., 
керівник теми НДР 

 

Оцінка функціональних 
можливостей серцево-судинної 
та дихальної систем 
спортсменів в циклічних та 
ігрових видах спорту 

Динаміка змін серцево-судинної та 
дихальної систем при фізичних 
навантаженнях. 
 

Фахова стаття  категорії «Б» – 2 
 

2 Кулаков Ю.Є. 
 

Оцінка функціональних 
можливостей серцево-судинної 
та дихальної систем 
спортсменів в циклічних та 
ігрових видах спорту 

Динаміка змін серцево-судинної та 
дихальної систем при фізичних 
навантаженнях. 

Фахова стаття  категорії «Б» – 1 
 

3 Вертелецький  О.І. 
 

Оцінка функціональних 
можливостей серцево-судинної 
та дихальної систем 
спортсменів в циклічних та 
ігрових видах спорту 

Динаміка змін серцево-судинної та 
дихальної систем при фізичних 
навантаженнях. 

Фахова стаття  категорії «Б» – 1 
 

4 Жигадло Г.Б. 
 

Оцінка функціональних 
можливостей серцево-судинної 
та дихальної систем 
спортсменів в циклічних та 
ігрових видах спорту 

Динаміка змін серцево-судинної та 
дихальної систем при фізичних 
навантаженнях. 

Фахова стаття – 1 
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Група  3  
Керівник групи:  Славітяк О.С. 
 
Тема «Розробка та експериментальне обґрунтування побудови варіативних тренувальних макроциклів студентів-спортсменів в 
ациклічних видах спорту (легкоатлетичні стрибки, спортивні єдиноборства).» 
Реєстраційний номер: 0118 U003819 
Тип роботи: прикладна 
Термін виконання: 01.01.2018р. – 31.12.2020 р. 
 
№ Виконавець Етап  виконання  НДР на 2019 

рік 
Очікуваний результат Форми  представлення  результатів 

1 Славітяк О.С. Другий етап дослідження 
(формувальний етап) 

 

Розробка алгоритму формування 
здорового способу життя засобами 
силового фітнесу 

Фахова стаття – 1  ; 
участь у конференціях – 1 
тези зі студентами, яких залучено до 
НДР кафедри –   3 

2 Бірюк С.В.  
 

Продуктивно-синтезований: 
педагогічні спостереження для 
уточнення даних про 
тренувальні навантаження 
спортсменів. 

Уточнені  дані  про тренувальні 
навантаження спортсменів. 

Фахова стаття – 0,25 
акти впровадження - 1 
Участь у конференціях- 1 

3 Козубенко О.С.,  
 

Продуктивно-синтезований: 
педагогічні спостереження для 
уточнення даних про 
тренувальні навантаження 
спортсменів. 

Уточнені  дані  про тренувальні 
навантаження спортсменів. 

Фахова стаття – 0,25 
Участь у конференціях – 1 

4 Семерджян М.Г,  
 

Продуктивно-синтезований: 
педагогічні спостереження для 
уточнення даних про 
тренувальні навантаження 
спортсменів. 

Уточнені  дані  про тренувальні 
навантаження спортсменів. 

Фахова стаття – 0,25 
Акти впровадження - 1 

5 Чумаченко О.Ю. Формувальний етап Уточнення  даних дослідження. Монографія - 1 
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Секція « Педагогіка,  психологія,  проблеми молоді та спорту» 
Група  4 
Керівник  групи :  Лісенчук Г.А. 
 
Тема «Організаційно-методичні засади формування здорового способу життя студентської молоді засобами фізичної культури» 
Реєстраційний номер: 0118 U003980 
Тип роботи: прикладна 
Термін виконання: 01.01.18-31.12.19 рр. 

№ Виконавець Етап  виконання  НДР на 2019 
рік 

Очікуваний результат Форми представлення результатів 

1 Литвиненко О.М., 
керівник теми НДР 

Другий етап дослідження 
(формувальний етап) 

 

Теоретична  модель формування 
здорового способу життя студентської 
молоді з використанням засобів 
фізичної культури на основі аналізу 
результатів констатувального етапу 

Стаття у наукометричній базі  Scopus 
– 1  ; 
Авторське свідоцтво - 1 

2 Борецька Н.О. 
 

Другий етап дослідження 
(формувальний етап) 

 

Система  методів формування 
здорового способу життя студентської 
молоді в процесі професійної 
підготовки  та відповідних 
організаційно-методичних умов у 
процесі реалізації підготовки 
студентської молоді до оволодіння 
різними формами і засобами  
реалізації здорового способу життя. 

Стаття у наукометричній базі  Scopus 
– 1  ; 
Авторське свідоцтво - 1 

3  
Лісенчук  Г.А. 

Розробка  системи 
удосконалення  підготовки 
футболістів 

Система  удосконалення  підготовки  
футболістів на сучасному етапі 
розвитку футболу 

Стаття у фахових виданнях – 1 
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Тема «Формування громадянської активності студентів університету засобами студентського самоврядування (дисертаційне 
дослідження)» 
Реєстраційний номер: 
Тип роботи: прикладна 
№ Виконавець Етап   виконання  НДР на 2019 рік Очікуваний результат Форми представлення  

результатів 
1 Войчун О.В., 

керівник НДР 
Шикиринська О.В. 

Дослідження (опрацювання контрольно-
результативного блоку) 
 

Аналіз результатів дослідження. 
Опрацювання основних принципів, 
підходів та методика здійснення 
експериментальної роботи 
дослідження. 
 Методичні рекомендації з 
формування громадянської 
активності студентів університету 
засобами студентського 
самоврядування. 

Фахова стаття – 1 
Участь у конференціях - 1 

 
Науковий  напрям:   Математичні   та  природничі  науки 

Керівник: Лисенков Е.А. 
 

Секція « Загальна  фізика» 
Керівник секції : Гузій С.С. 

Група  1  
Керівник  групи : Дінжос Р.В. 
 
Тема «Теплофізичні  властивості й механізми структуротворення полімерних мікро- і нанокомпозитів» 

  Реєстраційний номер: 0119U000594 
Тип роботи: прикладна 

  Термін виконання: 01.01.2013 – 31.12.2020 рр. 
№ Виконавець Етап  виконання  НДР на 2019 

рік 
Очікуваний результат Форми представлення результатів 
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1 Дінжос Р.В., керівник 
НДР 

Комплексне  дослідження   
теплофізичних характеристик 
полімерних  нанокомпозитних  
матеріалів. 

 Кінетика неізотермічної   
кристалізації нанокомпозитних 
полімерних систем, які містять 
нанорозмірний монтморилоніт 

Особливості формування різних 
структур всередині полімерних 
нанокомпозитів, які містять 
монтморилоніт, а також вплив цих 
структур на процеси утворення 
кристалічної фази термопластичного 
полімеру. 

Статті у наукометричних базах 
Scopus, WoS – 1 
Статті у фахових  виданнях – 1 
Патенти на корисну модель – 1 
Статті зі  студентами - 1 

2 Лисенков Е.А. 
 

Вплив анізометрії наповнювача 
на теплопровідність полімерних 
нанокомпозитів, які містять 
вуглецеві нанотрубки 

Опис механізму теплопровідності у 
полімерних системах, які містять 
вуглецеві нанотрубки, а також буде 
обґрунтовано перспективність 
застосування таких систем в якості 
теплопровідних матеріалів. 

Статті у наукометричних базах 
Scopus, WoS – 1 
Статті у фахових  виданнях – 1 
Статті зі  студентами – 1 
 

3 Махровський В.М. 
 

Вплив наповнювача  на процеси 
теплового розширення 
нанокомпозитів, які містять 
наночастинки методом  об’ємної 
дилатометрії 

Виявлення закономірностей впливу 
нанонаповнювачів на процеси 
теплового розширення полімерних 
систем, а також буде обґрунтовано 
перспективність застосування цих 
закономірностей для подальшого 
прогнозування властивостей 
нанонаповнених матеріалів. 

Статті у фахових  виданнях – 1 
Статті зі студентами – 2 
Авторське свідоцтво - 1 
 

 
Тема «Спостереження  оптичних транзієнтів та дослідження  механізмів виникнення  довгих  гамма-спалахів» 
Реєстраційний номер: 0107U11235 
Тип роботи: фундаментальна 
Термін виконання: 01.09.2007-31.12.2020 рр. 
 
№ Виконавець Етап  виконання  НДР на 2019 

рік 
Очікуваний результат Форми представлення результатів 

1 Гузій С.С., керівник 
НДР 

Спостереження  оптичних 
транзієнтів  гамма-спалахів, 
обробка та інтерпретація 

Фотометричні дані спостережень 
гамма-спалахів, нові  методи  
спостережень та  обробки 

Статті у наукометричних базах 
Scopus, WoS – 2 
Авторське свідоцтво – 2 
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матеріалів  спостережень  Участь у конференціях -2 
 
Тема «Машино-навчальні підходи з використанням нейронних мереж та ієрархічних методів вивчення термодинамічних 
характеристик твердих тіл» 
Реєстраційний номер: 0119U001548 
Тип роботи: фундаментальна 
Термін виконання: 1.01.19 –31.12.21 рр. 

№ Виконавець Етап  виконання  НДР на 2019 
рік 

Очікуваний результат Форми представлення результатів 

1 Поживатенко В.В., 
керівник НДР 

Аналіз створення баз даних 
термодинамічних  
властивостей лужноземельних 
металів і  халькогенідів 
лужноземельних металів 

Результати створення бази даних 
першопринципних розрахунків для: 
1) лужноземельних металів; 
2) халькогенідів лужноземельних 
металів. 

Статті у наукометричних базах 
Scopus, WoS – 1 
Фахова стаття – 1 
 

  
Тема «Розробка та дослідження поліфункціональних матеріалів на основі полімерних композицій з наночастинками неорганічного 
походження» 
Реєстраційний номер: 0119U001545 
Тип роботи: прикладна 
Термін виконання: 01.01.19-31.12.21 рр. 
№ Виконавець Етап  виконання  НДР на 2019 

рік 
Очікуваний результат Форми 

1 Пасічник М.В., 
керівник НДР 

Відбіросновних методик 
синтезу неорганічних 
наночастинок 
 

Методики синтезу неорганічних 
наночастинок в колоїдномурозчині 

Статті у наукометричних базах 
Scopus, WoS – 1 
Фахові статті – 1 

2 Бабіч О.А. 
 

Розробка полімерних 
композицій з наночастинками 
неорганічного походження 

Закономірності розробки полімерних 
композицій з наночастинками 
неорганічного  походження 
 

Фахові статті - 1 
 

3 Ющишина Г.М. 
 

Синтез неорганічних 
наночастинок та додавання їх в 

Закономірності отримання 
неорганічних наночастинок 

Статті у наукометричних базах 
Scopus, WoS – 1 
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полімерну композицію 
4 Кучер О.О 

 
Розробка полімерних 
композицій з наночастинками 
неорганічного походження 

Закономірності розробки полімерних 
композицій з наночастинками 
неорганічного  походження 

Статті у наукометричних базах 
Scopus, WoS – 1 
 

5 Єзіков В.І. Визначення  характеристик 
наночастинок та полімерних 
композицій. Визначення 
фізико-математичних 
характеристик  полімерних 
композицій з наночастинками 
неорганічного  походження. 
Дослідження біологічної  
активності сформованих  
поліфункціональних 
матеріалів. 

Одержання  спектральних  
характеристик наночастинок  та 
нанокомпозитів. Одержання  
реологічних, термодинамічних, 
оптичних характеристик полімерних  
композицій  з неорганічними 
наночастинками. Характеристики 
просторового розташування  
наночастинок і  їх  включення в 
полімерну матрицю. Створення 
елементних  карт наночастинок у 
полімерних матрицях. 

Статті у наукометричних базах – 2 
Фахові статті – 3 
Патент - 2 

 
 
Група  2  
Керівник  групи :  Поздєєв  В.О. 
 
Тема «Математичне моделювання  вимірювання імпульсних тисків у рідких середовищах з використанням інформаційних  
технологій» 
Реєстраційний номер: 0118 U00397 
Тип роботи: фундаментальна 
Термін виконання: 01.01.2018-31.12.2020 рр. 
№ Виконавець Етап  виконання  НДР на 2019 

рік 
Очікуваний результат Форми  представлення  результатів 

1 Поздєєв В.О., 
керівник НДР 

Створення математичних 
моделей роботи датчиків 
імпульсного тиску різної 
геометрії на базі розв’язання 
нестаціонарної граничної задачі 

Математичні моделі роботи датчиків 
імпульсного тиску різної геометрії на 
базі розв’язання нестаціонарної 
граничної задачі для стисливої 
ідеальної рідини для більш повного 

Статті у наукометричних базах 
Scopus, WoS – 1   
Монографія -1 розділ 
Участь у конференціях – 1 
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для стисливої ідеальної рідини уявлення граничної умови на рухомій 
і частково проникній межі. 

2 Мельник О.В. 
 

Створення математичної моделі 
вимірювання імпульсного тиску 
на базі розв’язання  задачі про 
взаємодію хвилі тиску з тілом 
датчика 

Математична модель вимірювання 
імпульсного тиску з використанням 
інформаційних технологій на базі 
розв’язання  задачі про взаємодію 
хвилі тиску з тілом датчика 
аналітичними та чисельними 
методами. 

Статті у фахових виданнях  - 1 
Монографія -1 розділ 
Участь у конференціях – 1 
 

3 Зосімов В.В. 
 

Розробка алгоритмів методу 
нелінійного перетворення часу 
для розв’язання хвильової 
задачі в рідині 

Алгоритми методу нелінійного  
перетворення часу для розв’язання 
хвильової задачі в рідині з 
використанням інформаційних 
технологій. 

Статті у фахових виданнях  - 1 
Авторські свідоцтва – 1   
Участь у конференціях – 1 

4 Булгакова О.С 
 

Розробка алгоритмів методів 
розв’язання  задач математичної 
фізики з рухомими межами 

Алгоритми методів розв’язання  задач 
математичної фізики з рухомими 
межами з  використанням 
інформаційних  технологій. 

Статті у фахових виданнях  - 1 
Підготовка студентів учасників  
олімпіад і наукових конкурсів  -1 
Участь у конференціях – 1   

5 Ходякова Г.К. Розробка математичної моделі 
пульсатора тиску з 
використанням  білінійної 
інтерполяції засобами мови Java 

Реалізація математичної моделі 
пульсатора тиску з використанням  
білінійної інтерполяції засобами мови 
Java 

Фахова стаття – 1 
Авторське свідоцтво -1 

 
Група 3 
Керівник  групи  : Мольченко Л.В. 
 
Тема «Застосування чисельно-аналітичних підходів при розв’язанні задач термо-магнітопружності в геометрично-нелінійній 
постановці» 
Реєстраційний номер: 
Тип роботи: фундаментальна 
Термін виконання: 01.01.18-31.12.20 рр. 
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№ Виконавець Етап  виконання  НДР на 2019 
рік 

Очікуваний результат Форми  представлення  результатів 

1 Будак В.Д., керівник 
НДР 

Проведення дослідження НДС 
ортотропних оболонок 
обертання з ортотропною 
електропровідністю під дією 
нестаціонарних механічного та 
магнітного полів з 
використанням розроблених 
моделей та методів 

Проведення дослідження НДС 
ортотропних оболонок без врахування 
джоулевого тепла з використанням 
розроблених моделей та методів. 
 

Статті у наукометричних базах 
Scopus, WoS – 1 
Статті у фахових виданнях – 1 
статті зі  студентами, залученими до  
виконання  НДР - 2 

2 Мольченко Л.В. Проведення дослідження НДС 
ортотропних оболонок 
обертання з ортотропною 
електропровідністю під дією 
нестаціонарних механічного та 
магнітного полів з 
використанням розроблених 
моделей та методів 

Проведення дослідження НДС 
ортотропних оболонок при врахуванні 
джоулевого тепла з використанням 
розроблених моделей та методів.. 
 

Статті у наукометричних базах 
Scopus, WoS – 1 
Статті у фахових виданнях - 1 
Статті зі студентами, яких залучено 
до НДР кафедри –1 
Підготовка студентів учасників  
олімпіад і наукових конкурсів - 1 
Авторське свідоцтво - 1 

3 Овчаренко А.В. Проведення дослідження НДС 
ортотропних оболонок 
обертання з ортотропною 
електропровідністю під дією 
нестаціонарних механічного та 
магнітного полів з 
використанням розроблених 
моделей та методів. 

Апробація розроблених математичнихі 
моделей ортотропних оболонок без 
врахування джоулевого тепла.  

Статті у фахових виданнях - 1 
Статті зі студентами, яких залучено 
до НДР кафедри –1 

4 Січко В.М. 
 

Проведення дослідження НДС 
ортотропних оболонок 
обертання з ортотропною 
електропровідністю під дією 
нестаціонарних механічного та 
магнітного полів з 
використанням розроблених 
моделей та методів 

Застосування чисельно-аналітичних 
методів дослідження нелінійних рівнянь 
магнітопружності ортотропних гнучких 
оболонок обертання змінної жорсткості 
при врахуванні джоулевого тепла 

Статті у фахових виданнях – 1 
Авторське свідоцтво - 1 
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5 Пархоменко О.Ю. 
 

Проведення дослідження НДС 
ортотропних оболонок 
обертання з ортотропною 
електропровідністю під дією 
нестаціонарних механічного та 
магнітного полів з 
використанням розроблених 
моделей та методів. 

Застосування чисельно-аналітичних 
методів для дослідження нелінійних 
рівнянь магнітопружності ортотропних 
оболонок обертання з ортотропною 
електропровідністю під дією 
нестаціонарного механічного поля.  

Статті у наукометричних базах МОН 
Scopus, WoS – 1 
Статті у фахових виданнях – 1 
 

 
 

Група 4 
Керівник групи :  Борисенко В.Д. 
 
Тема «Інформаційні  технології геометричного  моделювання  лопаткових  апаратів проточних  частин компресорів  газотурбінних 
двигунів» 
Реєстраційний номер: 0118U003974 
Тип роботи: прикладна 

  Термін виконання: 01.01.18-31.12.20 рр. 

№ Виконавець Етап  виконання  НДР на 2019 
рік 

Очікуваний результат Форми представлення результатів 

1 Борисенко В.Д., 
керівник НДР 

Розробка теоретичних засад 
геометричного моделювання 
просторових обводів лопаток 
компресорів на базі сукупності 
профілів плоских перерізів, 
розташованих таким чином, 
щоб задовольняти умовам течії 
робочої речовини з урахуванням 
меридіонального розкриття 
проточної частини осьового 
компресора 

Програмні  коди моделювання S-
подібної середньої лінії профілю 
лопатки осьового компресора, 
розміщення симетричних профілів 
вздовж середньої лінії. 
 

Стаття у наукометричних базах 
Scopus, WoS – 1 
Фахові  статті – 2 
Підготовка учасника 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт – 1 
Заявка на патент – 1 
Участь в конференціях – 2 

2 Кузьма К.Т. Розробка теоретичних засад Програмний  код удосконалення Фахові статті – 1 
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 геометричного моделювання 
просторових обводів лопаток 
компресорів на базі сукупності 
профілів плоских перерізів, 
розташованих таким чином, 
щоб задовольняти умовам течії 
робочої речовини з урахуванням 
меридіонального розкриття 
проточної частини осьового 
компресора 

профілів лопаток осьових 
компресорів із застосуванням 
NURBS-кривих 

Участь в конференціях – 2 

 
 
 
 

 
 
 
 


