
1 

ч 

№ 

з/

п 

Назва теми Реєстраційн

ий номер 

Фундаментальна 

чи 

Прикладна 

Напрям 

Науковий керівник Виконавці Термін 

виконання 

Очікуваний результат і 

його форми 

Замовник. 

Перспективи  

впровадження 

Програми  МОН 

1 Вплив 

температури 

дисипативного 

розігріву на 

динамічні 

характеристики 

вимушених 

резонансних 

коливань 

тривимірних тіл з 

непружних 

п’єзоелектричних 

матеріалів 

0115U001213 Фундаментальна 

Фундаментальні 

дослідження з 

найбільш 

актуальних 

проблем… 

 

В.Д.Будак  01.01.2015 

31.12.2017 

  

2 Психолого-

педагогічні засади 

становлення 

професійної 

суб’єктності 

 

0115U001209 Фундаментальна 

Фундаментальні 

дослідження з 

найбільш 

актуальних 

проблем… 

 

Мороз Р.А. . 01.01.2015 

р. -

31.12.2017 

р. 

  

Програми  МОН 

Нова  українська  школа 

3 Теоретико-

методичні засади 

формування 

творчої 

особистості дітей 

дошкільного віку в 

різних видах 

діяльності 

0114U00213

4  

Фундаментальна Трифонова О. С. Соколовська 

О.С.; 

Кардаш І. М.; 

Лісовська Т. А.; 

Лисенкова І. П.; 

 Курчатова А.В.; 

Тесленко С. О 

1.01.14-

31.12.18 

Анкети для вихователів і 

студентів; 

діагностувальні методик

и; експериментальні мет

одики, конспекти занять, 

ігри, сценарії, 

інноваційні технології, 

коригувальна методика. 

Форма представлення 

результатів: 

Фахові статті – 25 

Зарубіжні статті – 15 

ДНЗ №№ 17, 74, 83, 

84, 115, 128, 144  

м. Миколаєва 



2 
Статті зі студентами, 

яких залучено до НДР 

кафедри – 50  

Тези доповідей – 40 

 Науковий семінар – 5  

Всеукраїнська науково-

практична  конференція 

– 2 

Колективна монографія - 

1 

 Етап 4-й: реалізація 

формувального 

етапу; обробка й 

узагальнення 

результатів 

дослідження 

    01.01.2017-

31.12.2017 

Інноваційні технології 

розвитку творчої 

особистості дитини 

дошкільного віку в 

різних видах діяльності. 

Форма представлення 

результатів: 

Фахові статті – 15 

Зарубіжні статті – 16 

Статті зі студентами, 

яких залучено до НДР 

кафедри – 29 

Тези доповідей – 17 

 Науковий семінар – 1 

 

 

 

 1 підетап 

Формування 

креативно-

мовленнєвої 

особистості дитини 

старшого 

дошкільного віку в 

художньо-

мовленнєвій 

діяльності; 

 

 

 

 

 

   Трифонова О. С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2017

-

31.05.2017 

Інноваційні технології 

розвитку творчої 

особистості дитини 

дошкільного віку в 

художньо-мовленнєвій 

діяльності. Форма 

представлення 

результатів: 

Фахові статті – 1 

Зарубіжні статті – 2 

Статті зі студентами, 

яких залучено до НДР 

кафедри – 3 

Тези доповідей – 2 
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Формування 

творчо-

імпровізаційної 

особистості дитини 

старшого 

дошкільного віку в 

музичній 

діяльності; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формування творчої 

особистості дитини 

старшого 

дошкільного віку в 

театрально-ігровій 

діяльності; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лісовська Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кардаш І.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лисенкова І.П. 

 

 

 

Інноваційні технології 

розвитку творчо-

імпровізаційної 

особистості дитини 

дошкільного віку в 

музичній діяльності. 

Форма представлення 

результатів: 

Фахові статті – 1 

Зарубіжні статті – 1 

Статті зі студентами, 

яких залучено до НДР 

кафедри – 2 

Тези доповідей – 1 

 

Інноваційні технології 

розвитку творчої 

особистості дитини 

дошкільного віку в 

театрально-ігровій 

діяльності. Форма 

представлення 

результатів: 

Фахові статті – 1 

Зарубіжні статті – 1 

Статті зі студентами, 

яких залучено до НДР 

кафедри – 3 

Тези доповідей – 2 

 

Інноваційні технології 

розвитку творчої 

особистості дитини 

дошкільного віку в 

мовленнєво-ігровій 

діяльності. Форма 

представлення 

результатів: 

Фахові статті – 1 

Зарубіжні статті – 1 
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Формування творчої 

особистості дитини 

старшого 

дошкільного віку в 

мовленнєво-ігровій 

діяльності; 

 

 

 

 

 

 

 

Виховання духовної 

особистості дитини 

старшого 

дошкільного віку в 

різних видах 

діяльності  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соколовська О.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курчатова А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статті зі студентами, 

яких залучено до НДР 

кафедри – 2 

Тези доповідей – 1 

 

 

 

Інноваційні технології 

виховання духовної 

особистості дитини 

дошкільного віку в 

різних видах діяльності. 

Форма представлення 

результатів: 

Фахові статті – 2 

Зарубіжні статті – 2 

Статті зі студентами, 

яких залучено до НДР 

кафедри – 3 

Тези доповідей – 2 

 

Інноваційні технології 

виховання дитини 

дошкільного віку в сім’ї.  

Форма представлення 

результатів: 

Фахові статті – 1 

Зарубіжні статті – 1 

Статті зі студентами, 

яких залучено до НДР 

кафедри –2 

Тези доповідей – 1 

 

Інноваційні технології 

розвитку творчо-

мовленнєвої особистості 

дитини дошкільного віку 

в комунікативній 

діяльності. Форма 

представлення 

результатів: 
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Виховання 

шанобливого 

ставлення до батька 

в дітей старшого 

дошкільного віку в 

ігровій діяльності 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формування 

творчо-мовленнєвої 

особистості дитини 

середнього 

дошкільного віку в 

комунікативній 

діяльності 

 

 

 

 

 

Тесленко С.О. 

 

 

 

 

 

 

Фахові статті – 1 

Зарубіжні статті – 1 

Статті зі студентами, 

яких залучено до НДР 

кафедри – 1 

Тези доповідей – 1 

 ІІ підетап 

Формування 

креативно-

мовленнєвої 

особистості дитини 

старшого 

дошкільного віку в 

художньо-

мовленнєвій 

діяльності; 

 

 

 

 

 

 

 

Формування 

творчо-

    

Проф. Трифонова 

О. С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лісовська Т.А. 

 

 

 

 

01.06.2017

-

31.12.2017 

 

Комплекс словесних, 

творчих ігор, конспекти 

занять. 

Форма представлення 

результатів: 

Фахові статті – 1 

Зарубіжні статті – 1 

Статті зі студентами, 

яких залучено до НДР 

кафедри – 2 

Тези доповідей – 1 

Комплекс музично-

дидактичних ігор, 

конспекти занять. 

Форма представлення 

результатів: 

Фахові статті – 1 

Зарубіжні статті – 1 
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імпровізаційної 

особистості дитини 

старшого 

дошкільного віку в 

музичній 

діяльності; 

 

 

 

 

 

 

 

Формування творчої 

особистості дитини 

старшого 

дошкільного віку в 

театрально-ігровій 

діяльності; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формування творчої 

особистості дитини 

старшого 

дошкільного віку в 

мовленнєво-ігровій 

діяльності; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кардаш І.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лисенкова І.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соколовська О.С. 

 

Статті зі студентами, 

яких залучено до НДР 

кафедри –1 

Тези доповідей – 1 

Комплекс 

театралізованих, 

режисерських ігор, 

конспекти занять. 

Форма представлення 

результатів: 

Фахові статті – 1 

Зарубіжні статті – 1 

Статті зі студентами, 

яких залучено до НДР 

кафедри – 2 

Тези доповідей – 1 

 

Комплекс словесних, 

дидактичних ігор, 

конспекти занять. 

Форма представлення 

результатів: 

Фахові статті – 1 

Зарубіжні статті – 1 

Статті зі студентами, 

яких залучено до НДР 

кафедри – 2 

Тези доповідей – 1 

 

 

Комплекс сюжетно-

рольових ігор, конспекти 

занять. 

Форма представлення 

результатів: 

Фахові статті – 1 

Зарубіжні статті – 1 

Статті зі студентами, 

яких залучено до НДР 

кафедри – 2 

Тези доповідей – 1 
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Виховання духовної 

особистості дитини 

старшого 

дошкільного віку в 

різних видах 

діяльності  

 

 

 

 

 

 

Виховання 

шанобливого 

ставлення до батька 

в дітей старшого 

дошкільного віку в 

ігровій діяльності 

 

 

 

Формування 

творчо-мовленнєвої 

особистості дитини 

середнього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курчатова А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесленко С.О. 

 

 

 

 

 

 

Комплекс дидактичних 

ігор, конспекти занять. 

Форма представлення 

результатів: 

Фахові статті – 1 

Зарубіжні статті – 1 

Статті зі студентами, 

яких залучено до НДР 

кафедри – 2 

Тези доповідей – 1 

 

Комплекс словесних, 

творчих ігор, конспекти 

занять. 

Форма представлення 

результатів: 

Фахові статті – 1 

Зарубіжні статті – 1 

Статті зі студентами, 

яких залучено до НДР 

кафедри – 2 

Тези доповідей -1 
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дошкільного віку в 

комунікативній 

діяльності 

4 

Удосконалення 

природничо-

математичної  

освіти у  контексті  

нової  української  

школи 

 Прикладна Дінжос Р.В. 

Манькусь І.В. 

Недбаєвська 

Л.В. 

Махровський  

В.М. 

2017-

2018 

Технологія  майстер-

класу з  фізики. 

Авторське  свідоцтво  

на  технологію 

Статті  у  фахових   

виданнях. 

Монографія 

 

 Аналіз  стандартів  

освіти   та  розробка  

програм  для  

викладанняприродн

ичо-математичних  

дисциплін у  вищій  

школі 

   
 01.01.17- 

31.12.17 
 

 

 

    
Дінжос Р.В. 01.01.17- 

31.12.17 

Створення  єдиного  

освітнього  

середовища  на 

механіко-

математичному  

факультеті (учень-

вчитель-студент-

викладач) 

 

 

    
Манькусь І.В. 01.01.17- 

31.12.17 

Програма  для  

викладання  

навчальної  

дисципліни 

«Методика  навчання  

фізики» 

Майстер-клас «Чарівні  

світи» 

Публікації  - 1 

Курсові роботи - 1 
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Недбаєвська 

Л.В. 
01.01.17- 

31.12.17 

Програма  для  

викладання  

навчальної  

дисципліни 

«Методика  

викладання фізики» 

Майсер-клас «Світ  

професій» 

Публікації  - 1 

Курсові роботи - 1 

 

 

 

    

Махровський  

В.М. 
01.01.17- 

31.12.17 

Програма  для  

викладання  

навчальної  

дисципліни 

«загальний  курс  

фізики.  Електрика  та 

магнетизм» 

Майстер-клас «Острів  

майстрів» 

Публікації  - 1 

Курсові роботи - 1 

 

 

5 

Підготовка  

майбутніх   

фахівців  

початкової   освіти  

до  роботи в  

умовах   нової  

української  

школи 

  Якименко С.І. 

Якименко С.І. 

Казанжи І.В. 

Желан А.В. 

Тимченко А.А. 

Марущак В.С. 

Січко І.О. 

Паршук С.М. 

Авраменко К.Б. 

Рехтета Л.О. 

Білявська Т.М. 

Казанжи О.В. 

01.01.17  
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 Реалізація  

принципу  дитино 

центризму на  

засадах  особистісно  

орієнтованої  

технології 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   

 

 Формування  

музичної культури   

майбутніх  фахівців 

початкової  освіти  

засобами  між 

предметних  

зв’язків  

   
Желан А.В. 

 
  

 

 Формування  

інформаційно-

цифрової 

компетентності   

майбутніх  фахівців 

початкової  освіти   

   Тимченко А.А.   

 

 Мовленнєвий  

розвиток   

майбутніх  фахівців 

початкової  освіти   

   Марущак В.С.   
 

 Формування  

загальнокультурної  

грамотності  

майбутніх  фахівців  

початкової  освіти  

засобами  

образотворчого  

   Паршук С.М.   
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мистецтва як  

основи національної  

ідентичності 

 Формування  

компетентності  

майбутніх  фахівців  

початкової  освіти в  

природничих  

науках  і 

технологіях 

   Січко І.О.   

 

 Формування  

математичної  

грамотності  

майбутніх  фахівців  

початкової  освіти 

   Авраменко К.Б.   

 

 підготовка  

майбутніх  фахівців 

початкової  освіти 

до  фізичного  

розвитку  та  

формування  

здорового  способу  

життя  молодших   

школярів 

   Рехтета Л.О.   

 

 Формування   

комунікативної  

компетентності  

майбутніх   вчителів  

початкової  освіти 

   Білявська Т.М.   

 

 Підготовка  

майбутніх  фахівців  

початкової  освіти  

до  міжкультурного  

спілкування  

засобами  

літературного  

мистецтва 

   Казанжи О.В.   

 

6 Підготовка 

фахівців в 

університетській 

освіті на основі 

0115U00124

6 

Фундаментальна 

Фундаментальні 

дослідження з 

найбільш 

Самойленко О.М. Ручинська Н.С. 

Бацуровська І.В. 

Самойленко О.О. 

01.01.15- 

31.12.17 рр. 

Методика розробки 

систематизованої, 

упорядкованої та 

структурованої 

Навчальний процес 

МНУ ім. В.О. 

Сухомлинського 

 розробка 
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технології 

навчального 

мережевого 

ресурсу 

актуальних 

проблем… 

навчальної інформації 

Підготовка  циклів 

віртуальних 

лабораторних робіт 

Створення електронних 

навчальних підручників, 

посібників 

 

1 стаття у іноземних 

виданнях, 3 статті у 

журналах, що включені 

до переліку наукових 

фахових видань України, 

5 статтей у збірках 

матеріалів конференцій, 

1 монографія, 2 

навчальних посібники 

систематизованої, 

упорядкованої та 

структурованої 

навчальної інформації: 

• мультимедійні 

презентації лекцій, 

• структуровані 

електронні навчальні 

матеріали, 

• електронний 

конспект лекцій, 

• аудіо-, відео-, 

анімаційні навчальні 

ресурси, 

• список друкованих 

та Інтернет-джерел, 

• посилання на 

електронну 

бібліотеку; 

 Підготовка  циклів 

віртуальних 

лабораторних робіт, 

 Створення 

електронних навчальних 

підручників, посібників 

 Етап  на  2017 рік 

Експериментальна 

перевірка 

ефективності 

методики 

використання 

технологій 

дистанційного 

навчання в 

університетській 

освіті  

   

Самойленко О.М. 2017  Індивідуальний: 

Методика розробки 

систематизованої, 

упорядкованої та 

структурованої 

навчальної інформації 

Наукова стаття у 

фаховому виданні, 

посібник у співавторстві 
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Ручинська Н.С. 2017  Індивідуальний: 

Модель підготовки 

бакалаврів в умовах 

поєднання очної і 

дистанційної форм 

навчання Підготовка  

циклів віртуальних 

лабораторних робіт  

Наукова стаття у 

фаховому виданні, 

посібник у співавторстві 

 

  

   

Бацуровська І.В. 2017  Індивідуальний: 

Підготовка  циклів 

віртуальних 

лабораторних робіт  

Наукова стаття у 

фаховому виданні, 

посібник у співавторстві 

впровадження моделі 

регіональної безпеки в 

Чорноморському вимірі. 

надасть можливість 

ефективно взаємодіяти 

південному регіону 

України з 

адміністративними 

одиницями країн  

Чорноморського регіону 

та залучатися до 

реалізації різноманітних 

проектів міжнародних 

організацій, перш за все 

ЄС,  даний проект 

надасть можливість  

стати пріоритетним 

напрямком посилення та 

покращення результатів 

української зовнішньої 

політики в регіоні.  

 

  

   

Самойленко О.О. 2017  Індивідуальний: 

Підготовка  циклів 

віртуальних 

лабораторних робіт  

Наукова стаття у 

фаховому виданні, 

посібник у співавторстві 
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7 Технологізація 

навчально-

корекційної  та 

корекційно-

виховної 

діяльності  

педагогів за  

нозологічним  

спрямуванням 

 
Прикладна 

«Нова  школа» 
Савінова Н.В. 

Савінова Н.В. 

Стельмах Н.В. 

Кисличенко в.А. 

Шавліс Н.А. 

Борулько Д.М. 

Середа І.В. 

Корнієнко І.В. 

Куза І.М. 

Сорочан Ю.Б. 

Іванова Т.М. 

2017-2020 Технології  навчально-

корекційної та  

корекційно-виховної  

діяльності  педагогів  за  

нозологічним  

спрямуванням 

Департамент  освіти 

Миколаївської  обласної  

державної  адміністрації 

Перспективи  

впровадження: 

підвищення  якості 

корекційно-розвиткової, 

корекційно-навчальної, 

корекційно-виховної  

діяльності  педагогів 

 Розробка  критеріїв 

та  показників  

діагностики  стану 

превентивної 

логокорекції  

мовленнєвої  

діяльності 

дошкільників 

 
Прикладна 

«Нова  школа» 
Савінова Н.В. 

Савінова Н.В. 

Стельмах Н.В. 

Кисличенко в.А. 

Шавліс Н.А. 

Борулько Д.М. 

Середа І.В. 

Корнієнко І.В. 

Куза І.М. 

Сорочан Ю.Б. 

Іванова Т.М. 

01.01.17-

31.12.17 

Діагностичний  

інструментарій  

проведення діагностики  

стану превентивної 

логокорекції  

мовленнєвої  діяльності 

дошкільників 

Департамент  освіти 

Миколаївської  обласної  

державної  адміністрації 

Перспективи  

впровадження: 

підвищення  якості 

корекційно-розвиткової, 

корекційно-навчальної, 

корекційно-виховної  

діяльності  педагогів 

 Система  

диференційованої 

корекції  

мовленнєвої  

діяльності  у  

дошкільників з 

ТПМ 

 
Прикладна 

«Нова  школа» 
Савінова Н.В. 

Борулько Д.М 01.01.17-

31.12.17 

Корекційно-педагогічні  

умови   застосування  

логопедичного  масажу 

для  формування 

диференційованих  рухів  

артикуляційного  

апарату 

Наукова  стаття 

Департамент  освіти 

Миколаївської  обласної  

державної  адміністрації 

Перспективи  

впровадження: 

підвищення  якості 

корекційно-розвиткової, 

корекційно-навчальної, 

корекційно-виховної  

діяльності  педагогів 

 Корекція  

спрямованості  

особистості  дитини 

 
Прикладна 

«Нова  школа» 
Савінова Н.В. 

Стельмах Н.В. 

 

01.01.17-

31.12.17 

Концептуальна  основа  

дослідження 

Департамент  освіти 

Миколаївської  обласної  

державної  адміністрації 

Перспективи  

впровадження: 

підвищення  якості 

корекційно-розвиткової, 

корекційно-навчальної, 

корекційно-виховної  

діяльності  педагогів 
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 Розробка  

алгоритму  

інформування  та 

логоконсультування 

батьків  дітей-

логопатів за  

нозологічним  

спрямуванням 

 
Прикладна 

«Нова  школа» 
Савінова Н.В. 

Кисличенко В.А. 01.01.17-

31.12.17 

Технології  корекційно-

виховної  діяльності 

педагогів за  

нозологічним  

спрямуванням 

Наукова  стаття 

Департамент  освіти 

Миколаївської  обласної  

державної  адміністрації 

Перспективи  

впровадження: 

підвищення  якості 

корекційно-розвиткової, 

корекційно-навчальної, 

корекційно-виховної  

діяльності  педагогів 

 Корекція  вимови  

свистячих звуків  у  

дошкільників із 

дислалією  засобами 

компютерно-

ігрових  технологій 

 
Прикладна 

«Нова  школа» 
Савінова Н.В. 

Куза І.М. 01.01.17-

31.12.17 

Концептуальна  основа  

дослідження 

Департамент  освіти 

Миколаївської  обласної  

державної  адміністрації 

Перспективи  

впровадження: 

підвищення  якості 

корекційно-розвиткової, 

корекційно-навчальної, 

корекційно-виховної  

діяльності  педагогів 

 Експериментальна  

модель  діагностики  

синтаксичного  

компонента 

мовленнєвого  

висловлювання у  

молодших  

школярів з  

моторною алалією 

 
Прикладна 

«Нова  школа» 
Савінова Н.В. 

Сорочан Ю.Б. 01.01.17-

31.12.17 

Концептуальна  основа  

дослідження 

Департамент  освіти 

Миколаївської  обласної  

державної  адміністрації 

Перспективи  

впровадження: 

підвищення  якості 

корекційно-розвиткової, 

корекційно-навчальної, 

корекційно-виховної  

діяльності  педагогів 

 Формування  

активних 

диференційованих  

рухів  м’язів 

артикуляційного  

апарату у  

молодших  

школярів з 

дизартричним 

 
Прикладна 

«Нова  школа» 
Савінова Н.В. 

Корнієнко І.В. 01.01.17-

31.12.17 

Концептуальна  основа  

дослідження 

Департамент  освіти 

Миколаївської  обласної  

державної  адміністрації 

Перспективи  

впровадження: 

підвищення  якості 

корекційно-розвиткової, 

корекційно-навчальної, 

корекційно-виховної  

діяльності  педагогів 
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компонентом  

засобами 

логопедичного  

масажу 

 Особливості  

усвідомлення 

старшими  

дошкільниками  

власного  досвіду 

гуманних  стосунків 

 
Прикладна 

«Нова  школа» 
Савінова Н.В. 

Іванова Т.М. 01.01.17-

31.12.17 

Концептуальна  основа  

дослідження 

Департамент  освіти 

Миколаївської  обласної  

державної  адміністрації 

Перспективи  

впровадження: 

підвищення  якості 

корекційно-розвиткової, 

корекційно-навчальної, 

корекційно-виховної  

діяльності  педагогів 

 Модель 

психологічного  

супроводу у  

системі 

диференційованої  

корекції 

 
Прикладна 

«Нова  школа» 
Савінова Н.В. 

Шавліс Н.А. 01.01.17-

31.12.17 

Концептуальна  основа  

дослідження 

Департамент  освіти 

Миколаївської  обласної  

державної  адміністрації 

Перспективи  

впровадження: 

підвищення  якості 

корекційно-розвиткової, 

корекційно-навчальної, 

корекційно-виховної  

діяльності  педагогів 
8 Технологічний  

підхід у  підготовці  

майбутнього 

викладача 
0116U00522

6 
Прикладна Середа І.В. 

Середа І.В. 

Адаменко О.О. 

01.04.16- 

01.04.18 

Модель технологізації 

педагогічної  підготовки 

майбутнього викладача 

Статті у  фахових  

виданнях 

Навчально-методичний 

посібниик 

авторські  свідоцтва   

Департамент  освіти 

Миколаївської  обласної  

державної  адміністрації 

Перспективи  

впровадження: 

підвищення  якості 

корекційно-розвиткової, 

корекційно-навчальної, 

корекційно-виховної  

діяльності  педагогів 

Міжнародні  та  грантові  програми 

9 Контрастивний  

аналіз  

використання  

електронної  

 Прикладна  

( спільно з 

Beijing Normal 

University) 

Мироненко Т.П. Мироненко Т.П. 

Добровольська 

Л.С. 

Баркасі В.В. 

01.01.17-

31.12.20 

Спецкурс для  студентів 

ОКР «Магістр» 

Навчально-методичний  

посібник 

МНУ  імені 

В.О.Сухомлинського 

Пекінський  

педагогічний 
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інформації (DDL) 

у  формуванні  

прагматичних  

компонентів 

металінгвістичної  

компетенції  

студентів 

Приступа В. 

(Academic Head 

of UK-Australia 

International 

Program,  Beijing 

Normal 

University) 

Публікації  у  

міжнародних  фахових  

виданнях 

університет 

 Студенти  

зорієнтовані  на  

технології  у  

вивченні  

іноземних  мов  з  

використанням 

електронної  

інформації (data-

driven learning) 

 Прикладна  

( спільно з 

Beijing Normal 

University) 

Мироненко Т.П. Мироненко Т.П. 

Добровольська 

Л.С. 

Баркасі В.В. 

Приступа В. 

(Academic Head 

of UK-Australia 

International 

Program,  Beijing 

Normal 

University) 

01.01.17-

31.12.17 

Аналіз дидактичних  

можливостей  

корпусних  технологій  

у  процесі  підготовки  

ОКР «Магістр» 

Підготовка  інформації  

щодо  використання  

DDL  у процесі  

підготовки  ОКР 

«Магістр» 

Публікації  у  

міжнародних  фахових  

виданнях 

МНУ  імені 

В.О.Сухомлинського 

 

Програми  НАН,  НАПН 

10 

«Військово-

патріотичне 

виховання 

молоді в 

освітньо-

виховному 

просторі 

університету» 

 
Фундаментальна Будак В.Д. 

Бахтін А.М. 

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 

 

2016 р. -

2020 р.  
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Бахтін А.М. 
Ольшанський С. І. 

Малюта В. П. 

01.01.17-

31.12.17 

Наукові основи 

військово-

патріотичного 

виховання; 
Мета та основні 

завдання ВПВ 

 

 

    

Василенко С.М. 
Самохін О.В. 

Туртаєв Ю.В. 

01.01.17-

31.12.17 

Організація та 

методика проведення 

теоретичних 

конференцій з ВПВ; 

Організація та 

методика проведення 

тематичних вечорів, 

зустрічей з 

ветеранами війни і 

праці, в/с ЗСУ 

 

 

    

Лелека В.М. 
Винограденко Е. В. 

Федотовський П. І 

01.01.17-

31.12.17 

Організація і 

проведення ОМ та 

ОСР в навальних 

закладах освіти та 

ОСОТ. 

Планування ВПВ і 

ОМР в навчальних 

закладах освіти та 

ОСОТ. 

 

 

    

Глущенко В. С. 
Лозовський М. О. 

Товстопят М. О. 

01.01.17-

31.12.17 

Застосування 

художньої літератури, 

кіно, театру, 

образотворчого 

мистецтва у ВПВ 

 

 Розробка та 

аналіз системи 

військово-

патріотичного 

виховання 

молоді в 

освітньо-

виховному 

 
Фундаментальна Будак В.Д. 

Олексюк О.Є. 

Михальчекно 

Н.В. 

Карсканова С.В. 

Бабаян Ю.О. 

Трибулькевич 

К.Г., 

2017 

Очікуваний результат: 

Система методів та 

форм військово-

патріотичного 

виховання молоді в 

освітньо-виховному 

просторі університету 

Форма представлення 
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просторі 

університету 

Дрозд О.В. результату: 

наукові статті 

 Військово-

патріотичне  

виховання 

студентської  

молоді  

засобами  

музичного  

мистецтва 

 

 
Фундаментальна Будак В.Д. 

Стріхар О.І. 

Парфентьєва  

і.П. 

Ярошевська Л.В. 

Бєдакова С.В. 

 

2016-2020 

рр  

 

 Концептуальні  

засади 

дослідження  

проблеми  

підготовки  

студентської  

молоді до  

військово-

патріотичного  

виховання 

засобами  

музичного  

мистецтва 

   

Стріхар О.І. 

Парфентьєва  

і.П. 

Ярошевська Л.В. 

Бєдакова С.В 

01.01.17-

31.12.17 

Методологічні  

аспекти  військово-

патріотичного  

виховання  

студентської  молоді  

засобами музичного  

мистецтва 

Наукова  стаття 

 

 Підготовка  

майбутніх  

учителів  

музичного  

мистецтва до  

патріотичного  

виховання  

учнів  у  

сучасному  

інформаційном

 
Фундаментальна Будак В.Д. 

Арістова Л.С. 

Васильєва Л.Л. 

Ревенко Н.В. 

2016 р. -

2020 р.  
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у  просторі 

 

Конептуальні  

засади  

дослідження  

проблеми  

підготовки  

студентів  до  

патріотичного  

виховання 

    

01.01.17-

31.12.17 

рр 

Методологічні  

аспекти  військово-

патріотичного  

виховання  

студентської  молоді  

засобами  музичного  

мистецтва 

 Наукові  статті. 

виступи  на  

конференціях 

 

 

 Підготовка 

майбутніх  

учителів  

музичного  

мистецтва до  

громадянського  

виховання 

 
Фундаментальна Будак В.Д. 

Щербак І.В. 

Мосін Д.І. 

Хайрулліна 

Ю.О. 

2016 р. -

2020 р.  

 

 
Концептуальні  

засади   

дослідження  

проблеми   

підготовки  

студентів  до  

громадянського  

виховання 

   

Щербак І.В. 

Мосін Д.І. 

Хайрулліна 

Ю.О. 

01.01.17-

31.12.17 

рр 

Методологічні  

аспекти  підготовки 

майбутнього  вчителя 

музичного  мистецтва  

до  громадянського  

виховання 

Наукові  статті, 

виступи на 

конференціях 
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11 Теплофізичні  

властивості й 

механізми 

структуротворен

ня полімерних 

мікро- і 

нанокомпозитів 

Протокол №3 

від 

14.03.2013р. 

Засідання 

Вченої ради 

Інституту 

технічної 

теплофізики 

НАН України 

Прикладна 

Нові речовини та 

матеріали 

Дінжос Р.В. Лисенков Е.А., 

Махровський 

В.М., 

Іванніков А.В. 

01.01.13- 

31.12.20 

Отримання  нового  

класу  композиційних  

матеріалів  з  

покращеними 

функціональними  

характеристиками 

МНУ  імені 

В.О.Сухомлинського 

 Комплексне  

дослідження   

теплофізичних   

властивостей  та  

структури  

композитних  

матеріалів з 

ізометричним  

наповнювачем 

       

     Дінжос Р.В. 01.01.17- 

31.12.17 

Дослідження  механізму  

та  кінетики 

структуроутворення  

полімерних мікро-  та  

нанокомпозитних  

матеріалів з 

ізометричним  

наповнювачем 

 

     Лисенков Е.А., 

 

01.01.17- 

31.12.17 

Дослідження  

структуроутворення  та 

перколяційної  поведінки 

теплопровідності  та 

електропровідності  

полімерних  композитів  

на  основі поліптерів  та  

технічного  вуглецю; 

публікації  у провідних  

міжнародних  виданнях 
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     Махровський  

В.М. 

01.01.17- 

31.12.17 

Калориметричні  

дослідження  полімерних  

мікро- та 

нанокомпозитних  

матеріалів з  

ізометричним 

наповнювачем; 

публікації  у  фахових  

виданнях України 

 

     Іванніков А.В 01.01.17- 

31.12.17 

Удосконалення методики  

вимірювання  

теплопровідності  для  

зменшення  похибки  

вимірювання  

композитних  матеріалів  

з  ізометричним  

наповнювачем; 

публікації  у  фахових  

виданнях України 

 

         

12 Розробка 

розрядних 

імпульсних 

методів 

реалізації само 

поширю 

ваного високо 

темпера 

турного синтезу 

(СВС) в 

екзотермічних 

системах для 

отримання 

вуглецевих та 

металовуглецеви

х наноматеріалів 

 Фундаментальна 

(розвиток 

нанотехнологій) 

д.т.н., проф.. завідувач 

відділу Інституту 

імпульсних процесів 

та технологій НАН 

України Кускова Н.І. 

Ющишина Г.М. 01.01.15- 

31.12.17 

рр. 

Рекомендації для 

створення технології 

отримання  різних 

вуглецевих та 

металовуглецевих 

наноматеріалів в 

результаті реалізації 

СВС-пролцесів. 
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      01.01.2017

-

31.12.2017 

Рекомендації щодо 

основних компонентів  

вихідної шихти  для 

отримання різних 

вуглецевих та метало 

вуглецевих матеріалів. 

 

13 Взаємодія 

наночастинок 

срібла з 

біологічними 

обєктами. 

 Фундаментальна 

(розвиток 

нанотехнологій) 

Ющишина Г.М. 

 

Ющишина Г.М. 

Цвях О.О.,  

магістри 

Кишкарьова В.В., 

Мельник М.М. 

Пасічник М.В 

01.01.15- 

31.12.17 

рр. 

Розробка  волокнистих 

бактерицидних 

наноматеріалів з 

наночатинками срібла. 

 

 

 3 етап січень – 

грудень (2017 р.) -  

Вплив 

волокнистих 

матеріалів, що 

містять 

наночастинки з 

сріблом, на 

біологічні об’єкти. 

     Вплив прекурсорів та 

стабілізаторів на 

бактерицидні 

властивості розчинів 

наносрібла. 

 

 
Програми  КМУ 

14 «Розробка та 

експерименталь

не 

обґрунтування 

побудови 

варіативних 

тренувальних 

макроциклів 

студентів-

спортсменів в 

циклічних видах 

спорту (легка 

атлетика, 

веслування, 

0114U00640

3 

Прикладна 

програма  

«Створення 

стандартів і 

технології 

запровадження 

здорового способу 

життя» (постанова 

КМУ від 

07.09.2011 р., № 

942) 

Тупеев Ю.В. 

 

Козубенко О.С. 

Демидова І.В.,  

Демидова О.В.,                              

Пильненький 

В.В.                                  

Усатюк Г.Ф.,                                   

Ткаченко Ю.І., 

Макух Н.І 

Тіхоміров А.І. 

Буценко А.В. 

Семерджян М.Г. 

Богатир В.Г. 

Вертелецький 

О.І. 

 

 

01.09.2014   

– 30.06.2017 

рр. 

Загальний: 

Модель розподілу 

тренувальних 

навантажень за 

макроциклами річного 

циклу підготовки в 

циклічних видах спорту.  

Форми: 

1. Статті у фахових 

виданнях - 4. 

2. Доповіді на наукових 

конференціях - 8. 

3. Апробація в 

навчальному процесі. 

4. Науково-методичний 

посібника для тренерів 

1. Впровадження 

моделей побудови 

макроциклів у 

навчально-

тренувальний процес 

груп ДЮСШ, 

СДЮШОР, КДЮСШ, 

ВУФК м. Миколаїва та 

області. 

2. Розширення  курсів 

фахових дисциплін. 
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плавання)»  ДЮСШ, СДЮШОР, 

ШВСМ «Варіативні 

тренувальні макроцикли 

в циклічних видах 

спорту на етапі 

підготовки до вищих 

досягнень». 

 Етапи: 

ІІІ етап: 

- аналіз, 

узагальнення та 

оприлюднення  

результатів 

дослідження; 

   

Демидова І.В. 

Демидова О.В. 

Макух Н.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2017 - 

30.06.2017 

р. 

Індивідуальний: 

Модель розподілу 

тренувальних 

навантажень за 

макроциклами річного 

циклу підготовки в 

бігових видах легкої 

атлетики.  

Форми: 

1. Стаття у фаховому 

виданні, що входить до 

науко метричних баз. 

2. Доповіді на наукових 

конференціях з проблем 

спортивної підготовки. 

3. Апробація в 

навчальному процесі. 

4. Науково-методичний 

посібник для тренерів 

ДЮСШ, СДЮШОР, 

ШВСМ «Варіативні 

тренувальні макроцикли 

в циклічних видах 

спорту на етапі 

підготовки до вищих 

досягнень», розділ 

«Легка атлетика». 

 

Індивідуальний: 

Модель розподілу 

тренувальних 

навантажень за 

макроциклами річного 

циклу підготовки в 

1.Впровад- 

ження моделей 

побудови макроциклів у 

навчально-

тренувальний процес 

груп з легкої атлетики 

ДЮСШ № 5, СДЮШОР 

з легкої атлетики м. 

Миколаїва, 

Новоодеської ДЮСШ. 

2. Розширення  курсів 

дисциплін «Легка 

атлетика та методика 

викладання», «Теорія та 

методика викладання 

обраного виду спорту 

(легка атлетика)», 

«Підвищення 

спортивної 

майстерності (легка 

атлетика)», «Основи 

спортивної підготовки». 

 

 

 

1. Впровад -  

ження моделей 

побудови макроциклів у 

навчально-

тренувальний процес 

груп з плавання МОКК -

ДЮСШ № 1, КДЮСШ - 

Заря,   

2. Розширення  курсів 
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Тупєєв Ю.В 

Пильненький 

В.В., 

Ткаченко Ю.І., 

Тіхоміров А.І.,, 

Буценко А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плаванні.  

Форми: 

1. Стаття у фаховому 

виданні, що входить до 

науко метричних баз. 

2. Доповіді на наукових 

конференціях з проблем 

спортивної підготовки. 

3. Апробація в 

навчальному процесі. 

4. Науково-методичний 

посібник для тренерів 

МОКК ДЮСШ № 1, 

КДЮСШ - Заря,  

«Варіативні тренувальні 

макроцикли в циклічних 

видах спорту на етапі 

підготовки до вищих 

досягнень», розділ 

«Плавання». 

  

 

Індивідуальний: 

Модель розподілу 

тренувальних 

навантажень за 

макроциклами річного 

циклу підготовки у 

веслуванні.  

Форми: 

1. Стаття у фаховому 

виданні, що входить до 

науко метричних баз. 

2. Доповіді на наукових 

конференціях з проблем 

спортивної підготовки. 

3. Апробація в 

навчальному процесі. 

4. Науково-методичний 

посібник для тренерів 

ДЮСШ, СДЮШОР, 

дисциплін «Плавання та 

методика викладання», 

«Теорія та методика 

викладання обраного 

виду спорту (водні види 

спорту)», «Підвищення 

спортивної 

майстерності 

(плавання)», «Основи 

спортивної підготовки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Впровад- 

ження моделей 

побудови макроциклів у 

навчально-

тренувальний процес 

груп з веслування 

СДЮСШОР 

«Комунаро- 

ець»; 

СДЮСШОР з 

веслування 

академічного 

ДЮСШ КФК 

«Динамо»; 

ВУФК м. Миколаїв 

2. Розширення  курсів 

дисциплін 

«Веслування», «Теорія 

та методика викладання 

обраного виду спорту» 

(водні види спорту)», 

«Підвищення 
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Козубенко О.С., . 

Усатюк Г.Ф., 

Семерджян М.Г., 

Богатир В.Г., 

Вертелецький 

О.І. 

ВУФК «Варіативні 

тренувальні макроцикли 

в циклічних видах 

спорту на етапі 

підготовки до вищих 

досягнень», розділ 

«Веслувальний спорт». 

 

спортивної 

майстерності 

(веслування)»; «Основи 

спортивної підготовки». 

         

Регіональні   програми 

Регіональна стратегія розвитку Миколаївської області до 2020 року 

(Департамент  економічного  розвитку  та регіональної  політики Миколаївської облдержадміністрації;  Васильєва М.В.;  37-09-14) 
15 Теоретико-

методологічні 

засади 

функціонування 

та розвитку 

фінансової 

інфраструктури 

регіону 

0116U00358

7 

Прикладна 

 
Криленко В.І. Ясинська Н.А. 

Корнєва Н.О.; 

Данік Н.В.; Рудь 

І.Ю.; Кравчук 

Л.С.; Колеватова 

А.В.;  

Січко С.М. 

01.02.2016р

.-31.12.2020 

р 

Загальний результат: 

Концепція вдосконалення 

теорії та практики 

розвитку фінансової 

інфраструктури регіону.  

 

Форми звітності: 

1. Статті в журналах, що 

входять до науково-

метричних баз Web of 

Science, Scopus та/або 

Index Сореrnicus (для 

соціо-гуманітарних наук) 

– 4 

2. Статті у журналах, що 

входять до переліку 

Тематика дослідження 

включена до 

регіональної стратегії 

розвитку Миколаївської 

області до 2020 року, 

затверджено рішенням 

обласної ради від 

16.04.2015  

№ 9. 

Угоди про співпрацю з 

ООО «Транс-Лінк 

Україна» та 

Миколаївсь-кою 

обласною дирекцією 

Української страхової 

компанії «Княжа Вієнна 
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фахових видань України  і 

мають ISSN,  статті у 

закордонних журналах, 

що не увійшли до п.1, а 

також англомовні тези 

доповідей на 

міжнародних 

конференціях у виданнях, 

що входять до науково-

метричних баз даних Web 

of Science, Scopus та/або 

Index Сореrnicus – 18 

3. Монографії та (або) 

розділи монографій, що 

будуть опубліковані  за 

темою проекту 

українською або 

іноземними мовами 

(друкованих аркушів) - 10 

д.а. 

Іншуранс Груп» (на 

стадії укладання) 

 ІІ Етап: Аналіз 

складу та 

взаємопідпорядко-

ваності органів 

фінансової 

інфраструктури. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Криленко В.І. 

 

 

 

 

 

Ясинська Н.А. 

 

 

 

 

Корнєва Н.О. 

01.02.2017р

.-

31.12.2018р

. 

Очікуваний результат 

етапу:  

Інноваційний підхід  в 

системі  

інституціонального 

державного регулювання 

розвитку фінансової 

інфраструктури 

 

Інноваційна складова в 

розробці механізмів 

державного регулювання 

фінансової 

інфраструктури 

 

Біхевіористичний підхід 

в управлінні фінансовою 

інфраструктурою 

 

Системи індикаторів, що 

характеризують 
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Данік Н.В. 

 

 

 

 

Рудь І.Ю. 

 

 

 

 

 

Кравчук Л.С. 

 

 

 

 

Колеватова А.В. 

 

 

 

Січко С.М. 

інноваційність в 

управлінні фінансовою 

інфраструктурою 

 

Показники 

інформаційної 

ефективності фінансової 

інфраструктури 

 

Обгрунтування 

необхідності складання 

стратегії розвитку 

фінансової 

інфраструктури 

 

Інноваційна складова 

стратегії розвитку 

фінансової 

інфраструктури 

 

Перспективні напрями 

розвитку фінансового 

посередництва регіону 

 

Концептуальні підходи 

структуризації 

фінансової 

інфраструктури  

 

 

16 Забезпечення 

сталого 

розвитку 

регіону та 

управління 

змінами  на 

підприємствах  

в умовах 

міжнародних 

інтеграційних 

 прикладна 

 
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. 

2017 р. Теоретичне 

обґрунтування 

необхідності 

забезпечення сталого 

розвитку та 

управління змінами на 

підприємствах 

Південного регіону. 

Розробка 

концептуального 
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процесів Федосова А.О. підходу до 

встановлення 

взаємозв'язку і 

взаємозалежності між 

дефініціями 

«стратегічні зміни» –

«сталий розвиток». 

Удосконалення 

методології 

визначення ключових 

напрямів стратегічних 

змін підприємства, що 

узагальнюється 

вибором базової 

стратегії змін, на 

основі моделювання 

динаміки системи 

Статті у фахових 

виданнях – 10 шт. 

Статті у зарубіжних 

виданнях – 5 шт. 
 Етап на 2017 рік 

Теоретичні 

аспекти 

забезпеченняста

лого розвитку 

регіону та 

управління 

змінами  на  

підприємствах 

південного 

регіону в умовах 

міжнародних 

інтеграційних 

процесів 

   

Назарова Л. В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіщак І. Т. 

 

 

 

 

01.01.17-

31.12.17 

Аналітична довідка 

«Елемент методології 

визначення ключових 

напрямів стратегічних 

змін підприємства» 

Стаття у фаховому 

виданні – 2шт. 

Стаття у зарубіжному  

виданні – 1 шт. 

 

 «Елемент методології 

визначення ключових 

напрямів стратегічних 

змін підприємства» 

Стаття у фаховому 

виданні – 1 шт. 

Стаття у зарубіжному  
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Штепа О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порудєєва Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огієнко А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

виданні – 1 шт. 

 

 «Елемент методології 

визначення ключових 

напрямів стратегічних 

змін підприємства» 

Стаття у фаховому 

виданні – 1 шт. 

Стаття у зарубіжному  

виданні – 1 шт. 

 

 «Елемент методології 

визначення ключових 

напрямів стратегічних 

змін підприємства» 

Стаття у фаховому 

виданні – 1 шт. 

 

 «Методологія 

встановлення 

взаємозв'язку і 

взаємозалежності між 

дефініціями 

«стратегічні зміни» –

«сталий розвиток» 

Стаття у фаховому 

виданні – 1 шт. 

Стаття у зарубіжному  

виданні – 1 шт. 

 

 

Елемент методології 

визначення ключових 

напрямів стратегічних 

змін підприємства» 

Стаття у фаховому 

виданні – 1 шт. 
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Слюсаренко 

А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Кравченко Л.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глубоченко К.О. 

 

 

 

 

 

 

Федосова А.О. 

 

 

 «Модель визначення 

ключових напрямів 

стратегічних змін 

підприємства» 

Стаття у фаховому 

виданні – 1 шт. 

Стаття у зарубіжному  

виданні – 1 шт. 

 

 

 «Алгоритм 

визначення ключових 

напрямів стратегічних 

змін підприємства» 

Стаття у фаховому 

виданні – 1 шт. 

 «Алгоритм 

визначення ключових 

напрямів стратегічних 

змін підприємства» 

Стаття у 

фаховомувиданні – 1 

шт. 

17 Облік і аналіз як 

інформаційна 

система для 

економічної 

безпеки 

0116U003586 Фундаментальна 

 

Програма  

економічного  та  

соціального  

Бурова Т.А. Ужва  А.В. 

Гнатенко Є.П. 

Орел А.М. 

Мікрюкова Л.В. 

Терлецька І.В. 

 

 

01.02.2016р. 

01.02.2019р. 

Концепція  

організаційно-

інформаційного  

забезпечення  системи  

обліку,  аналізу  та  

Замовник:  

ПП АФ «Плато-Аудит» 

м.Миколаїв, 

вул..Чкалова 60, к. 2 

Договір  про  
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підприємства в 

конкурентному 

середовищі 

Етап  на  2017 р.: 

Аналіз  

необоротних  

активів, власного  

капіталу  та  

довгострокових  

зобов’язань  як   

діагностика  

економічної  

безпеки  

підприємства 

розвитку  

Миколаївської  

області  на  2015-

17 рр 

«Миколаївщина 

– 2017» 

Соболєва І.В. 

Млінцова О.С. 

 

аудиту  для  економічної  

безпеки  підприємства  в  

конкурентному  

середовищі. 

Статті  у  фахових  

виданнях – 12 

Тези – 5 

Навчальні  посібники – 

2 

Дипломні  роботи 

магістрів - 5 

партнерство  та  

співробітництво №  19 

від 2  вересня   2014 р. 

Перспективи  

впровадження: 

Концепція  

організаційно-

інформаційного  

забезпечення   системи  

обліку, аналізу  та  

аудиту  для  економічної  

безпеки  підприємства  в  

конкурентному  

середовищі 

 Обліково-

аналітичний  

інструментарій   

вдосконалення  

методики  

аудиторських  

процедур   при  

проведенні  

перевірки  

інформаційної  

безпеки  

підприємств  та  

установ 

   Бурова  Т.А. 01.01.17- 

31.12.17 

Методика   аудиторських  

процедур  при  

проведенні  перевірки  

інформаційної  безпеки   

підприємств  і  установ  в  

умовах  конкурентного  

середовища 

Статті  у  фахових  

виданнях – 2 

Тези – 1 

Захист  дипломних робіт 

магістрів- 2 

Замовник:  

ПП АФ «Плато-Аудит» 

м.Миколаїв, 

вул..Чкалова 60, к. 2 

Договір  про  

партнерство  та  

співробітництво №  19 

від 2  вересня   2014 р. 

Перспективи  

впровадження: 

Методика  аудиторських  

процедур   при  

проведенні  перевірки  

інформаційної  безпеки  

підприємств  і  установ  в  

умовах  конкурентного  

середовища 

 Аналіз  обліково-

аналітичного  

забезпечення  

нематеріальних  

активів в  

контексті  

конкурентноспро

можності   

підприємства 

   Ужва  А.М. 01.01.17- 

31.12.17 

Механізм  обліково-

аналітичного  

забезпечення  

нематеріальних  активів  

та  довгострокових  

зобовязань в  контексті  

конкурентноспроможнос

ті   підприємства 

Статті  у  фахових  

виданнях – 2 

Замовник:  

1.ПП АФ «Плато-

Аудит» м.Миколаїв, 

вул..Чкалова 60, к. 2 

Договір  про  

партнерство  та  

співробітництво №  19 

від 2  вересня   2014 р. 

2. ТОВ «Власта» ЛТД 

м.Миколаїв, 



33 
Тези – 1 

Захист  дипломних робіт 

магістрів-1 

вул..Ленінградська, 3Д-

118. Договір № 18  від   

4  вересня  2014 р. 

Перспективи  

впровадження: Механізм  

обліково-аналітичного  

забезпечення  

нематеріальних  активів  

та  довгострокових  

зобовязань в  контексті  

конкурентноспроможнос

ті   підприємства 

 

 Аналіз  сучасних  

методичних  

положень  щодо  

ефективного   

використання  

основних  засобів  

в  умовах  

економічної  

безпеки  

підприємства 

   Гнатенко Є.П. 01.01.17- 

31.12.17 

Методика  аналізу 

ефективності  

використання  

необоротних  активів   як   

інформаційної  основи  

для  економічної  безпеки  

підприємства 

Статті  у  фахових  

виданнях – 2 

Тези – 1 

Навчальний посібник –1 

Захист  дипломних робіт 

магістрів-1 

Замовник:  

1.ПП АФ «Плато-

Аудит» м.Миколаїв, 

вул..Чкалова 60, к. 2 

Договір  про  

партнерство  та  

співробітництво №  19 

від 2  вересня   2014 р. 

2. ТОВ «Украгронива» 

м.Миколаїв, вул..Перша  

Слобідська, 17 а/7 

Договір  №28  від 18 

вересня  2014 р. 

Перспективи  

впровадження: 

Методика  аналізу  

ефективності  

використання  

необоротних  активів   

як   інформаційної  

основи  для  

економічної  безпеки  

підприємства 
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 Науково-

методичні   

аспекти  обліку  

необоротних  

активів  та  

довгострокових  

зобов’язань  в  

умовах  

гармонізації  

обліку 

   Орел А.М. 01.01.17- 

31.12.17 

Методика  обліку  

необоротних  активів в  

умовах  європейського  

простору 

Статті  у  фахових  

виданнях – 2 

Тези – 1 

Захист  дипломних робіт 

магістрів-1 

Замовник:  

1.ПП АФ «Плато-

Аудит» м.Миколаїв, 

вул..Чкалова 60, к. 2 

Договір  про  

партнерство  та  

співробітництво №  19 

від 2  вересня   2014 р. 

2. ТОВ «Нова  пошта» 

м.Миколаїв, вул..Перша  

Слобідська, 62. Договір 

№ 21  від  4 вересня  

2014 р. 

Перспективи  

впровадження: 

методика  обліку  

необоротних  активів    в  

умовах  європейського  

простору 

 Адаптація обліку  

необоротних  

активів  та  

власного  капіталу 

суб’єктів  

державного  

сектору  в  

контексті  змін  

чинного  

законодавства 

   Мікрюкова Л.В. 01.01.17- 

31.12.17 

Зразки  документів  

первинного  та  

зведеного  обліку  

необоротних  активів  та  

власного  капіталу  з  

метою  підвищення  

економічної  безпеки    

установи 

Замовник:  

1.ПП АФ «Плато-

Аудит» м.Миколаїв, 

вул..Чкалова 60, к. 2 

Договір  про  

партнерство  та  

співробітництво №  19 

від 2  вересня   2014 р. 

2. Управління  

пенсійного  фонду  

України  в 

Новоодеському  районі  

Миколаївської  області. 

Договір  № 27  від  16  

вересня  2014 р. 

Перспективи  

впровадження:  Зразки  
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документів  первинного  

та  зведеного  обліку  

необоротних  активів  та  

власного  капіталу  з  

метою  підвищення  

економічної  безпеки    

установи 

 Організація  і  

методика  аудиту  

власного  капіталу 

та  

довгострокових  

зобов’язань  

підприємства  в  

умовах  

конкурентного  

середовища 

   Терлецька  І.В. 01.01.17- 

31.12.17 

Методика  аудиту  

власного  капіталу  та  

довгострокових 

зобов’язань підприємства  

в  умовах   

конкурентного  

середовища 

Статті  у  фахових  

виданнях –1 

Замовник:  

1.ПП АФ «Плато-

Аудит» м.Миколаїв, 

вул..Чкалова 60, к. 2 

Договір  про  

партнерство  та  

співробітництво №  19 

від 2  вересня   2014 р. 

2. ТОВ «СХІД МЕДІА 

ХОЛДІНГ» м.Київ, вул. 

Радянська. 45/11. 

Договір № 12  від  16 

вересня  2015 р. 

Перспективи  

впровадження:  

Методика  аудиту  

власного  капіталу  та  

довгострокових 

зобов’язань 

підприємства  в  умовах   

конкурентного  

середовища 

18  Міжнародні 

відносини та 

політичні 

процеси в 

країнах 

Чорноморськог

0111U0038

84 

прикладна Ніколаєнко Н.О. Ніколаєнко Н.О. 

Седляр Ю.О. 

Ворчакова І.Є. 

Гамза В.І. 

Василевич Ю.В. 

Шкуренко К.О. 

2016-

2018рр 

Проведення 

політичних 

досліджень та збір 

бази даних з 

міжнародних 

відносин, безпекових 

Упровадження моделі 

регіональної безпеки в 

Чорноморському 

вимірі 

надасть можливість 

ефективно 
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о регіону: 

сучасний стан 

та перспективи 

Гладенко В.М. та політичних 

процесів в 

Чорноморському 

регіоні. Очікувані 

результати: 

модель регіональної 

безпеки в 

Чорноморському 

вимірі. 

Форми:  колективна 

монографія, статті, 

тези 

взаємодіяти 

південному регіону 

України з 

адміністративними 

одиницями країн  

Чорноморського 

регіону та залучатися 

до реалізації 

різноманітних 

проектів міжнародних 

організацій, перш за 

все ЄС,  даний проект 

надасть можливість  

стати пріоритетним 

напрямком посилення 

та покращення 

результатів 

української 

зовнішньої політики в 

регіоні.  

 
     Ніколаєнко Н.О., 

Василевич Ю.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.17-

31.12.17 

Концепція розвитку 

політичних процесів в 

країнах регіону в 

контексті 

забезпечення 

національної безпеки 

України, реалізації 

Україною курсу на 

інтеграцію до 

європейських 

політичних і 

безпекових структур.  

Форми:  колективна 

монографія, статті, 

тези 

 

Модель розвитку 
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Гамза В.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВорчаковаІ.Є., 

Гладенко В.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Седляр Ю.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкуренко К.О. 

 

 

політичних процесів  

країнах  

Чорноморського 

регіону. 

Форми:  колективна 

монографія, статті, 

тези 

 

 

Регіональна стратегія  

розвитку України  та 

транскордонне 

співробітництво в 

регіоні.  

Концепція розвитку  

Форми:  колективна 

монографія, статті, 

тези 

 

Концепція  

безпеки та 

міжнародних 

відносини в 

Чорноморському 

регіоні. 

Форми:  колективна 

монографія, статті, 

тези 

 

 

Адгоритм  розвитку 

громадянського 

суспільства та 

громадянських свобод 

в країнах регіону. 
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Форми:  колективна 

монографія, статті, 

тези 

Обласні  програми 

Програма охорони довкілля та раціонального природокористування Миколаївської області 

(Управління  екології  та  природних  ресурсів Миколаївської  облдержадміністрації; Трофімова І.П., 46-04-27) 

(Державне  управління охорони навколишнього  природного середовища  в  Миколаївській  області; Богдан  В.Т.; 46-04-27) 
19 Інвентаризація 

фауни, 

екологічний 

моніторинг 

фонових та 

рідкісних видів 

та фауністичних 

угруповань 

безхребетних 

тварин на 

території 

Національного 

природного 

парку 

«Білобережжя 

Святослава» в 

межах 

Березанського 

району (оз. 

Солонець-

Тузли). 

0114U00534

1 

Прикладна 

Український 

центр підводної 

археології 

категорії ІІ під 

егідою ЮНЕСКО 

Раціональне 

природокористува

ння 

Чаус В.Б.,начальник 

відділу науки НПП 

«Білобережжя 

Святослава». 

Вичалковська 

Н.В. 

 

2015-

2017рр 
Загальний: 

Проведення польових 

досліджень, які 

полягають у зборі та 

фіксації матеріалів 

безхребетних, 

фотографуванні 

хребетних тварин з 

подальшим їх 

визначенням з 

використанням 

визначників. 

Статистична обробка 

кількісних 

морфологічних 

показників вибірок 

окремих видів. Аналіз 

якісних морфологічних 

пластичних показників 

досліджуваних видів. 

Складання звіту для мін. 

Екології та природних 

ресурсів України за 

результатами досліджень 

2017 року. 

Замовник: НПП 

«Білобережжя 

Святослава». 

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 

 Етап на 2017 рік 

Інвентаризація 

фауни, 

екологічний 

моніторинг 

фонових та 

рідкісних видів та 

фауністичних 

    01.01.2017-

31.12.2017 

Індивідуальний 

Збір та аналіз 

інформації щодо фауни 

околиць озера 

Солонець-Тузли 

здійснює Вичалковська 

Н.В. До збору 

матеріалів залучаються 
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угруповань 

безхребетних та 

хребетних тварин 

в період сезонної 

активності 2017 

(оз. Солонець-

Тузли). 

студенти біологічного 

факультету під час 

проходження польової 

практики. На основі 

матеріалів готуються 

курсові та дипломні 

роботи: 1. Дипломна 

робота магістра: - 

«Міжпопуляційна 

мінливість раковини та 

статевого апарату 

молюсків Cepaea 

vindobonensis Ferussac, 

1828». 

«Колеоптерофауна 

прилеглої території 

озера Солонець –Тузли» 

- «Діптерофауна 

прилеглої території 

озера Солонець-Тузли»  

2. Дипломні роботи 

спеціаліста:  

- «Орнітофауна 

гідрологічного 

заказника місцевого 

значення «Солоне 

озеро»»- 

«Природоохоронна 

діяльність НПП 

«Білобережжя 

Святослава».   

20 Еколого-

моніторингові 

дослідження 

лиманів 

межиріччя 

Тилігулу-Дніпра 

та їх екостстем 

0407U00321

14 

прикладана 

 

Наконечний І.В. Корольова О.В 

Васильєва Т.А., 

Смирнова С.М., 

асп Мазур І.О., 

асп. Дмитрук 

Ю.Г. 

01.10.2013- 

01.10.2018 
Загальний 

оперативна екологічна 

оцінка сучасного стану 

екосистем зони 

дослідження та 

створення програмного 

проекту щодо 

збереження і часткового 

відновлення унікальних 

гідроекосистем 

Щорічно опрацьовані 

результати попередніх 

напрацювань у вигляді 

підготовлених проектів 

подаються на конкурси 

МОН та Мінекології. У 

2016 році проект був 

визнаний переможцем 

конкурсу заявок, 

проведеного Одеською 
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Тилігульського і 

Березанського лиманів   

 

ОДА щодо робіт по 

Тилігульському лиману.  

 

 Локально-

моніторингові 

обліки біотичних 

комплексів зони 

дослідження в їх 

міжсезонній 

динаміці 

 

   Наконечний І.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корольова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Васильєва Т.А. 

 

 

 

1.03.2017  

1.03.2018 

рр 

Загальне керівництво 

науковою темою і 

безпосередня участь в 

проведені польових 

досліджень та 

узагальненні їх 

результатів. 

Керівництво 

аспірантами і 

магістрами, задіяними в 

межах теми 

1. Облік флористичної 

компоненти зони 

дослідження. 

2. Статті у журналах, що 

включені до переліку 

наукових фахових 

видань України. 

3. Часткове 

використання в 

лекційних курсах та при 

написанні навчального 

посібника. 

4.  Керівництво 

дипломними та 

магістерськими 

роботами за темою. 

разом із магістрами і 

дипломниками 

проведення обліків 

орнітофауни зони 

дослідження в 

міжсезонній динаміці 

 

Систематизація 

отриманих результатів і 

попередніх даних щодо 

особливостей 
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Смирнова С.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мазур І.О. 

 

 

 

 

 

 

Дмитрук Ю.Г. 

 

 

накопичення важких 

металів у рибах родини 

бичкових в межах 

Бузького лиману. 

Проведення польових 

досліджень згідно плану 

дисертаційної роботи 

проведення польових 

досліджень згідно плану 

дисертаційної роботи 

21  Структурно - 

функціональна 

організація 

системи 

аденогіпофіз-

наднир-кові 

залози за умов 

впливу 

червоного 

шламу. 

 

Етап ІІІ 

Дослідження 

структурно-

функціонального 

стану 

ендокринних 

0115U00123

7 

Фундаментальна 

 

Рожков І.М. Борецький Г.Г., 

Чумаченко О.Ю.  

Редька О.Г. 

01.01.2017

-

31.12.2017  

. 

Загальні: 

морфофункціональний  

стан кортикотропів 

передньої частки 

аденогіпофіза і 

адренокортикоцитів 

кори надниркових залоз 

ссавців за умов дії на 

організм червоного 

шламу. Структурно-

функціональна 

організація системи 

аденогіпофіз-кора 

наднирників при дії на 
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залоз тварин та за 

умов дії 

червоного шламу 

та альфа-

токоферолу 

організм  червоного 

шламу з одночасним 

застосуванням альфа-

токоферолу.   

Індивідуальні: 

статті у фахових 

наукових виданнях, 

монографія, захист 

дисертації 

 

Програма  розвитку  фізичної  культури  та  спорту  в  Миколаївській  області  на  2014-2018 рр.  

(Відділ  з  питань  фізичної  культури  і  спорту Миколаївської  облдержадміністрації;  Садовський О.В. ; 37-43-52) 

22 Дослідження 

функціонального 

стану 

спортсменів під 

час фізичних 

навантажень 

Етап  на  2017 рік 

Дослідження 

функціональних 

змін серцево-

судинної та 

дихальної систем 

при фізичних 

навантаженнях 

 Прикладна  

 

Гетманцев С.В.  Кулаков Ю.Є., 

Лебедєва В.К. 

01.01.2017 

– 

30.12.2017 

Загальний 

Динаміка змін серцево-

судинної та дихальної 

систем при фізичних 

навантаженнях 

Стаття в фаховому 

наукометричному 

виданні, доповіді на 

фахових науково-

практичних 

конференціях. 

Результати дослідження 

будуть впроваджені в 

навчальний процес, а 

також будуть 

використовуватись в 

роботі ДЮСШ при 

підготовці 

кваліфікованих 

спортсменів 

23 Використання 

здоров’язберіга-

ючих технологій 

в навчально-

виховній сфері 

0115U00120

8 

Прикладна. 

 

 

Грицай Ю.О. 

Бірюк С.В. 

Литвиненко О.М.                     

Хохлова Л.А. 

01.09.2015 - 

01.04.2017 

Загальні: 

Система навчальної та 

виховної роботи, що 

забезпечує позитивний 

Впровадження у 

навчальний процес  

підготовки фахівців  

вищих навчальних 

закладів України (галузі 
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освітніх закладів 

 

Етап ІІІ 

Визначення 

системи 

навчальної та 

виховної роботи 

здоров’язбере-

жувальних 

технологій 

Борецька Н.О. 

Богатир В.Г. 

 

розвиток фізичного, 

духовного та 

соціального здоров’я 

дитини, школяра, 

студента.  

 

Індивідуальні: 

статті у фахових 

наукових виданнях, 

навчальний посібник. 

знань 0102 Фізичне 

виховання, спорт і 

здоров’я людини): 

- включення 

змістовного компоненту 

до навчальних програм 

дисциплін навчального 

плану; 

- проведення семінарів, 

круглих столів з теми 

дослідження; 

- видання  навчального 

посібника. 

        Розробка лікувально-

профілактичної 

програми застосування 

альфа-токоферолу з 

метою 

фармакологічного 

коректування змін, що 

розвиваються в 

ендокринних залозах  

при дії на організм 

червоного шламу.  

Програма підтримки вітчизняного книговидання, книгорозповсюдження та популяризації української книги у 

Миколаївській області. 

(Управління  інформаційної  діяльності  та  комунікацій  з  громадськістю  Миколаївської  облдержадміністрації;   Іваненко О.О.; 

37-35-50) 

24 Консолідуюча 

роль української 

мови у 

збереженні 

0115U00085

7 

прикладна 

 

Супрун А.П. Спанатій Л.С.. 

Інші виконавці 

вийшли із теми 

(протокол № 4 

лютий 

2015 – 

лютий 

2018 

Загальний 

 

Лексико-семантичні та 

граматичні особливості 

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

 

Матеріали дослідження 

http://mk-oblrada.gov.ua/index.php/2015-08-20-12-19-35/2015-09-02-15-27-26/7/1/2010/3-10/r836rar/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://mk-oblrada.gov.ua/index.php/2015-08-20-12-19-35/2015-09-02-15-27-26/7/1/2010/3-10/r836rar/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8
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міжнаціональног

о миру та 

міжкультурного 

діалогу етнічних 

спільнот України 

засідання кафедри 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики МНУ 

імені 

В.О.Сухомлинськ

ого від 25 жовтня 

2016 року). 

українських говірок.   

 

наукової кафедральної 

теми будуть включені 

до складу дисциплін: 

«Теоретичні проблеми 

мовознавства», 

«Загальне 

мовознавство», 

«Українська 

діалектологія». 

 

 Етап на 2017 рік 

ІІІ етап – аналіз 

фактичного 

матеріалу. 
   

  Індивідуальний 

 

«Словник українських 

говірок Бузько-

Інгульського 

межиріччя». 

 

 

25 Динаміка 

прізвищевого 

компонента в 

антропонімічній 

системі південної 

Миколаївщини 

0115U00134

7 

Фундаментальна 

  

Корнієнко І.А. з січня 

2015р. по 

грудень 

2017р. 

Очікуваний результат:  

1. Вперше буде зібрано 

і піддано науковій 

обробці 

антропонімний 

матеріал південної 

Миколаївщини.  

2. Охарактеризовано 

ареал 

південноукраїнськог

о антропонімікону і 

визначено умови 

його виникнення та 

розвитку.  

3. Розкрито еволюційні 

процеси в семантиці 

та деривації місцевої 

антропонімічної 

системи; визначено 

прізвищеві 

парадигми 

південномиколаївськ

ої антропонімії. 

Впровадження під час 

читання дисциплін 

„Українська 

ономастика”, „Теорія і 

практика ономастичних 

досліджень” (МНУ імені 

В. О. Сухомлинського); у 

науково-дослідницькій 

діяльності МАН. 
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4. Встановлено 

екстралінгвальні та 

внутрішньомовні 

чинники 

функціонування 

антропонімів краю; 

визначено 

хронологію 

еволюційних явищ 

досліджуваного 

антропонімікону. 

5. Уточнено і 

поглиблено 

відомості про стан і 

методику 

дослідження 

антропонімікону як 

об’єкта 

лінгвістичного 

аналізу. 

6. Набудуть 

подальшого 

розвитку синхронно-

діахронний підхід до 

пояснення динаміки 

антропонімних 

компонентів та 

лінгвокультурологіч

не висвітлення 

досліджуваних 

фактів і явищ. 

Форми результату:  

підготовка „Матеріалів 

до словника 

антропонімів Північного 

Причорномор'я”. 

Апробація:  

6 наукових публікацій у 

фахових виданнях, 

доповіді на науково-

теоретичних 



46 
конференціях 

усеукраїнського й 

міжнародного рівня, 

проблемних семінарах, 

круглих столах. 

 

 Етап 3. Динаміка 

антропонімікону 

як об’єкт 

лінгвістичного 

аналізу. 

   

К.філол.н., доц. 

Корнієнко І. А. 

2017 р. Очікуваний результат:  
1. Характеристика стану 

й методики вивчення 

динаміки 

антропонімікону, 

динамічних процесів у 

семантиці і структурі 

прізвищ південної 

Миколаївщини. 

Форми результату: 

статті. 

Апробація:  

2 наукові публікації в 

фахових виданнях, 

доповіді на науково-

теоретичних 

конференціях 

усеукраїнського й 

міжнародного рівня. 

 

Впровадження під час 

читання дисциплін 

„Українська 

ономастика”, „Теорія і 

практика ономастичних 

досліджень” (МНУ 

імені 

В. О. Сухомлинського); 

у науково-

дослідницькій 

діяльності МАН. 

Програма  розвитку  туризму в  Миколаївській  області  на  2016-2020 роки 

( Управління з питань  молоді  та  туризму Миколаївської облдержадміністрації; Волчецький Р.В.; 36-40-51) 

 

26  

Степове 

Побужжя в 

контексті 

соціокультурног

о розвитку 

Східної та 

Центральної 

Європи у IV тис. 

до н.е. – XV ст. 

0115U00121

0 

Фундаментальна 

 

 

Рижева Н.О. 

Горбенко  

К.В. 

Господаренко 

О.В. 

Кузовков  

В.В. 

Смирнов  

О.І. 

2015-

2017рр. 

Загальний 

Нові дані про сучасний 

стан археологічних 

пам’яток регіону I тис. 

до н.е. – ІV ст. н.е. 

Каталогізація артефактів 

та археологічних 

пам’яток. Створення 

сучасної археологічної 

карти з врахуванням 

Туризм,  

освіта, охорона 

культурної спадщини 
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н.е. соціокультурних 

зв’язків населення 

Степового Побужжя з 

регіонами Центральної 

та Східної Європи.  

Плани пам’яток на 

топографічних картах з 

прив’язкою GPS. Реєстр 

стародавніх пам'яток 

Степового Побужжя. 

Розробка комплексу 

заходів по їхньому 

збереженню, 

класифікація та 

каталогізація 

археологічних пам’яток. 

Поповнення фондів 

Миколаївського 

краєзнавчого музею. 

Встановлення 

приналежності 

населення Степового 

Побужжя до 

соціокультурного 

континууму 

Центральної та Східної 

Європи у зазначений 

період.  

Науковий звіт 

до ІА НАНУ. 

Виставка артефактів 

 

 Соціально-

культурні процеси 

у Степовому 

Побужжі за доби 

раннього заліза та 

античності 

в контексті 

історичного 

розвитку 

   

Рижева Н.О 

 

 

 

 

 

Господаренко О.В 

 

 

 Програма наукового 

дослідження. Архівні 

документи. Наукові 

статті та тези 

конференцій. 

  

Писемні джерела та 

музейні фонди доби 

енеоліту-бронзи. 
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європейської 

цивілізації.  

 

 

 

Горбенко К.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузовков В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Смирнов О.І. 

Наукові статті та тези 

конференцій 

 

  

Археологічні та 

лабораторні 

дослідження. 

Каталогізація артефактів 

та археологічних 

пам’яток. Топографічні 

плани. Фотоальбом. 

археологічних джерел. 

Наукові статті та тези 

конференцій. 

 

   

Писемні джерела та 

музейні фонди доби 

енеоліту-бронзи. 

Наукові статті та тези 

конференцій. 

 

   
Археологічні та 

лабораторні 

дослідження. 

Каталогізація артефактів 

та археологічних 

пам’яток. Топографічні 

плани. Фотоальбом. 

археологічних джерел. 

Наукові статті та тези 

конференцій.   

27 Актуальні 

проблеми історії 

Півдня України 

в загально 

історичному 

вимірі. 

 

0115U00438

0 

Фундаментальна 

 

 

Ніколаєв І.Є.  Ніколаєв І.Є., 

Баковецька О.О, 

ПархоменкоВ.А. 

Третякова О.А., 

Ревенко В.В..  

01.01.2015

-

31.12.2018 

рр. 

Методика для набуття 

та аналізу, 

систематизації 

комплексу джерел. 

Модель суспільно – 

політичного,  

економічного та 

культурного розвитку 
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населення Південної 

України. 

Колективні 

монографії :  

- Історія рідного краю. 

Підручник для учнів 

загальноосвітніх шкіл. 

 - Історія рідного 

краю. Підручник для 

вищих навчальних 

закладів Миколаєва. 

 - Історія Вітовського 

району. 

 

- Публікації в НМБ та 

фахових журналах 

 - Проведення 

тематичних 

конференцій  

 - Участь у 

міжнародній науково-

практичній 

конференції. 
 «Ліквідація не 

більшовицьких 

партій та 

громадських 

об’єднань УСРР 

у 20 –х роках 

XX століття» 

 

 

 

 

   Ніколаєв І.Є.              Генеза соціально-

економічного та 

політичного розвитку 

регіону, становлення 

та утвердження 

радянської 

тоталітарної системи 

на Півдні України. 

- Видання монографії 

«Миколаївщина в 

1920-х роках» 

Підготовка до друку 7 

тому «Реабілітовані 

історією. 

Миколаївська 
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область» 

 - Фахові публікації 

 - Проведення 

тематичних 

конференцій  

  

«Вітчизняна 

мемуаристика як 

джерело з історії 

національно-

визвольних 

змагань 1914-

1921 рр.» 

 

   Пархоменко В.А   Виявлення 

інформаційних 

можливостей  

вітчизняної 

мемуаристики  в 

якості історичного 

джерела  при 

дослідженні подій  

української революції  

1917 – 1921 рр. та 

введення її в науковий 

обіг.  

- Видання монографії 

"Українська 

Центральна Рада та 

Гетьманат П. 

Скоропадського в 

мемуарній спадщині" 

- Краєзнавче науково-

популярне видання: " 

Миколаїв: рік 1917" 

- Навчальний 

посібник "Історія 

України (9-14 ст.)" 

 

 «Римо-

католицька 

церква в Україні 

в кінці XVІІІ – 

XІX ст.: вплив 

на суспільно-

   Баковецька О.О.   Науковий аналіз 

історичних джерел, 

які складуть підґрунтя 

для створення 

фундаментальних 

праць, підручників, 
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політичне 

життя» 

 

методичних 

посібників та 

довідників з 

недостатньо 

досліджених 

соціально-

економічних та 

етнокультурних 

проблем історії 

Півдня України в 

загальноісторичному 

контексті . 

- Написання і видання 

монографії «Римо-

католицька громада 

півдня  України 

(кінець ХУІІІ – ХІХ 

століття) 
 «Розвиток освіти 

та шкільництва   

Південної 

України.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Третякова О.А..  - Періодизація 

становлення і 

розвитку освіти  

- Цілісна картина 

шляхів розвитку 

освіти і науки у 

досліджуваний період; 

- Оцінка реального 

внеску держави в 

забезпечення та 

здійснення освітньої 

політики. 

- Наукове 

узагальнення та 

систематизація 

матеріалу, що 

стосується пізнання 

предмету дослідження 

- Фахова стаття – 1 

- Підготовка тез та 
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участь у Міжнародній 

конференції 

«Аркасівські 

читання». 

- Участь у 

міжнародній науково-

практичній 

конференції «Етнічна 

культура в 

глобалізованому 

світі» (м. Одеса). 

Стаття у НМБ – 1 

 Суспільно – 

політичні,  

економічні та 

культурні 

процеси 

Південної 

України ХХ ст. 

   Ревенко В.В.  2017 Методика для набуття 

систематизації та 

аналізу 

історіографічних 

джерел. Сучасний 

стан розробки 

проблеми. 

Характеристика 

соціально-економічної 

ситуації в регіоні у 

Новітній  період. 

Наслідки впливу 

ідеологічних кампаній 

на суспільно-

політичне життя 

жителів  

Характеристика ролі і 

місця Південної 

України в 

загальноісторичному 

контексті Новітньої 

доби. 

- Участь у 

Всеукраїнській та 

Міжнародній 

конференції -1. 

 



53 

- Третій розділ 

монографії: «Побут та 

дозвілля сільського 

населення на Півдні 

України в повоєнні 

роки 1945 – 1955 рр.» 

- Стаття у НМБ 

 

Комплексна  програма  соціального  захисту  населення «Турбота» 

(Департамент  соціального  захисту населення  Миколаївської  облдержадміністрації; Бєлкіна Л.П.; 55-65-89) 

28 Хронопсихологічн

е прогнозування 

особливостей 

розвитку та 

психосоматичного 

стану осіб із 

особливими 

потребами 

0116U00558

8 

Фундаментальна 

 
Савенкова І.І. Савенкова І.І., 

Санько К.А., 

Мухіна Л.М., 

Степанюк Л.С. 

01.01.2016

-

31.12.2020 

рр 

Виокремлення  

психолого-часових 

індикаторів  

інтелектуального 

розвитку  та  побудова  

моделей 

МНУ імені 

В. О. Сухомлинського 

      01.01.17-

31.12.17 

Емпірична  обробка  та  

інтерпретація  

результатів   дослідження  

щодо   Виокремлення  

психолого-часових 

індикаторів  

інтелектуального 

розвитку 

МНУ імені 

В. О. Сухомлинського 

Програма «Молодь Миколаївщини» 

(Департамент  освіти  і  науки  Миколаївської  облдержадміністрації;  Віннік  Ю.О.; 37-92-99) 

29 Розвиток 

культурного 

інтелекту 

студентів у 

процесі крос-

культурної 

взаємодії в 

контексті 

глобалізації 

вищої освіти 

 

0114U00206

5 

Фундаментальна 

 

Керівник: 

Солодка А.К. 

Відповідальний 

виконавець:  
Дем`яненко О. Є.  

Дем`яненко О. Є 

Шиян Т.В 

Ружевич Я.І.; 

Раковська М.А. 

Майстренко Л.В. 

Айзікова Л. В. 

Пустовойченко Д. 

В. Майборода 

Р.В.; 

01.01.2015

-

31.12.2018  

  Модель та методика 

розвитку культурного 

інтелекту студентів в 

процесі навчання 

іноземних мов 

Впровадження в 

навчальний процес 

підготовки фахівців 

вищих навчальних 

закладів України 

(Іноземна мова):  

- включення 

змістовного компоненту 

у навчальні програми 

«Іноземна мова за 

професійним 
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спрямуванням»; 

- проведення семінарів 

та круглих столів з теми 

дослідження; 

- проведення 

конференції; 

- видання колективної 

монографії; 

- партнерська участь у 

програмі  «Access» 

(English Access 

Microscholarship 

Program) за підтримки  

Посольства Сполучених 

Штатів Америки в 

Україні і Державного 

департаменту 

Сполучених Штатів 

Америки. 

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 

інститут»  

 

 ІІІ ЕТАП. 

Розробка 
   

 01.01.2017

- 

31.12.2017 

Форми представлення 

результатів 3 етапу 

наукового 
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методики 

розвитку 

культурного 

інтелекту 

студентів в 

процесі вивчення 

іноземних мов 

дослідження: 

1. Монографія 

«Стратегії розвитку 

культурного інтелекту»; 

2. Статті у 

наукометричних 

виданнях – 8; фахових 

виданнях – 6; участь у 

конференціях, 

підготовка тез 

доповідей: міжнар. – 6; 

всеукр. – 3 

 

 

 

 Механізми 

сприйняття 

особистістю  

культурних 

контекстів 

(когнітивна та 

метакогнитивна 

форми інтелекту) 

 

   

Солодка А.К. 01.01.2017

- 

31.12.2017 

Результат: Модель 

розвитку культурного 

інтелекту студентів 

(Визначення траєкторії 

розвитку культурного 

інтелекту особистості) 

Форма представлення: 

1.Навчально-

методичний посібник 

для самостійної роботи 

студентів 

«Кроскультурний 

інтегратор» з курсу 

«Основи теорії і 

практики 

кроскультурної 

взаємодії» для 

магістрантів 

спеціальності 

«Прикладана 

лінгвістика». 

2. Розділ у монографії 

«Стратегії розвитку 

культурного інтелекту»: 

«Механізми сприйняття 

особистістю  
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культурних контекстів» 

3. Фахова стаття  – 1, 

стаття зарубіжних 

виданнях – 1, участь у 

міжнародних 

конференціях -2 

 Соціокультурний 

інтелект як 

самовизначення 

особистості в 

полікультурному 

просторі 

   

Дем’яненко  

О.Є 

01.01.2017

- 

31.12.2017 

Результат: Модель 

розвитку культурного 

інтелекту студентів 

(Фактори 

самовизначення 

особистості у 

полікультурному 

просторі: 

соціокультурний 

інтелект особистості) 

Форма представлення: 

1. Розділ у монографії 

«Стратегії розвитку 

культурного інтелекту»: 

«Самовизначення 

особистості в 

полікультурному 

просторі» 

2. Фахова стаття  – 1, 

стаття у зарубіжних 

виданнях – 1, участь у 

міжнародних 

конференціях -2 

Соціокультурний 

інтелект як 

самовизначення 

особистості в 

полікультурному 

просторі 

 Теретико-

методологічні 

засади 

використання 

тренінгів для 

розвитку 

культурного 

інтелекту 

студентів у 

процесі навчання 

іноземних мов 

   

Шиян Т.В. 01.01.2017

- 

31.12.2017 

Результат: Методика 

розвитку культурного 

інтелекту: тренінги 

Форма представлення: 

1. Розділ у монографії 

«Стратегії розвитку 

культурного інтелекту»: 

«Культурний інтелект в 

дії (методи тренінгів для 

розвитку культурного 

інтелекту)» 

2. Фахова стаття  – 1, 

Теретико-методологічні 

засади використання 

тренінгів для розвитку 

культурного інтелекту 

студентів у процесі 

навчання іноземних мов 
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стаття у зарубіжних 

виданнях – 1, участь у 

міжнародних 

конференціях -2 

  

Теретико-

методологічні 

засади 

використання 

методу симуляцій 

для розвитку 

культурного 

інтелекту 

студентів у 

процесі навчання 

іноземних мов 

   

 

Айзікова Л.В. 

 

01.01.2017

- 

31.12.2017 

 

Результат: Методика 

розвитку культурного 

інтелекту: симуліції 

Форма представлення: 

1. Розділ у монографії 

«Стратегії розвитку 

культурного інтелекту»: 

«Культурний інтелект в 

дії (методи симуляцій 

для розвитку 

культурного інтелекту) 

2. Фахова стаття  – 1, 

стаття у зарубіжних 

виданнях – 1, участь у 

міжнародних 

конференціях -2 

 

Теретико-методологічні 

засади використання 

методу симуляцій для 

розвитку культурного 

інтелекту студентів у 

процесі навчання 

іноземних мов 

 Формування 

ціннісних 

орієнтацій 

студентів у 

процесі розвитку 

емоційного 

інтелекту 

студентів 

   

Ружевич Я.І. 01.01.2017

- 

31.12.2017 

Результат: Методика 

розвитку емоційного 

складника культурного 

інтелекту в процесі 

формування ціннісних 

орієнтацій 

Форма представлення: 

1. Розділ у монографії 

«Стратегії розвитку 

культурного інтелекту»: 

«Розвиток емоційного 

культурного інтелекту в 

процесі формування 

ціннісних орієнтацій 

студентів» 

2. Фахова стаття  – 1, 

стаття у зарубіжних 

виданнях – 1, участь у 
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міжнародних 

конференціях -2 

 Теоретичні 

дослідження 

структурних 

компонентів 

культурного 

інтелекту 

   

Майстренко Л.В. 01.01.2017

- 

31.12.2017 

Результат:  
Модель розвитку 

культурного інтелекту 

(чинники розвитку 

складників культурного 

інтелекту) 

Форма представлення: 

1. Розділ у монографії 

«Стратегії розвитку 

культурного інтелекту»: 

«Теоретичне 

дослідження 

культурного інтелекту» 

2. Фахова стаття  – 1, 

стаття у зарубіжних 

виданнях – 1, участь у 

міжнародних 

конференціях -2 

 

 Фактори адаптації 

особистості до 

нової культури 

   

Раковська М.А. 01.01.2017

- 

31.12.2017 

Результат: Модель 

розвитку культурного 

інтелекту студентів 

(Фактори адаптації 

особистості до нової 

культури) 

Форма представлення: 

1. Розділ у монографії 

«Стратегії розвитку 

культурного інтелекту»: 

«Адаптація особистості 

до нової культури» 

2. Фахова стаття  – 1, 

стаття у зарубіжних 

виданнях – 1, участь у 

міжнародних 

конференціях -2 
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 Стратегії 

розуміння 

культури 

   

Пустовойченко 

Д.В. 

01.01.2017

- 

31.12.2017 

Результат: Модель 

розвитку культурного 

інтелекту студентів 

(теорія і методологія 

розуміння культури) 

Форма представлення: 

1. Розділ у монографії 

«Стратегії розвитку 

культурного інтелекту»: 

«Стратегії розуміння 

культури» 

2. Фахова стаття  – 1, 

стаття у зарубіжних 

виданнях – 1, участь у 

міжнародних 

конференціях -2 

 

 Теретико-

методологічні 

засади 

використання 

кейс-методу для 

розвитку 

культурного 

інтелекту 

студентів у 

процесі навчання 

іноземних мов 

   

Майборода Р.В. 01.01.2017

- 

31.12.2017 

Результат: Методика 

розвитку культурного 

інтелекту: кейси 

Форма представлення: 

1. Розділ у монографії 

«Стратегії розвитку 

культурного інтелекту»: 

«Культурний інтелект в 

дії (кейс-методи для 

розвитку культурного 

інтелекту)» 

2. Фахова стаття  – 1, 

стаття у зарубіжних 

виданнях – 1, участь у 

міжнародних 

конференціях -2 

 

Програми  університету 

30 Моделі та методи 

інтелектуального 

аналізу даних в 

предметно-

0115U00124

9 

Прикладана 

 

 

Булгакова О.С. 

 

Зосімов В.В., 

Махровська  Н.А., 

Погромська Г.С. 

Ходякова Г.В. 

02.03.2015-

30.12.2017 

Розробка  ПЗ  для  

використання  моделей  

та  методів  

інтелектуального  аналізу 
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орієнтованій 

інформаційній 

системі 

даних  в  предметно-

орієнтованій  

інформаційній  системі 

Монографії – 1 

Статті  у  фах.виданнях – 

6 

Тези – 6 

Навчально-методичні  

посібники – 3 

Авторське  свідоцтво - 1 

     Погромська Г.С. 

 

01.01.17-

31.12.17 

Реалізація  вільного  

програмного  

забезпечення  засобами  

комплексного  

середовища  розробки  

міжплатформових 

додатків Qt 

Статті – 3 

Тези – 2 

Посібник - 2 

 

     Ходякова Г.В 01.01.17-

31.12.17 

Дослідження  

статистичних  моделей в 

MathCAD 

Статті – 1 

Тези - 1 

 

     Махровська  Н.А., 

 

01.01.17-

31.12.17 

Розробка  програмного  

забезпечення  для  

аналізу  алгоритмів  

розпізнавання  образів  

для  оптимізації  рішення  

задач  пошуку  об’єктів у  

відеоряді 

Статті – 1 

тези – 2 

Посібники – 2 

 

     Зосімов В.В., 

 

01.01.17-

31.12.17 

Компютерна  програма  

віддаленого  керування 

електронними  

пристроями  для  

бездротових  команд 

Авторське  свідоцтво – 1 
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Патент – 1 

Посібник – 1 

Статті – 3 

Тези - 3 

     Булгакова О.С. 01.01.17-

31.12.17 

Розробка  

експериментальної  

програми  виявлення  

вторгнень, що  дає  змогу  

розпізнавати  аномальні  

стани в  комп’ютерних 

мережах 

Монографія -1 

Посібник -1 

Статті – 3 

Тези - 3 

 

31 Математичне 

моделюван 

ня нестаціонарних 

хвильових полів у 

конденсованих 

середовищах при 

дії імпульсного 

випромінювача  

0115U00124

7 

Фундаментальна 

 
Поздєєв В.О. Мельник О.В., 

Мельник В.А., 

Авраменко О.І., 

Бойчук О.В., 

Січко В.М. 

2.02.2015- 

30.12.2017 

 

Розвязання  прикладних 

задач  про  взаємодію  

хвилі  тиску  з  рухомою  

перешкодою, з  рухомою  

границею поділу  двох  

різни  середовищ, з 

фронтом  ударної  хвилі,  

яку   наздоганяє хвиля  

тиску із  застосуванням  

аналітичних  та  

чисельних  методів 

Монографії – 2 

Статті - 2 

 

 Застосування   

розроблених  

моделей  для 

розв’язання  

прикладних  задач 

   Поздєєв  В.О. 01.01.17- 

31.12.17 

Розробка  математичних  

моделей  хвильових  

процесів  при  дії  

різноманітних  

імпульсних  джерел  

звуку  для  розв’язання  

прикладної задачі  про  

взаємодію  хвилі  тиску  з 

рухомою  перешкодою 

Монографія - 1 

 

     Мельник О.В., 

 

01.01.17- 

31.12.17 

Розробка  математичних  

моделей  хвильових  

процесів   при  дії  
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різноманітних  

імпульсних  джерел  

звуку  для  розв’язання  

прикладної задачі  про  

взаємодію  хвилі  тиску  з 

рухомою границею  

поділу  двох  різних  

середовищ 

Монографія - 1 

     Авраменко О.І., 

 

01.01.17- 

31.12.17 

Розробка  алгоритму  для 

розв’язання  прикладної  

задачі  про  взаємодію  

хвилі  тиску з  рухомою  

перешкодою 

Стаття - 1 

 

     Січко В.М. 01.01.17- 

31.12.17 

Розвязання  прикладної  

задачі  про  взаємодію  

хвилі  тиску  з  фронтом  

ударної  хвилі,  яку  

наздоганяє  хвиля тиску 

Стаття - 1 

 

     Бойчук  О.В. 01.01.17- 

31.12.17 

Розвязання  прикладної  

задачі  про  взаємодію  

хвилі  тиску  з  фронтом  

ударної  хвилі,  яку  

наздоганяє  хвиля тиску 

Стаття - 1 

 

32 Фазові переходи 

в металах, 

інтерметалічних 

сполуках та 

пніктидах, 

халькогенідах і 

галогенідах 

металів 

0116U00536

1 

Фундаментальна 

 

 

Шмаков Ю.І. Поживатенко В.В. 

 

02.01.2016

-

31.12.2018 

Результати  розрахунків  

фазових  переходів в  

лужноземельних  

металах, халькогенідах  

лужноземельних металів, 

пніктидах А 
ІІІ

-В
v
 

Статті – 7 

Тези – 2 

Монографія 

«Термодинамічні  

властивості  

лужноземельних металів  

та  їх  халькогенідів» 

 



63 
 Розробка  

багатомасштабног

о  підходу для  

обчислення  

термодинамічних  

характеристик 

речовин  та  

сполук 

    01.01.17-

31.12.17 

Результати  

першопринципних  

розрахунків фазових  

перетворень  

лужноземельних  металів 

Статті – 2 

Тези - 1 

 

33 Спостереження 

оптичних 

транзієнтів та 

дослідження 

механізмів 

виникнення 

довгих гамма-

спалахів 

0107UA1125

3 

Фундаментальна 

 
Гузій С.С. Гузій С.С. 

01.09.2007

-

31.12.2020 

Отримання  

фотометричних  даних у  

рівних  діапазонах 

спектру  та  

вдосконалення  існуючих  

моделей 

 

 Спостереження  

оптичних 

транзієнтів гамма-

спалахів,  обробка   

та інтерпретація  

матеріалів   

спостережень 

    

01.01.17-

1.12.17 

Удосконалення   методик  

спостережень  та  

обробки 

 

34  Розробка 

геометричних 

моделей кривих 

ліній і поверхонь 

та програмного 

продукту для їх 

побудови 

0115U00125

0 

прикладна Устенко С.А. Устенко С.А. 

Борисенко В.Д 

Мельник В.А. 

Кузьма К.Т. 

Лукьянчіков С.Д. 

Зівенко В.О. 

 

01.03.2015, 

31.12.2018 

Геометричні  моделі 

кривих  ліній  та  

поверхонь, програмний  

продукт  для  їх  

побудови. 

2  статті у 

наукометричних базах 

1 охоронний  документ 

Упровадження  у  

навчальний  процес (при  

формуванні  навчальних  

програм, планів, 

написанні  лекцій, 

навчальних  посібників, 

підручників  з  

дисципліни 

«Компютерне  

моделювання  в  

інженерній  діяльності», 

написання  монографій 

 Етап ІІІ.  Розробка 

інформаційної  

технології  

моделювання  

кривих  ліній 

   Устенко С.А. 01.01.17- 

31.12.17 

Інформаційна  технологія  

моделювання  кривих  

ліній. 

1 стаття  у 

наукометричних  базах 

1 стаття  у  фаховому  
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виданні 

1 доповідь на науково-

практичній  конференції 

1 авторське  свідоцтво 

     Борисенко В.Д. 01.01.17- 

31.12.17 

Інформаційна  технологія  

моделювання  кривих  

ліній  на  обмеженій  

площині. 

1 стаття  у 

наукометричних  базах 

1стаття  у  фаховому  

виданні 

1 доповідь на науково-

практичній  конференції 

1 авторське  свідоцтво 

 

     Мельник  В.А. 01.01.17- 

31.12.17 

Інформаційна  технологія  

моделювання  кривих  

ліній, що  проходять  

через  три  точки 

1стаття  у  фаховому  

виданні 

1 доповідь на науково-

практичній  конференції 

 

 

 

     Кузьма К.Т. 01.01.17- 

31.12.17 

Інформаційна  технологія  

моделювання  кривих  

ліній, що  проходять  

через дві точки 

1стаття  у  фаховому  

виданні 

1 доповідь на науково-

практичній  конференції 

 

 

     Лукьянчіков С.Д. 01.01.17- 

31.12.17 

Інформаційна  технологія  

моделювання  кривих  

ліній, що  проходять  

через дві точки 

1стаття  у  фаховому  

виданні 

1 доповідь на науково-
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практичній  конференції 

 

     Зівенко В.О. 01.01.17- 

31.12.17 

Інформаційна  технологія  

моделювання  кривих  

ліній, що  проходять  

через дві точки 

1стаття  у  фаховому  

виданні 

1 доповідь на науково-

практичній  конференції 

 

 

35  Застосування 

чисельно-

аналітичних 

підходів при 

розв’язанні задач 

термо-

магнітопружност

і в геометрично-

нелінійній 

постановці 

Проект Фундаментальна Будак В.Д.  

Мольченко Л.В.,  

Овчаренко А.В., 

Пархоменко О.Ю.,  

Чадаєв О.М.,  

Васильєва Л.Я.,  

Дармосюк В.М., 

Руда А.М. 

2017-2020 Фізичні та математичні 

моделі ортотропних 

оболонок, побудова 

чисельно-аналітичних 

методів дослідження 

нелінійних рівнянь 

магнітопружності 

ортотропних гнучких 

оболонок обертання 

змінної жорсткості при 

врахуванні джоулевого 

тепла. Публікації статей 

у провідних наукових 

виданнях. 

Навчальний процес у  

МНУ ім. В.О. 

Сухомлинського: 

- при підготовці 

магістрів; 

- створення нових 

лекційних курсів та 

циклів лабораторних 

робіт зі спеціальностей 

фізика, прикладна 

математика та 

прикладна фізика; 

- вдосконалення 

лекційних курсів та 

оновлення циклів 

лабораторних робіт зі 

спеціальностей 

математика, фізика, 

теоретична та 

прикладна механіка, 

фізика конденсованого 

стану; 

 розробка нових 

спецкурсів з 

експериментальних та 

теоретичних методів 

механіки деформівного 

твердого тіла для 

спеціальності 

теоретична та 
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прикладна механіка 

 Розробка моделей 

та методів 

дослідження НДС 

ортотропних 

оболонок 

обертання з 

ортотропною 

електропровідніст

ю під дією 

нестаціонарних 

механічного та 

магнітного полів. 
   

Мольченко Л.В. 01.01.17-

31.12.17 

Фізичні та математичні 

моделі ортотропних 

оболонок з 

різноманітними 

геометричними та 

фізичними параметрами  

Публікації: 

1 стаття у виданні, що 

входить до 

наукометричних баз 

даних;  

2 статті у провідних 

наукових виданнях 

України; 

участь у всеукраїнській 

конференції (тези). 

Навчальний процес у  

МНУ ім. В.О. 

Сухомлинського: 

- при підготовці 

магістрів; 

- створення нових 

лекційних курсів та 

циклів лабораторних 

робіт зі спеціальностей 

фізика, прикладна 

математика та 

прикладна фізика; 

- розробка нових 

спецкурсів з 

експериментальних та 

теоретичних методів 

механіки деформівного 

твердого тіла для 

спеціальності 

теоретична та 

прикладна механіка 

  

   

Овчаренко А.В. 01.01.17-

31.12.17 

Чисельно-аналітичні 

методи дослідження 

нелінійних рівнянь 

магнітопружності 

ортотропних гнучких 

оболонок обертання.  

Публікації: 

1 стаття у виданні, що 

входить до 

наукометричних баз 

даних; 

2 статті у провідних 

наукових виданнях 

України; 

участь у всеукраїнській 

конференції (тези). 

Навчальний процес у  

МНУ ім. В.О. 

Сухомлинського: 

- при підготовці 

магістрів; 

- створення нових 

лекційних курсів та 

циклів лабораторних 

робіт зі спеціальностей 

фізика, прикладна 

математика та 

прикладна фізика; 

- розробка нових 

спецкурсів з 

експериментальних та 

теоретичних методів 

механіки деформівного 

твердого тіла для 
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спеціальності 

теоретична та 

прикладна механіка 

  

   

Пархоменко О.Ю. 01.01.17-

31.12.17 

Чисельно-аналітичні 

методи дослідження 

нелінійних рівнянь 

магнітопружності 

оболонок обертання. 

змінної жорсткості. 

Публікації: 

1 стаття у провідних 

наукових виданнях 

України; 

участь у всеукраїнській 

конференції (тези). 

Навчальний процес у  

МНУ ім. В.О. 

Сухомлинського: 

- вдосконалення 

лекційних курсів та 

оновлення циклів 

лабораторних робіт зі 

спеціальності 

математика 

 

  

   

Чадаєв О.М. 01.01.17-

31.12.17 

Моделі ортотропних 

оболонок обертання з 

ортотропною 

електропровідністю під 

дією нестаціонарних 

механічного та 

магнітного полів. 

Публікації: 

1 стаття у провідних 

наукових виданнях 

України; 

участь у всеукраїнській 

конференції (тези). 

Навчальний процес у  

МНУ ім. В.О. 

Сухомлинського: 

- вдосконалення 

лекційних курсів та 

оновлення циклів 

лабораторних робіт зі 

спеціальності 

математика 

 

  

   

Васильєва Л.Я. 01.01.17-

31.12.17 

Методи дослідження 

НДС ортотропних 

оболонок обертання під 

дією нестаціонарних 

механічного та 

магнітного полів. 

Публікації: 

1 стаття у провідних 

наукових виданнях 

України; 

участь у всеукраїнській 

конференції (тези). 

Навчальний процес у  

МНУ ім. В.О. 

Сухомлинського: 

- вдосконалення 

лекційних курсів та 

оновлення циклів 

лабораторних робіт зі 

спеціальності 

математика 
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Дармосюк В.М. 01.01.17-

31.12.17 

Методи дослідження 

НДС ортотропних 

оболонок обертання з 

ортотропною 

електропровідністю під 

дією нестаціонарних 

механічного та 

магнітного полів. 

Публікації: 

1 стаття у провідних 

наукових виданнях 

України; 

участь у всеукраїнській 

конференції (тези). 

Навчальний процес у  

МНУ ім. В.О. 

Сухомлинського: 

- вдосконалення 

лекційних курсів та 

оновлення циклів 

лабораторних робіт зі 

спеціальності 

математика 

 

  

   

Руда А.М. 01.01.17-

31.12.17 

Моделі ортотропних 

оболонок обертання з 

ортотропною 

електропровідністю. 

Публікації: 

1 стаття у провідних 

наукових виданнях 

України; участь у 

всеукраїнській 

конференції (тези). 

Навчальний процес у  

МНУ ім. В.О. 

Сухомлинського: 

- вдосконалення 

лекційних курсів та 

оновлення циклів 

лабораторних робіт зі 

спеціальності 

математика 

 

36 Структурно-

семантичні 

особливості 

дискурсу: 

лінгвістичний 

лінгводидактичн

ий, 

культурологічни

й аспекти 

0П5U006770 Фундаментальна Коч Н.В. Гузенко С. В 

Абламська О. В. 

Садова Г. Ю. 

Ландер М. А. 

Мікрюкова К. О. 

Олексюк О. М. 

Желязкова В. В. 

Каленюк С. О. 

Рускуліс Л. В. 

Бабій Ю. Б. 

з 2015 р. 

по 2018 р 

Отримання нових 

наукових знань, 

результатом яких 

можуть стати закони, 

концепції, теорії, нові 

методи тощо; 

порівняння очікуваних 

результатів із 

результатами інших 

авторів в даній області 

досліджень. 

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

 

Матеріали дослідження 

наукової кафедральної 

теми будуть включені 

до складу дисциплін 

кафедри: Мовні 

технологій громадських 

відноси та реклами; 

Дискурсологія; 

Лінгвоконцептологія; 

PR технології в системі 

комунікацій; 

Інтерпретація тексту 

художнього твору. 
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 2 етап 

Проблематика 

сучасної 

дискурсології 

   

Коч Н.В. 2017 р. Когнітивно-

лінгвістичний аналіз 

художніх дискурсів 

давньоруської 

літератури 2 публікації 

у фахових виданнях. 

Участь у науково-

практичних 

конференціях 

 

  

   

Гузенко С.В. 

 

2017 р. Характеристика 

лексичного складу 

текстів публіцистичного 

дискурсу як основи 

репрезентації мовної 

основи репрезентації 

мовної картини світу 

особистості; стаття, 

участь у конференціях 

(доповідь) 

 

  

   

Абламська О.в. 2017 р. Опис окремих 

концептуальних сфер та 

визначення засобів 

вербалізації окремих 

концептосфер в 

російській мовній 

картині письменників 

Миколаївщини. 

Виявлення лексичних 

інновацій. 1 публікація у 

фаховому виданні. 

Участь у всеукраїнських 

і міжнародних 

конференціях - 1 

 

  

   

Ландер М.А. 2017 р. Аналіз визначальних 

трансформаційних 

лексико-семантичних і 

словотвірних процесів 

публіцистичного 

дискурсу України ХХІ 

ст., спричинених 

впливом 
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інтерлінгвальних 

чинників 2 статті, 

участь у наукових 

конференціях; 

публікації зі студентами 

  

   

Садова Г.Ю. 2017 р. Концептуалізація у 

творах письменників 

Миколаївщини 

Форми - 1 стаття, участь 

у конференціях 

 

  

   

Мікрюкова К.О. 2017 р. Художній дискурс 

художників 

постмодерністів Форми 

- Форми - 1 стаття, 

участь у конференціях, 

робота зі студентами 

 

  

   

Олексюк О.М. 2017 р. Сугестивний аспект 

рекламних контекстів. 

Публікація статті з 

наукометричним 

індексом 

 

  

   

Бабій Ю.Б. 2017 р. Сугестія рекламного 

дискурсу. Форма  

участь у конференціях , 

2 статті у фахових 

виданнях, впровадження 

результатів дослідження 

в рамках науково-

методичного семінару. 

 

  

   

Желязкова В.В. 2017 р. Семіосфера сучасного 

українського 

художнього дискурсу. 

Форма – публікація 

статей (2 – у фаховому 

виданні України, участь 

у конференціях 

 

  

   

Каленюк С.О. 2017 р. Семіосфера сучасного 

українського 

художнього дискурсу. 

Форма – публікація 

статей (1 – у фаховому 
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виданні України, участь 

у конференціях 

37 Історія 

літератури і 

сучасний 

літературний 

процес: автор – 

текст – читач 

0115U00125

2 

Фундаментальна 

Фундаментальні 

дослідження з 

найбільш 

актуальних 

проблем… 

 

Філатова О.С. Філатова О.С., 

Баденкова В.М., 

Зинякова А.А., 

Гурдуз А. І., 

Родіонова І.Г., 

Романюк Л.М. 

Січень 

2015 – 

грудень 

2017 рр. 

 

Очікуваний результат: 

1. Визначення 

характеру 

інтенційності 

суб’єкта творчості у 

форматі 

імперативного 

канону соцреалізму, 

характеристика 

поетикальних та 

жанрово-стильових 

компонентів, що 

окреслюють рівень 

художньої 

комунікації. 

2. Узагальнення 

моделей провідних 

міфопоетичних 

парадигм в 

українській і 

зарубіжній 

літературі межі ХХ–

ХХІ ст. 

3. Окреслення 

літературно-

мистецького 

контексту 

поетичного світу 

М. Драй-Хмари.  

4. Систематизація 

поглядів на ідейно-

стильові домінанти 

творчості Івана 

Сенченка в контексті 

української прози 

першої половини 

ХХ століття, 

визначення етапів 

його творчості. 

Впровадження в 

освітню діяльність: під 

час викладання 

професорсько-

викладацьким складом 

кафедри університетсь-

ких курсів; у матеріалах 

магістерських робіт. 
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5. Схарактеризовано 

функціонально-

семантичну сутність 

універсальної 

категорії 

заперечення в 

поетичній збірці 

Д. Кременя 

„Замурована музика” 

і специфіку 

лексичних одиниць – 

семантичних 

вербалізаторів 

сакральної 

концептосфери в 

його мовній картині 

Д. Кременя. 

6. З’ясувано 

особливості 

акцентуації іменних 

частин мови в 

поетичних творах 

С. Жадана і 

М. Кіяновської. 

Форми результату: 

Розділи 6 монографій. 

Апробація: 

Наукові публікації (19) в 

фахових вітчизняних і 

закордонних виданнях, 

доповіді на 

конференціях. 

Відображення 

результатів дослідження 

в матеріалах 

магістерських робіт і 

дипломних проектів 

бакалаврів. Апробація в 

загальноосвітніх 

закладах, бібліотеках 
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м. Миколаєва. 

 

 Етап: 

3. Етап 3. 

Розробка 

індивідуально-

авторських 

моделей 

художньої 

комунікації, 

представлених 

на діахронно-

синхронному 

рівні 

українського 

літературного 

процесу. 

   Філатова О.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Січень – 

грудень 

2017 р. 

Очікуваний 

результат:  
Визначено домінантно-

репрезентативні 

індивідуально-

авторські моделі, 

окреслено їх ґенезу і 

динаміку, семантико-

структурні модифікації 

і трансформації у 

співвідношенні з 

естетичними пошуками 

літератури першої пол.  

ХХ ст. 

Форми результату: 

Підготовлена 

монографія  “Автор і 

текст у системі 

соцреалізму”. 

Апробація: 2 наукові 

публікації в фахових 

виданнях України і 

1 – у виданні, 

включеному до 

міжнародної 

наукометричної бази 

даних; доповіді 

на науково-

теоретичних 

конференціях 

всеукраїнського й 

міжнародного рівня. 
 

Очікуваний 

Впровадження в 

освітню діяльність: 

під час викладання 

курсів «Історія 

української 

літератури», «Теорія 

літератури», у 

матеріалах 

магістерських робіт. 
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Баденкова В.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

результат:  
1. Охарактеризовано 

особливості 

функціонування 

лексичних 

старослов’янізмів та 

біблеїзмів у 

семантичному і 

стилістичному 

аспектах зрілої 

творчості Д. Кременя. 

2. Визначено 

специфіку сакральної 

концептосфери та 

засоби її вербалізації в 

українській мовній 

картині  Д. Кременя. 

Форми результату: 

Підготовка тексту 

параграфа монографії 

«Ідіостиль поетичних 

творів Д.Кременя». 

Апробація: 2 наукові 

публікації в фахових 

виданнях України і 

1 – у виданні, 

включеному до 

міжнародної 

наукометричної бази 

даних; доповіді на 

3 науково-

теоретичних 

конференціях 

всеукраїнського й 

міжнародного рівня. 
 

Очікуваний 

Впровадження у 

науково-дослідній 

діяльності студентів 

(виконання дипломної 

роботи магістра); 

у практиці викладання 

окремих дисциплін 

(«Старослов’янська 

мова», Історія 

української 

літературної мови», 

«Новітні напрями 

сучасного 

мовознавства»). 
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Зинякова А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гурдуз А. І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

результат:  
1. Охарактеризовано 

особливості 

наголошування 

іменних частин мови. 

2. Визначено тенденції 

в наголошуванні 

іменних частин мови. 

Форми результату: 

Підготовка тексту 

параграфа монографії 

«Акцентуація іменних 

частин мови в 

поетичних творах 

письменників XVIII-

XIX ст.» 
Апробація: 2 публікації 

у фахових виданнях 

України; участь у 

2 конференціях 

всеукраїнського та 

міжнародного рівнів. 

 

Очікуваний 

результат:  

1. Виведена типологія 

міфотворчості в 

українській і 

зарубіжній 

літературі (зокрема, 

фентезійній). 

2. Сформована 

прогностична 

концепція розвитку 

ключових різновидів 

міфопоетичних 

стратегій. 

Впровадження під час 

читання курсів 

«Сучасна українська 

літературна мова», 

«Історична граматика 

української мови»; в 

науково-дослідницькій 

діяльності учнів-

слухачів МАН (секція 

«Українська мова»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впровадження: під 

час викладання 

університетсь-ких 

курсів «Історія 

української 

літератури», «Історія 

світової літератури», 

«Сучасна літературна 

компаративісти-ка: 

теорія і практика»; 

читання лекцій з 

проблем міфотворчості 

в сучаснім фентезі для 
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Родіонова І.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форми результату: 

розділ 2 монографії 

„Міфопоетика 

українського фентезі 

початку ХХІ ст.”. 

Апробація: 3 наукові 

публікації в фахових 

виданнях України і 

1 – у виданні, 

включеному до 

міжнародної 

наукометричної бази 

даних; доповіді на 

3 науково-

теоретичних 

конференціях 

усеукраїнського й 

міжнародного рівня. 

 

 

 

Очікуваний 

результат:  
1. Систематизовано 

жанротворчі формули 

у масовій літературі.  

2. Класифіковано 

наративні структури в 

масовій українській 

літературі кінця ХХ – 

початку ХХІ ст.  

Форми результату: 

монографія 

„Стилетвірні 

домінанти поезії 

М.Драй-Хмари”. 

читацької аудиторії 

Миколаївської 

обласної бібліотеки для 

дітей ім. В.О. Лягіна 

(Управління культури, 

національнос-тей та 

релігій Миколаївської 

обласної державної 

адміністрації; 54001, 

м. Миколаїв, 

вул. Спаська, 66). У 

процесі науково-

дослідної роботи 

студентів (конкурсні 

наукові роботи, наукові 

статті). 

 

 

 

 

 

 

 

Впровадження: 

читання лекцій з 

проблем наратології. 
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Романюк Л.М. 

Апробація:  

Доповіді на 

3 науково-

теоретичних 

конференціях 

міжнародного рівня, 

3 наукові публікації в 

фахових виданнях. 

 

Очікуваний 

результат:  
1. Визначити 

проблемно-тематичний 

і жанровий діапазони 

дитячої прози 

І. Сенченка. 

Форми результату:  

підрозділ розділу 2 і 

весь рукопис 

монографії „Іван 

Сенченко: художня 

еволюція”. 

Апробація: вказана 

монографія, наукова 

публікація в фаховому 

виданні України; 

доповіді на 2 науково-

теоретичних 

конференціях 

усеукраїнського й 

міжнародного рівня. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

38  Переклад як 

центральна 

ланка 

0112U00418

1 

Прикладна Солодка А.К.  

Відповід. 

Виконавець: 

Абабілова Н.М 

Волченко О.М.  

Абабілова Н.М. 

Шапочка К.А, 

Сидоренко Ю.В.  

1.09.2012 – 

1.09.2017 

Схема сприйняття 

культурних концептів в 

процесі перекладу. 

Модель та методика 

Впровадження в 

навчальний процес  

підготовки перекладачів 

вищих навчальних 
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полілінгвальної 

опосередкованої 

комунікації 

Нікішина В.В.  

Усаченко І.В. 

Плужнік А.В..  

використання стратегій 

розуміння студентами 

змісту еквівалентних і 

безеквівалентних 

культурних концептів у 

практиці перекладу 

(опосередкованій 

комунікації). 

 

закладів України: 

- включення 

змістовного компоненту 

дослідження у навчальні 

програми з теорії та 

практики перекладу; 

- проведення семінарів 

та круглих столів з теми 

дослідження; 

- проведення 

конференції; 

- видання колективної 

монографії за темою 

дослідження. 

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 

інститут»  

 

  

ІV ЕТАП 
Соціокультурне 

варіювання мови в 

аспекті перекладу. 

Проблеми 

соціальної і 

стилістичної 

 

 

 

 

  1.01.2017-

31.12. 2017 

1. Публікація 

колективної монографії 

«Культурно-

детерміновані фактори у 

практиці перекладу». 

2. Публікація 

методичних 

рекомендацій та 
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варіативності 

мовлення. 

навчально-методичних 

посібників (4). 

3. Публікація 

результатів наукового 

дослідження  

  - у наукометричних та 

зарубіжних виданнях – 

8; 

 - фахових виданнях – 4; 

Участь у конференціях, 

підготовка тез доповіді: 

- міжнарод. – 6; 

- всеукр. – 3. 

 Лексикологічний 

аспект 

компаративних 

досліджень в 

англійській та 

українській мовах 

   

Волченко О.М. 1.01.2017-

31.12. 2017 

Результат: Методика 

аналізу лексичного 

складу англійської та 

української мов у 

перекладознавчому 

аспекті 

Форма представлення: 

1.Навчально-

методичний посібник 

«Порівняльна 

лексикологія 

англійської та 

української мов». 

2. Розділ в монографії 

«Доместикація та 

форенізація як стратегії 

розуміння 

безеквівалентної 

лексики під час 

перекладу». 

3. Фахова стаття  – 1, 

стаття зарубіжних 

виданнях – 1, участь у 

міжнародних 

конференціях -2 

 

 Лінгвістична 

реальність 

ідіолекту як 
   

Усаченко І.В. 1.01.2017-

31.12. 2017 
Результат: 

Схема систематизації 

знань студентів з 
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проблема 

перекладознавчих 

досліджень. 

лінгвістичної реальності 

ідіолекту як проблеми 

перекладознавчих 

досліджень. 

Форма представлення: 

1. Методичні 

рекомендації з 

тестового контролю 

самостійної роботи 

студентів з дисципліни 

«Практичний курс 

основної іноземної 

мови» для студентів І 

курсу денної та заочної 

форми навчання 

спеціальності 035 

Філологія (Переклад). 

2. Розділ у 

монографії «Проблеми 

соціальної і 

стилістичної 

варіативності 

мовлення"» 

3. Стаття у 

наукометричному 

виданні (1), участь у 

міжнародних 

конференціях (2).  

 Проблеми 

передачі 

лінгвоперекладаць

ких культурем 

   

Сидоренко Ю.В. 1.01.2017-

31.12. 2017 
Результат: 

Методика аналізу 

лінгвоперекладацьких 

культурем. 

Форма представлення:  

1. Розділ у 

монографії «Проблеми 

передачі 

лінгвоперекладацьких 

культурем». 

2.Статті у 

наукометричних 

виданнях (2), участь у 
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міжнародній 

конференції (1).  

 Підготовка 

конкуретноспром

ожних 

перекладачів 

 

   

Абабілова 

Н.М. 

1.01.2017-

31.12. 2017 
Результат: 

Методика навчання 

соціокультурному 

варіюванню мови в 

аспекті перекладу 

(Соціальна і стилістична 

варіативність мовлення 

та засоби передачі 

одиниць соціального і 

стилістичного 

варіювання в 

англійській, українській 

мовах) 

Форма представлення:  

1. Розділ у 

монографії 

«Лінгвокультурні, 

соціокультурні та 

міжкультурні проблеми 

перекладу». 

2. Статті у 

наукометричних 

виданнях(2), участь у 

міжнародних 

конференціях (1).  

 

 Категорії 

перекладу в 

контексті 

полілінгвальної 

комунікації.  

   

Шапочка К.А. 1.01.2017-

31.12. 2017 
Результат: 

Схема полілінгвальної 

комунікації 

перекладача. 

Форма представлення:  

1.Розділ у монографії 

«Лінгвокультурні, 

соціокультурні та 

міжкультурні проблеми 

перекладу». 

2.Статті у 

науковометричних 

виданнях(2), участь у 

міжнародній 
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конференції (1).  

 Функціональна 

семантика 

лексичних і 

граматичних 

одиниць в 

англійській, 

українській і 

російській мовах 

   

Нікішина В.В. 1.01.2017-

31.12. 2017 
Результат: 

Методика використання 

функціональної 

семантики лексичних і 

граматичних одиниць в 

англійській, українській 

і російській мовах у 

процесі підготовки 

перекладача. 

Форма представлення:  

1.Розділ у монографії 

«Соціокультурне 

варіювання мови в 

аспекті перекладу». 

2.Статті у 

науковометричних 

виданнях (2), участь у 

міжнародній 

конференції (1).  

 

 Переклад як засіб 

міжкультурної 

комунікації 

   

Плужнік А.В. 1.01.2017-

31.12. 2017 
Результат: 

Методика використання 

стратегій 

кроскультурної 

комунікації у практиці 

перекладу 

(опосередкованій 

комунікації). 

Форма представлення: 

1.Розділ у монографії 

«Стратегії 

міжкультурної 

комунікації у перекладі 

як опосередкованій 

комунікації». 

2.Методичні 

рекомендації «Стратегій 

кроскультурної 

комунікації у практиці 

перекладу» для 
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самостійної роботи 

студентів з курсу 

«Практичний курс 

основної іноземної 

мови» для студентів ІІ 

курсу. 

3.Статті у фахових 

виданнях (2), стаття у 

наукометричному 

виданні (1), участь у 

міжнародних 

конференціях (2), 

всеукраїнських (1). 

 Комунікативна 

подія як 

відображення 

дискурсу у 

кроскультурній 

взаємодії 

   

Солодка А.К. 1.01.2017-

31.12. 2017 
Результат: 

Схема використання 

різних типів дискурсу у 

кроскультурній 

взаємодії. 

Форма представлення: 

1.Навчально 

методичний посібник 

для самостійної роботи 

магістрів з курсу: 

«Основи теорії і 

практики 

кроскультурної 

взаємодії». 

2.Розділ у монографії 

«Комунікативна подія 

як відображення 

дискурсу у 

кроскультурній 

взаємодії». 

3.Стаття у фаховому 

виданні (1), стаття у 

наукометричному 

виданні (1), участь у 

міжнародних 

конференціях (2). 

 

39 Лексико-

семантичні та 

 Фундаментальна Водяна Л. В., 

Осипов П.І. 

Майстренко 

М.І., 

2017-2020 

рр. 

Загальний: 

Модель зіставного 

Замовник: 

МНУ ім. 
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етнокультуроло

гічні 

особливості 

мовних 

одиниць у 

контексті 

міжкультурної 

комунікації (на 

матеріалі 

німецької та 

української 

мов) 

Корнєва Н.А., 

Кирилюк С.В. 

Коваленко О.В. 

Похитун Т.А. 

Умарова А.А.    

дослідження лексико-

семантичних одиниць  

німецької та 

українських мов в 

аспекті міжкультурної 

комунікації 

 

Монографія «Стан та 

перспективи 

дослідження 

лексичних одиниць 

німецької та 

української мов в 

контексті 

міжкультурної 

комунікації» 

 

В.О.Сухомлинського 

під час вивчення 

дисциплін 

«Лексикологія», 

«Загальне 

мовознавство», 

«Історія, теорія та 

критика літератури, 

мова якої вивчається»; 

-  при написанні 

магістерських робіт; 

- під час  проведення 

практичних занять зі 

слухачами МАН 

  «Теоретичні та 

практичні аспекти 

методики 

навчання 

латинської мови».  

.  

  

«Лексико-

семантичні 

особливості 

прозового 

тексту: 

порівняльний 

аспект». 

 «До питання 

культурної 

   

Майстренко М.І. 

 

 

 

 

 

 

 
Водяна Л.В.    
 

 

 

 

 

 

 

Осипов П.І., 

Коваленко О.В 

 

 

 

01.01.17-

31.12.17 

Індивідуальний: 
Модель дослідження  

лексико-семантичних 

особливостей  

латинських фраз у 

контексті культури. 

Статті – 2. 

 

Модель дослідження 

рівня лексичних 

одиниць. 

Статті – 2. 

 

 

 Модель концепції 

визначення основних 

рис німецької та 

української 

національної 

ідентичності. Статті – 2. 

 -  
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ідентичності». 

 

 «Когнітивні та 

комунікативні 

параметри 

фольклорного 

дискурсу». 

 

"Лексико-

семантичні 

параметри 

тексту наукової 

рецензії".  

 

«Динаміка 

розвитку 

німецьких 

діалектів» 

 

 «Лінгвістичний 

аспектонімічнихо

диниць в 

німецькій прозі». 

 

 

 

 

 

 

 

Кирилюк С.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Корнєва Н.А 

 

 

 

 

 

Похитун Т.А 

 

 

 

 

 

Умарова А.А.  

 

 

 

Модель дослідження 

когнітивного рівня 

дискурсу казки.           

Статті - 2 

 

 

 

 

Лексико-семантична 

модель наукового 

тексту. 

Статті – 2 . 

 

 

 

 

Похитун Т.А. 

Розробка моделі 

аналізу динаміки 

поширення німецьких 

діалектів. 

Статті – 2. 

 

Модель онімічних 

одиниць в німецькій 

прозі. 

Статті – 2. 
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40 Динаміка 

етносоціальних 

змін в Україні в 

90-ті роки ХХ 

століття 

0113U00447

0 

 

Фундаментальна 

  

Хрящевська 

Л.М. 

2020  Загальний 

 

 -  

 Етап  на  2017 рік 

1. Опрацювання 

документів, 

джерел, 

літератури та їх 

аналіз: 

- Архіву Вищих 

органів влади та 

управління 

України;  

- Державного 

комітету 

статистики 

України; 

- Державного 

архіву 

громадських 

об’єднань 

України; 

- Національної 

бібліотеки 

України 

ім. В.І. Вернадськ

ого. 

2. Робота в рамках 

підготовки 

науково-дослідної 

теми 

Написання та 

підготовка до 

публікації 

наукових статей у 

фаховому та 

закордонних 

   

  Індивідуальний 

Результат: 

1). Визначення 

фактологічної бази для 

формування показників 

і характеристик 

етносоціальних процесів 

та змін. 

2). Історико-логічний 

аналіз існуючої 

вітчизняної 

наукометодичної бази. 

3). Концепція 

дослідження. 

Форми: 1. Публікація 

наукових статей 

І стаття у фаховому 

виданні, І стаття – Open 

Academic Journals Index.  

- тез до участі у роботі 

Міжнародних науково-

практичних та 

закордонних 

конференціях. 

2. Третій розділ 

монографії. 
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виданнях. 

Підготовка тез до 

участі у роботі 

Міжнародних 

науково-

практичних та 

закордонних 

конференціях: 

- Написання 

розділу 

монографії. 

 

41  Воєнне 

мистецтво 

українського 

козацтва в 

працях істориків 

Центрально-

Східної Європи 

ХІХ - початку 

ХХ ст.: спільне 

та відмінне у 

науковому 

наративі 

історіографічних 

шкіл 

0113U00447

1 

Фундаментальна 

Фундаментальні 

дослідження з 

найбільш 

актуальних 

проблем… 

Чухліб Т. В.  Гузенко Ю. І. 

 

2014- 2018 

р. 
Загальний 

Кінцевий результат – 

монографія. 

Проміжні результати 

– фахові статті та 

виступи на 

конференціях усіх 

рівнів. 

 

Матеріал може бути 

використаний у 

навчальному процесі 

у ВНЗ та загально 

середніх навчальних 

закладах 

42 Крос-культурні  

комунікації в  

контексті 

сучасного  

українського 

філософського  

дискурсу 

 
Фунламентальна Полянська В.І. 

Полянська В.І. 

Дулін П.Г. 

Онофрійчук 

О.А. 

Шпачинський 

І.Л. 

Куриленко Е.В. 

01.01.17-

31.12.202

0 

Теоретична  модель  

стратегії  крос-

культрних  

комунікацій  в  

сучасному  світі 

Колективна  

монографія 

Статті 

 

 Вплив  

американського  

кінематографу 

на  сучасну  

українську  

   

Полянська В.І. 01.01.17-

31.12.17 

Аналіз  результатів  

впливу кінематографу 

на  сучасну  

українську  культуру 

Стаття 
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культуру 

 Цінності 

православ’я і 

лібералізму в  

українському  

суспільстві 

   

Дулін П.Г. 01.01.17-

31.12.17 

Концепція 

православно-

ліберальних  

цінностей в  

українському  

суспільстві 

Стаття 

 

 Проблема 

міжкультурної  

комунікації  у  

сучасних  

філософських  

дискурсах 

   

Куриленко Т.В. 01.01.17-

31.12.17 

Основні  підходи  до  

проблеми 

міжкультурної  

комунікаціїСтаття 

 

 Тенденції  

дослідження  

сучасних  

філософських  

парадигм 

смислотеоретич

ного  ставлення 

до  історії 

   

Онофрійчук 

О.А. 

01.01.17-

31.12.17 

Сучасна  філософська  

парадигма  

смислотеоретичного  

ставлення до  історії 

Стаття 

 

 Релігія  в  

концептах  

філософської  

освіти 
   

Шпачинський 

І.Л 

01.01.17-

31.12.17 

Теоретико-

філософський  аналіз  

поняття  «релігія» в  

концептах  

філософської  освіти 

Стаття 
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43  Вплив 

екзогенних та 

ендогенних 

факторів на 

морфо-

функціональний 

стан 

вісцеральних 

систем організму 

людини та 

тварин 

0115U001238 Фундаментальна 

Фундаментальні 

дослідження з 

найбільш 

актуальних 

проблем… 

Чеботар Л. Д. 

 

Ларичева О.М. 

Цвях  О.О. 

Анасевич Я.М. 

Френкель Ю.Д. 

Кучер О.О. 

Семенчук С.В. 

2015-2018 

рр. 
Загальний 

Механізми впливу 

екзогенних та 

ендогенних факторів на 

морфо-функціональний 

стан вісцеральних 

систем організму 

людини та тварин 

Посібник – 1,  

статті - 10 

Замовник: 

Миколаївський 

національний 

університет імені В.О. 

Сухомлинського 

Результати 

впроваджуються у 

навчальний процес 

 Етап  на  2017 

рік 

 

Дослідження 

впливу гіпо та 

гіперфункції 

епіфізу на стан 

прооксидантно-

антиоксидантної 

системи серця у 

активних та 

пасивних щурів. 

 

Дослідження 

впливу гіпо та 

гіперфункції 

епіфізу на стан 

прооксидантно-

антиоксидантної 

системи легень у 

активних та 

пасивних щурів. 

 

 

 

 

 

 

  Дослідження 

впливу гіпо та 

   Чеботар Л.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ларичева О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цвях О.О. 

 Механізм  впливу   гіпо 

та гіперфункції епіфізу 

на стан прооксидантно-

антиоксидантної 

системи серця у 

активних та пасивних 

щурів. 

Форма: магістерська 

робота, написання 

статті, участь у науковій 

конференції, конкурсі. 

 

Механізм  впливу   гіпо 

та гіперфункції епіфізу 

на стан прооксидантно-

антиоксидантної 

системи легень у 

активних та пасивних 

щурів. 

Форма: магістерська 

робота, написання 

статті, участь у науковій 

конференції, конкурсі. 

 

Механізм  впливу   гіпо 

та гіперфункції епіфізу 

на стан прооксидантно-

антиоксидантної 

системи шлунку у 

активних та пасивних 
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гіперфункції 

епіфізу на стан 

прооксидантно-

антиоксидантної 

системи серця у 

активних та 

пасивних щурів. 

 

 

 

 

 

 

Дослідження 

впливу гіпо та 

гіперфункції 

епіфізу на стан 

прооксидантно-

антиоксидантної 

системи тонкої 

кишки щурів. 

 

 

 

 

Дослідження 

впливу 

екзогенних 

факторів: 

пестицидів, та 

харчових добавок 

на стан 

вісцеральних 

систем організму 

тварин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анасевич Я.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кучер О.О. 

 

 

 

 

 

 

 

Семенчук С.В. 

щурів. 

Форма: магістерська 

робота, написання 

статті, участь у науковій 

конференції, конкурсі. 

 

Механізм  впливу гіпо 

та гіперфункції епіфізу 

на стан прооксидантно-

антиоксидантної 

системи тонкої кишки 

щурів. 

Форма: написання 

статті,  

участь у науковій 

конференції. 

 

 

Механізм  впливу 

пестицидів та харчових 

добавок на частоту 

фенотипових мутацій у 

Drosophila melanogaster. 

Форма: кваліфікаційна 

робота, написання 

статті, участь у науковій 

конференції, конкурсі. 

 

Гіпомелатонінемія 

сприяє гіперкоагуляції, 

гіперпероксидації за 

рахунок дихального 

вибуху нейтрофілів, 

зменшенню клітинного 

складу червоного 

кісткового мозку, зміні 

лейкоцитарної формули, 

що більш виражено зі 

збільшенням терміну 

При гіпермелатонінемії 

тенденція до 
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Дослідження 

впливу гіпо та 

гіперфункції 

епіфізу на стан 

прооксидантно-

антиоксидантної 

системи крові. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження 

впливу NO-

залежних 

механізмів 

розладів 

окиснювального 

метаболізму 

головного мозку 

щурів при 

порушенні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Френкель Ю.Д. 

 

гіперкоагуляції при 

невеликих термінах дії 

мелатоніну переходить 

у гіперкоагуляцію при 

30-денному надлишку 

мелатоніну. Зі 

збільшенням терміну 

тенденція посилюється. 

Форма: написання 

статті у фахових 

журналах, участь у 

наукових конференціях 

 

Моделювання 

гіпомелатонінемії 

супроводжува-тиметься 

про-гресуючим 

збільшенням у великих 

півк-улях головного 

мозку активності NOS 

за рахунок iNOS, 

продукції О НАДФН-

окси-дазними ком-

плексами, акти-вацією 

деком-пенсованого 

пероксидного окиснення 

ліпідів прогресуючим 

зниженням активності 

антиоксидантних 

ферментів: СОД і 

каталази  

Форма: написання статті 

у фахових журналах, 

участь у наукових 

конференціях 
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утворення 

мелатоніну 

 

44 Порівняльна 

морфологія пазух 

твердої оболони 

головного мозку 

хребетних 

 

0115U00017

6 

Прикладна 

Науки про життя, 

нові технології 

профілактики… 

Черно В.С. Пшиченко В.В 01.01.2015

- 

31.12.2020 

рр 

Загальний 

Порівняльний аналіз 

структурної організації  

пазух  

ТОГМ лабораторних 

тварин шляхом 

вивчення гістологічних 

препаратів, тканин 

ТОГМ, взятих у 

лабораторни 

х тварин і людини 

 

 

Замовник: 

Миколаївський 

національний 

університет імені В.О. 

Сухомлинського 

Результати 

впроваджуються у 

навчальний процес 

 Морфологічні 

дослідження. 

Макро- та 

мікроскопічні 

морфологічні 

дослідження, 

препарування 

анатомічних 

об’єктів, 

виготовлення 

корозійних 

препаратів, 

використання туш 

желатинових 

наливок. 

   Черно В.С.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пшиченко В.В. 

01.01.17-

31.12.17 

Вивчення пошарової 

структури ТОГМ різних 

відділів та вивчення 

будови судинних 

утворень з вивченням, 

побудовою просторової 

організації лімфатичних 

мікросудин, а також 

судинної системи у 

людини. 

Форма: написання статті 

у фахових журналах, 

участь у наукових 

конференціях 

 

Пошарова гістологічна 

характеристика 

структури ТОГМ різних 

відділів та отримання 

даних щодо морфології 

судинних утворень з 

послідуючою 
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 побудовою просторової 

організації лімфатичних 

мікросудин, а також 

судинної системи у 

представників 

лабораторних тварин  

Форма: написання статті 

у фахових журналах, 

участь у наукових 

конференціях 

45 Структурні 

трансформації 

національних 

економік в 

глобальному 

вимірі 

 

 

0115U00120

6 

Прикладна Стройко Т.В. Стройко Т.В. 

Ткаліч Т.І. 

Богославська А.В. 

Рехтета О.М. 

Крайній В.О. 

Кваша О.С. 

Бондар В.В. 

Буркун В.В. 

Душейко Д.М. 

Рехтета І.І. 

з 

1.03.2015р. 

по 

1.03.2017р 

 

Систематизаація  

основних  показників  та 

напрямів  структурних  

трансформацій  

національних  економік 

 

 Соціо-економічне  

обгрунтування  

трансформацій  

національних 

економік в 

глобальному 

вимірі 

 

 

   Стройко Т.В. 

Ткаліч Т.І. 

Богославська А.В. 

Рехтета О.М. 

Крайній В.О. 

Кваша О.С. 

Бондар В.В. 

Буркун В.В. 

Душейко Д.М. 

Рехтета І.І. 

01.01.17-

31.12.17 

Систематизаація  

основних  

закономірностей  та  

соціо-економічне  

обгрунтування  

трансформацій  

національних економік в 

умовах  глобалізації 

 

     Стройко Т.В. 

 

 Систематизація  

основних  

закономірностей та  

соціо-економічне  

обгрунтування  

трансформацій  

національних економік в 

умовах  глобалізації 

Розділ у монографії – 1 

Статті у фах.вид.-2 

Статті у науком.базах-1 
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Тези-1 

Канд.дисертації-1 

     Ткаліч Т.І. 

 

 характер  взаємозв’язків  

між  якістю  людського 

потенціалу  та  рівнем  

розвитку  країни 

Статті у фах.вид-1 

Статті у закорд.вид-1 

Статті у науком.базах-1 

Тези - 2 

 

     Богославська А.В. 

 

 Механізм  покращення  

ефективності  світових  

ринків  ресурсів  та  

природно-рекреаційного  

потенціалу  України 

Статті у науком.базах-1 

Тези – 1 

Статті у фах.вид-1 

 

 

     Крайній В.О. 

 

 Шляхи  поліпшення  

управлінської  діяльності  

та  її  впливу  на  

трансформації  

національних  економік 

Тези – 1 

 

 

     Рехтета  О.М.  Шляхи  розвитку  

інтеграційних  об’єднань  

Тези – 1 

Статті у фах.вид-1 

 

 

     Кваша  О.С.  Механізм  реалізації  

національної  стратегії  

розвитку людського  

потенціалу 

Статті у фах.вид-2 

Тези – 2 
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     Душейко Д.М.  Адаптація  інструментів  

впливу інституціального 

середовища на  

ефективність  

функціонування 

національних  економік в  

глобалізованому  світі 

Статті у науком.базах-1 

Тези – 1 

Статті у фах.вид-1 

Канд.дисерт. -1 

 

     Рехтета І.І.  Шляхи  інноваційного  

оновлення  виробничих  

систем  та  їх  впливу  на 

трансформації 

національних  економік 

Статті у науком.базах-1 

 

 

     Бондар В.В.  Механізм  розвитку 

транспортної  

інфраструктури регіону  

та   її  вплив  на  

трансформації 

національних  економік 

Статті у науком.базах-1 

Тези – 1 

Статті у фах.вид-1 

 

 

     Буркун В.В.  Механізм  удосконалення  

логістичної  

інфраструктури  та  її  

впливу  на  

трансформації 

національних  економік 

Статті у науком.базах-1 

Тези – 1 

Статті у фах.вид-1 

 

 


