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ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН
науково-дослідної та науково-методичної роботи викладачів
Житомирського державного університету Житомирського державного університету на 2018-2022 рр.
№
Термін
Результати роботи
Виконавці
п/п Тема дослідження
виконання
1
2
3
4
1. Проблема адаптації особистості в глобальному світі: філософсько-релігійні та соціологічні аспекти
Кафедра філософії
Комплексна наукова тема «Випробування людського буття: класичний та посткласичний дискурс»
1.

2.

3.

4. .

Мультикультуралізм: теорія і
практика
Насилля: соціально-філософська
природа
(монографія, 2 видання)
Глобалізований світ і стратегії
розвитку України в XXI столітті:
навчально-методичний посібник
Соціологія: навчально-методичний
посібник

5. .

Спеціальні та галузеві соціологічні
теорії

6. .

Філософія науки: навчальнометодичний комплекс
Філософія в поняттях і персоналіях:
навчально-методичний посібник

7. .

Козловець М. А.,
Яценко К. А.

2018 р.

Видання монографії

Слюсар В. М.

2018 р.

Видання монографії

2018 р.

Видання навчально-методичного
посібника

2018 р.

Видання навчально-методичного
посібника

2018 р.

Видання навчально-методичного
посібника

Козловець М. А.
Козловець М. А.,
Горохова Л. В.,
Слюсар В. М.,
Гордійчук О. О.
Козловець М. А.,
Слюсар В. М.,
Горохова Л. В.
Стародубець В. О.
Козловець М. А.;
Бліхар В. С.;
Федоренко В. О.;
Федоренко В. В.
Сухачов С. Я.;
Вознюк О. В.

2018 р.
2018 р.

8. .

Община: теорія і практика в
контексті глобалізаційних викликів

9. .

Навчально-методичний посібник з
Видання навчально-методичного
Гордійчук О. О.
2018 р.
політології
посібника
Риторика: навчально-методичний
Видання навчально-методичного
Горохова Л. В.
2018 р.
посібник
посібника
Навчально-методичний посібник
Соколовський
Видання навчально-методичного
2018 р.
«Релігієзнавство»
О. Л.
посібника
ІІ. Формування професійної майстерності майбутнього вчителя в умовах ступеневої освіти
Кафедра педагогіки

10. .
11. 1
.

12.

13.

Варіативність освітньо-виховних
систем навчальних закладів
середньої освіти.
Рекреаційні засади педагогіки

2018 р.

Видання навчально-методичний
комплексу
Видання навчально-методичного
посібника

Ковальчук В.А.

до 2022

Сидорчук Н.Г.

до 2022

Видання навчально-методичного
посібника

– статті у наукових часописах;
– участь у науково-практичних
конференціях
- публікація фахових статей у
наукових часописах
- участь у науково-практичних

14.

15.

16.

17.

18.

Формування
етнокультурологічної
компетентності майбутнього
фахівця
Використання методу
моделювання у професійній
підготовці майбутніх вчителів
Інноваційні педагогічні технології
в освіті.
Теоретичні і методичні засади
контекстної підготовки майбутніх
викладачів вищої школи до
самоорганізації у професійній
діяльності
Теорія і практика розвитку
креативності школярів

Березюк О.С.

до 2022

Власенко О.М.

до 2022

Єремєєва В.М.,

Мирончук Н.М.

Павленко В.В.

до 2022

до 2022

до 2022

конференціях
– публікація статей;
– участь у науково-практичних
конференціях
- публікація статей
- участь у науково-практичних
конференціях
– публікація статей;
– участь у науково-практичних
конференціях
– публікація статей;
- участь у науково-практичних
конференціях
- публікація статей
- участь у науково-практичних
конференціях

Кафедра педагогіки, психології та управління навчальними закладами
Комплексна наукова тема: Психолого-педагогічні засади підготовки магістрів в умовах соціальних змін
19.
Шанскова Т. І.,
2018-2021
Андрагогічні засади професійної
Видання наукових статей,
Мірошниченко
підготовки фахівців в умовах
навчально-методичних посібників
0. А. Костюшко
магістратурм за перехресним
та методичних рекомендацій
Ю.
0.,
Яценко
С.
вступом
Л.
20.
Професійна самореалізація фахівця в
Мірошниченко 0.
2018-2020
Видання наукових статей,
екстремальних умовах швидких
А.
навчально-методичних посібників
соціальних змін
Кушева Ж. І.
та методичних рекомендацій,
захист дисертації, проведення
тренінгів.
21.
Готовність майбутнього керівника
Рожнова Т. Є.,
2018-2022
Видання наукових статей,
закладу
Ренькас Б. М.,
навчально-методичних посібників
освіти до управління якістю освіти
Вербовський І. А.
та методичних рекомендацій,
захист дисертацій, проведення
науково-практичних конференцій
Кафедра лінгвометодики та культури фахової мови
Комплексна наукова тема "Науково-дослідна робота майбутніх педагогів з проблем культури української
мови та методики її викладання в закладах освіти"
22. Книга в академічному дискурсі: Колектив каф. за
2018
Збірник наукових праць
філологічний,
методичний
та
наук. ред.
мистецький аспекти
проф. К. Я. Климо
вої
23. Художнє читання студентів як засіб
Проф. Климова
2018
Стаття
духовно-естетичного виховання та
К. Я.
Методичні рекомендації
популяризації української класичної
літератури в умовах сцени.
24. Формування
інформаційноПроф. Климова
2018
Стаття у співавторстві
комунікативної компетентності учнів
К. Я.
(у фаховому виданні)
з особливими потребами засобами
роботи в інклюзивному читальному
залі
Житомирської
обласної
універсальної наукової бібліотеки
імені Олега Ольжича.
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.

42.
43.

Історико-педагогічне
дослідження
наукового
доробку
викладачів
Житомирського
державного
університету імені Івана Франка у
галузі лінгводидактики та культури
мови.
Актуальні
проблеми
навчання
сценічної мови студентів мистецьких
спеціальностей
у
класичному
університеті
Навчальний посібник з основ
сценічної мови (для студентів
спеціальності
026
Сценічне
мистецтво)
Теорія і практика формування мовної
компетентності в майбутніх фахівців
сценічного мистецтва
Наукові доробки Експериментальнотематичного центру навчальної та
науково-дослідницької
діяльності
франківців(десятиріччя діяльності)
Історіографічне дослідження життя
та наукового доробку кафедри
лінгвометодики та культури фахової
мови Житомирського державного
університету імені Івана Франка (до
40-річчя колективу)
Дитяча література з основами
культури і техніки мовлення
Формування
загальнонаукової
компетентності студентів у процесі
вивчення курсу «Українська мова (за
професійним спрямуванням)
Розвиток літературної творчості
студентів ННІ педагогіки
Автобіографічна
проза
Миколи
Вінграновського
Поезія Євгена Гуцала для дітей
Новаторство Оксани Іваненко в
жанрі казки
Робота драматичного гуртка у
системі мистецької освіти школярів
Навчальна гра як засіб навчання та
форма
організації
діяльності
молодших школярів на уроці
української мови
Підвищення культури мовлення
учнів засобами художньої літератури
Міжпредметні зв’язки на уроках
літературного читання
Самоосвіта
вчителя
початкових
класів як засіб удосконалення його
комунікативної компетентності
Психологічні та вікові особливості
учня-читача
Методика
вивчення
читацьких

Проф. Климова
К. Я.

2018

Стаття у співавторстві
(у фаховому виданні)

Проф. Климова
К. Я.

2019

Стаття у зарубіжному виданні

Проф. Климова
К. Я.

2019

Навчальний посібник

Проф. Климова
К. Я.

2020

Монографія

Проф. Климова
К. Я.

2021

Стаття

Колектив кафедри
за науковою
редакцією
проф. К. Я. Климо
вої

2022

Монографія

Доц. Голубовська
І. В.
Доц. Голубовська
І. В.

2020

Навчальний посібник

2018

Стаття

Доц. Голубовська
І. В.
Доц. Голубовська
І. В.
Доц. Голубовська
І. В.
Доц. Голубовська
І. В.
Доц. Гордієнко
О.А.

2019

Стаття

2020

Стаття

2021

Стаття

2022

Стаття

2018

Стаття

Доц. Гордієнко
О.А.

2018

Стаття

Доц. Гордієнко
О.А.
Доц. Гордієнко
О.А.
Доц. Гордієнко
О.А.

2019

Стаття

2019

Стаття

2020

Стаття

Доц. Гордієнко
О.А.
Доц. Гордієнко

2020

Стаття

2021

Стаття
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44.
45.

46.
47.

48.

49.
50.
51.
52.
53.

54.
55.
56.
57.

58.
59.
60.
61.
62.

інтересів молодших школярів
Історичні
традиції
зв’язку
з
учительською діяльністю та школою
Джерела і методичні прийоми
розвитку мовлення учнів початкової
ланки
Диференційована система творчих
робіт як засіб розвитку творчих
здібностей учнів
Підготовка
майбутніх
учителів
початкової школи до формування
комунікативної
компетентності
школярів
засобами
дитячої
періодики.
Наукові підходи до
професійної
підготовки
вчителів
початкової
школи
щодо
формування
комунікативної
компетентності
школярів
засобами
дитячої
періодики.
Сучасна дитяча періодика України
для дітей дошкільного віку.
Польськомовні часописи для дітей як
засіб формування комунікативної
компетентності школярів.
Досвід роботи вчителів початкової
школи щодо використання дитячої
періодики у навчальному процесі.
Мультимедійний потенціал сучасної
дитячої періодики України.
Формування
загальнонаукової
компетентності студентів на заняттях
з ″Української мови (за професійним
спрямуванням)″
Формування
текстотворчої
компетентності майбутніх учителів
початкових класів
Професійно-методична
підготовка
майбутніх класоводів до викладання
рідної мови
Психолого-педагогічні
умови
мовленнєвого
розвитку
учнів
початкових класів
Формування
професійної
компетентності майбутніх класоводів
у процесі викладання ″Методики
навчання української мови″
Розвиток якостей читання в учнів
2−4 класів
Студентські наукові роботи: теорія і
практика
Методика навчання каліграфічного
письма в початковій школі
Методика
навчання
української
мови. Частина ІІ. Розвиток мовлення
Методика

навчання

літературного

О.А.
Доц. Гордієнко
О.А.
Доц. Гордієнко
О.А.

2021

Стаття

2022

Стаття

Доц. Гордієнко
О.А.

2022

Стаття

Асист. Марущак
О. М.

Січень 2018

Захист дисертаційної роботи за
спеціальністю 13.00.04 – теорія і
методика професійної освіти

Асист. Марущак
О. М.

Січень 2018

Стаття

Асист. Марущак
О. М.
Асист. Марущак
О. М.

Квітень 2018

Стаття

2019

Стаття

Асист. Марущак
О. М.

2020

Стаття

Асист. Марущак
О. М.
Доц. Підгурська
В.Ю.,
Доц. Голубовська
І.В.
Доц. Підгурська
В.Ю.

2021

Стаття

2018

Стаття

2019

Стаття

Доц. Підгурська
В.Ю.

2020

Стаття

Доц. Підгурська
В.Ю.

2021

Стаття

Доц. Підгурська
В.Ю.

2022

Стаття

Доц. Підлужна Г.
В.
Доц. Підлужна Г.
В.
Доц. Підлужна Г.
В.
Доц. Підлужна Г.
В.

2018 р.

Видання посібника

2019 р.

Видання посібника

2020 р.

Видання посібника

2021р.

Видання посібника

Доц. Підлужна Г.

2022 р.

Видання посібника
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читання в початковій школі

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

74.

75.

В.

Компетентнісний підхід до розвитку
читацької самостійності молодших
школярів
Становлення й розвиток методики
читання в українській школі (ІХ−
початок ХХ ст.)
Методика розвитку темпу читання в
учнів 3−4 класів
Методика формування початкових
лінгвістичних
понять
у
першокласників
Екологічне виховання на уроках
літературного читання в 3−4 класах

Доц. Підлужна Г.
В.

2018 р.

Стаття

Доц. Підлужна Г.
В.

2018 р.

Стаття

Доц. Підлужна Г.
В.
Доц. Підлужна Г.
В.

2020 р.

Стаття

2021 р.

Стаття

Доц. Підлужна Г.
В.

2022 р.

Стаття

Робочий зошит з "Української мови
(за професійним спрямуванням")
Формування культури мовлення
студентів
для
професійного
зростання
Особливості лексичного багатства
студентів і його вплив на культуру
мовлення
Науково-технічний
прогрес
і
культура мовлення молоді
Культура мови і мовлення молоді
Диференційований
підхід
до
застосування мультимедійних засобів
на уроках української мови та
літературного читання

Доц. Усатий В.Д.

2018 р.

Посібник

Доц. Усатий В.Д.

2019 р.

Стаття

Доц. Усатий В.Д.

2020 р.

Стаття

Доц. Усатий В.Д.

2021 р.

Стаття

Доц. Усатий В.Д.
Чупріна О. В.

2022 р.
2018

Стаття
Стаття

Удосконалення мистецькопросвітницької діяльності
майбутнього вчителя

Баладинська І.В.

2018

Олійник С.В.

2019

Чупріна О. В.
2019
Захист дисертаційної роботи за
Методика розвитку зв’язного
спеціальністю 014 Середня освіта
мовлення молодших школярів із
(за спеціалізаціями)
застосуванням
мультимедійних
засобів
Кафедра мистецьких дисциплін і методик навчання
Комплексна наукова тема "Теорія і практика мистецької освіти"

2018-2022
Роговська Є.В.

2018

2022
Травкіна Н.М.

2019

Навчально-методичний посібник
“Хрестоматія з методики
музичного навчання та
виховання» (у співавт.)
Методичні рекомендації до курсу
«Всесвітня історія музики»
Керівництво студентською
науковою роботою
Навчально-методичний посібник
«Оркестр народних
інструментів» 2 част. (у
співавторстві)
Навчально-методичний посібник
«Кобзарський майдан»
Навчально-методичне
забезпечення з курсу «Історія
української музики»
Запис компакт-диску з творами
українських композиторів-
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76.

Історико – культурні аспекти
розвитку духовності особистості

Моісєєва М.А.

2018

2021
Бовсунівська Н.М.

2019

2018
2022

77.

Удосконалення професійної
підготовки майбутніх учителів
мистецьких дисциплін

Плющик Є.В.

2018

Плотницька О.В.

2020
2018

Цюряк. І.О.

2022
2018
2018-2022

Сичевська В.В.

2018

Федорченко В.К.

2018

Луценко В.В..

2018

Новосадова С.А.

2018

Колесник Н.Є.

2019
2018

Піддубна О.М.

2020
2018

Ямчинська Г.В.

2018

класиків
Методичні рекомендації з
педагогічної практики для
студентів ОР «Магістр»
Курс лекцій «Методика
музичного виховання»
Методичні рекомендації до
дисципліни «Всесвітня історія
музики (Історія української
музики)»
Видання монографії «Музичне
мистецтво Волині».
Курс лекцій з грифом МОНМС
України «Історія української
музики»
Хоровий клас для різних складів
виконавців (у співавторстві)
Захист кандидатської дисертації
Монографія «Професійна
підготовка майбутнього вчителя»
Захист докторської дисертації
Хоровий клас для різних складів
виконавців (у співавторстві)
Не менше двох фахових статей на
рік
Навчально-методичний посібник
з грифом МОНМС України
«Вокальний ансамбль». ІІ ч.
Хоровий клас для різних складів
виконавців (у співавт.)
Методичні рекомендації до
навчальної дисципліни «Музична
інформатика»
Методичні рекомендації до
навчальної дисципліни «Теорія
музики (сольфеджіо, гармонія)»
Захист кандидатської дисертації
Вступ до спеціальності (спец. 014
Середня освіта (образотворче
мистецтво, спеціалізація:
художня культура) : метод.
рекомендації
Вступ до спеціальності
(спеціальність 015 Професійна
освіта (дизайн, спеціалізація:
графічний дизайн) : метод.
рекомендації
Захист докторської дисертації
Методичні рекомендації з
дисципліни «Живопис» /для
студентів спеціальності 014
Середня освіта (Образотворче
мистецтво), 015 Професійна
освіта. Дизайн
Інтегроване заняття мистецтвом з
учнями на педагогічній практиці
//Посібник для студентів
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78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

дошкільної та початкової освіти
Рутецький В.В.
2018
Навчально-методичний посібник
«Оркестр народних інструментів
2 частина» (у співавторстві)
Кафедра теорії і методики фізичного виховання
Комплексна наукова тема «Удосконалення системи управління підготовки кваліфікованих спортсменів»
Р.Ф. Ахметов
2018-2022
Ряд наукових статей, навчальний
Теоретико-методичні основи
посібник
управління системою підготовки
кваліфікованих спортсменів
Т.Б. Кутек
2018-2022
Ряд наукових статей, методичні
Удосконалення теорії і методики
рекомендації
фізичного виховання спортсменок,
які спеціалізуються в
легкоатлетичних стрибках
І.І. Вовченко
2018-2022
Ряд наукових статей
Спеціальна фізична підготовка
спортсменок, які спеціалізуються в
бігу на середні дистанції
Ю.А. Набоков
2018-2022
Ряд наукових статей
Базовий компонент - необхідна умова
державного стандарту фізичного
виховання у вузі
О.І. Булгаков
2018-2022
Ряд наукових статей
Управління формуванням фізичної
культури особистості у вищому
навчальному закладі
І.Я. Тамашевський
2018-2022
Ряд наукових статей
Сучасні технології підвищення
технічної майстерності
кваліфікованих волейболісток
2018-2022
Ряд наукових статей
Управління процесом підготовки
Скалій О.В.
спортсменів у вищому навчальному
Скалій Т.В.
закладі
Управління руховою активністю
Ю.А. Набоков
2018-2022
Ряд наукових статей
кваліфікованих спортсменівлегкоатлетів
Л.І. Левчук
2018-2022
Ряд наукових статей
Удосконалення навчальнотренувального процесу студентівспортсменів за допомогою
інноваційних технологій
Управління процесом підготовки
Д.О. Гедзюк
2018-2022
Ряд наукових статей
кваліфікованих легкоатлетів
Кафедра фізичного виховання та рекреації

Комплексна наукова тема
Теоретико-методичні основи удосконалення навчального процесу з фізичного виховання у вищих навчальних закладах

88.

Настільний теніс

89.

Основи технічної підготовки
футболістів
Заслужені працівники в галузі
фізичної культури і спорту
Житомирщини
Майстри спорту Житомирщини

90.
91.
92.
93.
94.
95.

Спортивні товариства Житомирщини
Силова підготовка студентів:
Термінологічний словник з фізичної
культури і спорту
Проблеми фізичного виховання дітей

Грибан Г.П.

Крук М.З.

Березень
2018
Травень
2018
Червень
2018

навчально-методичний посібник

Грудень
2018
2019
2020
2021

довідникове видання

2018

фахова стаття

методичні рекомендації
довідникове видання

монографія
навчальний посібник
Словник
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96.
97.
98.
99.
100.
101.

102.
103.

104.

105.
106.
107.
108.

109.
110.
111.
112.

113.
114.

в українській педагогіці у першій
половині ХХ століття
Теоретичні аспекти викладання
плавання
Особливості педагогічного контролю
у спорті
Погляди видатних педагогів на
фізичне виховання підростаючого
покоління
Історичні аспекти змісту фізичного
виховання в освітніх закладах
України у радянський період.
Особливості фізичного розвитку
студентів ВНЗ
Формування гностичного
компонента моделі підготовки
майбутніх учителів фізичної
культури до організації самостійних
занять школярів оздоровчими
фізичними вправами
Настільний теніс
Вдосконалення комплексу
навчально-методичного комплексу
дисципліни «Фізичне виховання» для
студентів І-ІІ курсів
Методика використання оздоровчої
гімнастики у процесі фізичного
виховання студенток вищих
навчальних закладів
Самостійна фізкультурно-оздоровча
діяльність школярів
Підготовка майбутніх тренерів до
організації самостійної спортивної
діяльності вихованців
Індивідуально-психологічні
особливості побудови навчального
процесу учнів основної школи
Методика диференційованого
навчання фізичних вправ учнів
основної школи в процесі занять
баскетболом
Методика формування рухливих дій
в баскетболі учнів середнього
шкільного віку
Алгоритм побудови навчання
основних технічних дій в баскетболі
учнів основної школи.
Загально-розвиваючі вправи
Підвищення працездатності
студентів на заняттях з фізичного
виховання методом колового
тренування.
Основи технічної підготовки
футболістів
Розвиток фізичної культури та
спорту у ВНЗ України у сучасних
умовах

2018

Курс лекцій

2019

фахова стаття

2020

Фахова стаття

травень 2021 Фахова стаття

Жуковський Є. І.

2022

фахова стаття

лютий 2018

фахова стаття

квітень 2018
2018-2019

навч. – метод. посібник
навч. – метод. посібник

травень 2018 стаття

Костюк Ю.С.

Айунц В. І.

Блажиєвський
Г.В.

березень
2019
лютий 2020

інструктивно-методичні
матеріали
фахова стаття

2018

Фахова стаття

2019

Методичні рекомендації

2020

Фахова стаття

2021

Фахова стаття

січень 2019
2020

навч.-наочний посібник
стаття

Травень
2018
2018

методичні рекомендації
фахова стаття
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115. Початкова підготовка у міні-футболі
116. Історична спадщина спортивних

2019
2020

навч. – метод. посібник
фахова стаття

117.

2021

фахова стаття

2018

тези

118.
119.
120.
121.

122.

123.

124.

125.
126.

127.
128.
129.

130.

споруд античного світу
Вплив спортивних споруд на
розвиток фізичної культури та
спорту
Особливості легкоатлетичної
підготовки студенської молоді
Особливості організації процесу
фізичного виховання студентів ВНЗ
Настільний теніс

Трухан Л. В.

травень 2019 розділ в навч.-метод. посібник
Осипенко В. Є.

Березень
навчально-методичний посібник
2018
Кафедра олімпійського та професійного спорту
Експерементально перевірити
Шаверський В.К.
2022р.
Публікування наукових праць
розроблені рекомендації щодо
покращення показників спортивної
підготовки гандболістів.
Методика формування ціннісного
Кафтанова Т.В.
2022 р.
Захист дисертації
ставлення у студентів спеціальної
медичної групи до фізичного
виховання
Експерементально перевірити
Саранча М.П.
2022р.
Публікування наукових праць
розроблені рекомендації щодо
покращення показників спортивної
підготовки гандболістів.
Експерементально перевірити
Філіна В.А.
2022р.
Публікування наукових праць
розроблені рекомендації щодо
покращення показників спортивної
підготовки дзюдоїстів.
Досліджено актуальні проблеми
Гусаревич О.В.
2022 р.
Публікування наукових праць
щодо розвитку сучасного
п'ятиборства на Житомирщині.
Удосконалення програмного
Грудень,
Курс лекцій «Спортивні споруди
матеріалу з навчальної дисципліни
Яворська Т.Є.
2018
та обладнання»
«Спортивні споруди та обладнання»
у системі підготовки фахівців у галуз
фізичної культури і спорту.
Розробити навчально-методичний
Яворська Т.Є.
2022 р.
Навчально-методичний посібник
посібник «Історія фізичної культури»
«Історія фізичної культури»
Удосконалення методики викладання
Крук А.З.
Лютий,2018 Курс лекцій з дисципліни «Теорія
плавання у ВНЗ III-IV р.а.
і методика викладання плавання»
Методика розвитку силових якостей
Мичка І. В.
2019 р.
Захист дисертації
студентів вищих навчальних закладів
засобами пауерліфтингу
Кафедра медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту
Комплексна наукова тема:
Медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту
Стратегія збереження малакофауни та автотрофної компоненти річкових екосистем України
Дослідження фізіологічного стану провідних систем організму людини
Водорості контурних угруповань Корнійчук Н.М.
2018-2022
Робота
над
докторською
транскордонних річкових екосистем
дисертацією:
проведення
північно-західної
частини
експериментальної
частини
дослідження, написання перших
Українського кристалічного масиву
чотирьох
розділів
роботи;
Оцінка
функціонального
стану
публікація наукових статей та
організму спортсмена в процесі
матеріалів тез, участь у наукових
систематичних занять фізичною
конференціях
культурою та спортом
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131. Дафнії України (фауна, морфологія,
поширення та екологія)
Зміна фізичних властивостей м’язів
під час фізичних навантажень
132. Вплив
тестостерону
на
жовчносекреторну функцію печінки
щурів
Дослідження фізіологічного стану
серцево-судинної системи організму
спортсменів
133. Вплив
соціального
стресу
і
гіперхолестеринемії
на
жовчосекреторну функцію печінки
щурів при застосуванні корвітину.
134. Фізіологічні особливості дихальної
системи організму спортсменів.
135. Лікування захворювань сечовивідної
системи у дітей

Гарлінська А.М.

2018-2022

Публікація наукових статей та
матеріалів тез, участь у наукових
конференціях.

Чернуха І.С.

2018-2022

Захист кандидатської дисертації,
публікація наукових статей та
матеріалів тез, участь у наукових
конференціях.

Ляшевич А.М.

2018-2022

Захист кандидатської дисертації,
публікація наукових статей та
матеріалів тез, участь у наукових
конференціях.

Шевчук Д.В.

2018-2022

136. Обґрунтування
моделі
оцінки Грищук С.М.
технологій охорони здоров’я в
Україні

2018-2022

Захист докторської
публікація наукових
матеріалів тез, участь
конференціях
Публікація наукових
матеріалів тез, участь
конференціях

137. Поширення гіпертонічної хвороби в Ямкова Г.І.
Україні

2018-2022

138. Теоретичні і методичні засади Гордійчук С.В.
управління
якістю
освітньої
діяльності у медичних коледжах

2018-2022

139. Ірідо-генетичні дослідження

Юмашева О.О.

2018-2022

140. Фізіологічні основи масажу

Гирина А.А.

2018-2022

141.
.
142.
.
143.
.

144.
.

дисертації,
статей та
у наукових
статей та
у наукових

Публікація наукових статей та
матеріалів тез, участь у наукових
конференціях
Робота
над
докторською
дисертацією:
проведення
експериментальної
частини
дослідження, написання перших
двох розділів роботи; підготовка
статей за матеріалами науководослідної роботи, публікація
наукових статей та матеріалів тез,
участь у наукових конференціях
Публікація наукових статей та
матеріалів тез, участь у наукових
конференціях
Публікація наукових статей та
матеріалів тез, участь у наукових
конференціях

Кафедра охорони праці та цивільної безпеки
Комплексна наукова тема Питання виробничої та цивільної безпеки
Вплив малих доз радіацій на
Аннамухаммедов
2018-2022
Публікації
гомеостаз свійських тварин
А. О.
Питання виробничої та цивільної
Буханевич Н. В.
2018-2022
Публікації
безпеки
Теоретичні та методичні засади
Васильєва Р.Ю.
2018-2022
Публікації
підготовки студентів фізикоматематичного та природничого
напряму до безпечної виробничої
діяльності на засадах сталого
розвитку.
Методи контролю, перевірки й
Малинівська Л. І.
2018-2022
Видання трьох фахових статей,
оцінки навчальних досягнень учнів
методичних рекомендацій для
при вивченні навчального предмету
студентів заочної форми
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145.
.
146.
.

147.

охорона здоровя
Питання виробничої та цивільної
безпеки
Теорія і практика підготовки
студентів класичних університетів з
основ охорони праці та безпеки
життєдіяльності

Мелещенко А. А.

2018-2022

Семенець Л.М.

До
30.12.2018 р.

навчання.
Публікації

Навчальний посібник
«Практикум з основ охорони
праці та безпеки
життєдіяльності»
Семенець Л.М.
2018-2022
1. Методичні рекомендації до
Васильєва Р. Ю.
практичних робіт з курсу «Основи
охорони праці та безпека
життєдіяльності», Ч 1.
2. Навчальний посібник
«Тестові завдання з основ охорони
праці та безпеки життєдіяльності»,
Ч. 2.
ІІІ. Методика навчання математики та фізики в середній школі та ВНЗ
Кафедра алгебри та геометрії

Комплексна наукова тема: «Актуальні проблеми сучасної математики»;
«Удосконалення фундаментальної підготовки майбутніх фахівців на фізико-метематичному факультеті»
148. Теоретико-методичні аспекти
. навчання математичних дисциплін

Квітень,
2018

монографія

149.
.

Грудень,
2022

Навчальний посібник

Грудень,
2022

Навчальний посібник

Грудень,
2022

Розділи навчального посібника:
Ч.ІІІ. Задачі на побудову і методи
їх розв’язування;
Ч.ІV. Алгебричний метод;
Ч.V. Комбіновані методи;
Ч.VІ. Елементи конструктивізму
в задачах на обчислення і
доведення;
Ч.VІІ.
Комп’ютерне
моделювання задач планіметрії:
метод інверсії
Розділи навчального посібника:
Розділ І. Метод посередників у
конструктивній стереометрії;
Розділ
ІІ.
Перерізи
тіл
площиною;
РозділІ.
Графічний
та
графоаналітичний
методи
моделювання
метричних
пропозицій;

150.
.

151.
.

Михайленко В.В.
Королюк О. М.
Поліщук З.П.
Прус А.В.
Сверчевська І.А.
Толстова О.В.
Фонарюк О.В.
Чемерис О. А.
Інтегральні характеристики коливань Михайленко В.В.
п’єзоелектричних тіл;
Проблематика викладання курсу
«Рівняння математичної фізики»
Теоретичні і методичні засади Королюк О. М.
професійної підготовки майбутніх
учителів математики в умовах
ступеневої освіти
Планіметрія: КонструктивноЛенчук І.Г.
генетичний метод

152. 5 Стереометрія:
. генетичний метод.

Конструктивно- Ленчук І.Г.

153. 6 Стереометрія:
. генетичний метод.

Конструктивно- Ленчук І.Г.

Частина
ІІ.
ГЕОМЕТРІЯ.

Частина
ІІІ.
ГЕОМЕТРІЯ.

ПОЗИЦІЙНА

МЕТРИЧНА

Грудень,
2019

Грудень,
2022
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154. 7 Диференційована
підготовка
. майбутнього вчителя при навчанні

Поліщук З.П.

Грудень,
2021

155. 8 Теоретико-методичні
аспекти
. навчання математичних дисциплін:

Прус А.В.

Грудень,
2020

елементарній математиці у вищих
закладах педагогічної освіти

156. 9
.

157. 1
0
.

методика навчання математики;
додаткові розділи стереометрії;
Теоретико-методичні
аспекти Прус А.В.
навчання математичних дисциплін:
додаткові
розділи
елементарної
математики; олімпіадні задачі
Вдосконалення фахової підготовки Сверчевська І.А.
студентів-математиків

158. 1 Теоретичні та методичні засади
1 професійної підготовки студентів
. фізико-математичного
факультету

Толстова О.В.

освітньо-кваліфікаційного
рівнів
«Бакалавр» та «Магістр» в контексті
гуманітаризації освітнього простору
159. 1 Підвищення
рівня
фахової Фонарюк О.В.
2 підготовки
майбутніх
учителів
. математики

160. 1 Методичні
аспекти
якісного
3 навчання геометрії студентів фізико. математичного факультету освітньо161. 1
4
.

162.
163.

Чемерис О. А.

МЕТРИЧНА
ГЕОМЕТРІЯ.
РозділІІ.
Внутрішнє
проекціювання
як
метод
метричної геометрії
Методичні рекомендації;
Практикум
з
елементарної
математики:
Модуль 3. Рівняння та нерівності;
Модуль 4.Функції та їх графіки;
Модуль 5.
Модуль 6. Тригонометрія
Навчальний
посібник
для
проведення занять з методики
навчання математики.

Грудень,
2022

Навчальний
посібник
для
проведення занять з елементарної
математики.

Грудень,
2022

Серія статей з питань ролі
історичного підходу до вивчення
основних розділів алгебри;
розробка системи історичних
задач, для використання на
практичних заняттях;
розробка завдань з алгебри та
історії
математики
для
дистанційного навчання студентів,
що навчаються за індивідуальним
планом.
Методичні
рекомендації
до
проведення занять з лінійної
алгебри, з теорії ймовірностей та
математичної статистики;
Навчально-методичний посібник:
«Практикум з історії математики»
Практикум з лінійної алгебра та
аналітичної
геометрії
для
студентів-фізиків;
Практикум з вищої та прикладної
математики
для
студентівменеджерів
Навчально-методичний посібник
для лекційних та практичних
занять з аналітичної геометрії

Грудень,
2022

Грудень,
2022

Грудень,
2022

кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Основи використання ІКТ в процесі Франовський А.Ц. Грудень,
Монографія
підготовки
майбутніх
фахівців
2019
фізико-математичних спеціальностей
Кафедра математичного аналізу
Комплексна наукова тема 1. Проблеми і методи комплексного та гіперкомплексного аналізу
2. Актуальні проблеми теорії та методики навчання математики
Проблеми і методи комплексного та гіперкомплексного аналізу
Структурні властивості сингулярних
Герус О. Ф.
2018 – 2022
Серія статей, посібники
інтегралів
Локальна і гранична поведінка
Севостьянов Є.О., 2018 – 2022
5 статей, які індексуються базою
відображень на ріманових
Скворцов С.О.
р.
Scopus
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164.

165.
166.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

многовидах
Екстремальні задачі в геометричній
Таргонський А.Л. 2018 – 2022
Серія статей
теорії функцій комплексного
р..
змінного
Погоруй А. О.
2018 – 2022
Серія статей
Випадкові еволюції в R n .
р.
Диференціальні функції на алгебрах
Наукові основи проведення
Сарана О. А.
2018 – 2024
Посібник
факультативної роботи з математики
р.
в загальноосвітній школі.
167. Актуальні проблеми теорії та методики навчання математики
Теорія і методика особистісноСеменець С. П.
2018 – 2020
Монографія «Теорія і методика
розвивального навчання математики
р.
особистісно-розвивального
навчання математики»
Організація самостійної роботи з
Орел Л. О.
2018 –2020
Методичні рекомендації для
математики
р.
студентів ННІ педагогіки
Кафедра прикладної математики та інформатики
Комплексна наукова тема «Використання сучасних інформаційних технологій в освіті та науці»
Формування
професійної Сікора Я.Б.
2018-2022
серія фахових статей,
компетентності майбутніх фахівців з
з яких 1 у Web of Science
інформатики засобами моделювання
Економіко-математичне
Щехорський А.Й.
2018-2022
фахова стаття
моделювання;
Моделі оптимізації процесів
Використання ІКТ у дистанційному Горобець С.М.
2018-2022
наукові публікації
та змішаному навчанні студентів
ВНЗ
Теоретико-методичні
засади Карплюк С.О.
2018-2022
дисертація
проектування
інформаційноаналітичних
Web-орієнтованих
систем
управління
процесом
навчання
студентів
фізикоматематичних спеціальностей
Впровадження
особистісно Усата О.Ю.
2018-2022
фахові статті
орієнтованих
та
інформаційнокомунікаційних технологій в процес
підготовки
майбутніх
учителів
інформатики
Теоретико-методичні
засади Вакалюк Т.А.
2018-2022
монографія, дисертація
проектування і використання хмаро
орієнтованого
навчального
середовища у підготовці бакалаврів
інформатики
Підготовка
майбутніх
вчителів Кривонос О.М.
2018-2022
фахові статті
інформатики в з врахуванням
поширення в Україні STEM-освіти
Використання
інформаційно- Міхеєв В.В.
2018-2022
посібники, статті
комунікаційних технологій в процесі
навчання
Теоретико-методичні
засади Вербівський Д.С.
2018-2022
фахові статті,
підготовки
майбутніх
учителів
навчально-методичні посібники
інформатики у процесі проектної
діяльності
Педагогічні
умови
підготовки Жуковський С.С.
2018-2022
фахові статті
обдарованої молоді до олімпіад з
програмування
Використання
сучасних
Web- Мосіюк О.О.
2018-2022
фахові статті, навчальнотехнологій та комп’ютерної графіки
методичні посібники
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у навчальній діяльності
Створення та підтримка освітнього
веб-сайту з криптології
182. Методика застосування технологій
віртуалізації
unix-подібних
операційних систем у підготовці
бакалаврів інформатики
183. Веб-орієнтоване
середовище
навчання програмуванню як засіб
формування
ІКТ-компетентності
майбутнього вчителя початкової
школи
184. Застосування
інформаційноаналітичних систем у науководослідній роботі студентів вищих
навчальних закладів
181.

Загацька Н.О.

2018-2022

захист дисертації

Головня О.С.

2018-2022

захист дисертації

Яценко О.І.

2018-2022

захист дисертації

Мінгальова Ю.І.

2018-2022

захист дисертації

Кафедра фізики
Ткаченко О.К. ,
2022
публікація в фахових виданнях
Рудніцький В.Л.,
Свищ Б.В.,
Корнійчук П.П.
186. Одержання складних
Зіновчук А.В. ,
2022
публікація в фахових виданнях
напівпровідникових з’єднань та
Степанчиков Д.А.,
рідких кристалів і дослідження їх
Ткаченко О.К. ,
фізичних властивостей
Корнійчук П.П. ,
Новіцький С.В.,
Глущенко А.В.
187. Розрахунок спектрів квазічастинок в
Грищук А.М.;
2022
публікація в фахових виданнях
комбінованих наногетеросистемах.
Грищук В.В.;
Зіновчук А.В.
ІV. Флора і фауна України
Кафедра ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття
Комплексна наукова тема: „Особливості формування та функціонування гідроценозів Центрального Полісся та
прилеглих територій за дії біотичних та абіотичних чинників середовища”
188. Вплив іонів важких металів на
Киричук Г.Є.
2016 – 2026
Серія фахових статей, з яких 1 у
фізіолого-біохімічні показники
рр.
базі SCOPUS
прісноводних молюсків
189. Видове різноманіття макрофлори
Муж Г.В.
2016 – 2026
Серія фахових статей, з яких 1 у
водойм Центрального Полісся
рр.
базі SCOPUS
190. Видовий склад молюсків родини
Астахова Л.Є.
2016 – 2026
Серія фахових статей, з яких 1 у
Lymnaeidae
у
водоймах
рр.
базі SCOPUS
Центрального Полісся
191. Вплив
абіотичних
чинників Перепелиця Л.О
2016 – 2026
Серія фахових статей, з яких 1 у
середовища на вміст важких металів
рр.
базі SCOPUS
у
вегетативних
органах
представників
вищої
водної
рослинної
192. Вплив абіотичних чинників на вміст
Першко І.О.
2016 – 2026
Серія фахових статей, з яких 1 у
важких металів у водних відкладах
рр.
базі SCOPUS
торф’яних боліт Житомирщини
193. Таксономічний склад круговійчастих Константиненко
2016 – 2026
Серія фахових статей, з яких 1 у
інфузорій водойм Центрального
Л.А.
рр.
базі SCOPUS
Полісся
194. Структура
та
функціонування
Шелюк Ю.С.
2016 – 2026
Серія фахових статей, з яких 1 у
фітопланктону різнотипних водних
рр.
базі SCOPUS
об’єктів Центрального Полісся
195. Особливості поширення голих амеб у
Пацюк М.К.
2016 – 2026
Серія фахових статей, з яких 1 у
185.

Удосконалення методів і засобів
навчання фізиці і астрономії в школі
та педвузі
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водоймах Центрального Полісся
України
196. Розвиток пізнавальних інтересів
студентів
і
школярів
шляхом
використання матеріалів наукової
теми «Особливості формування та
функціонування
гідроценозів
Центрального Полісся та прилеглих
територій за дії біотичних та
абіотичних чинників середовища»
197. Особливості реакції біосистем на
постійне (хронічне) та періодичне
забруднення середовища
198. Вміст біологічно-активних речовин в
організмі прісноводних молюсків

рр.

базі SCOPUS

Міхеєва Г.М.

2016 – 2026
рр.

Серія фахових статей, з яких 1 у
базі SCOPUS

Корево Н.І.

2016 – 2026
рр.

Серія фахових статей, з яких 1 у
базі SCOPUS

Музика Л. В.

2016 – 2026
рр.

Серія фахових статей, з яких 1 у
базі SCOPUS

Кафедра зоології, біологічного моніторингу та охорони природи

Комплексна наукова тема:
«Тваринний світ України (систематика, поширення, екологія, біологія) в умовах глобальних змін клімата Землі (№
державної реєстрації 0112U002263)»
199.
Особливості фауни та екології
Стадниченко А.П,
2018- 2022
Серія статей

безхребетних тварин України.

200.

201.

Доопрацювати та випустити
монографію «Aspidogaster conchicola
– паразит перлівницевих України
(монографія)»
Видати навчальний посібник
підготовки до ЗНО

Янович Л.М.,
Вискушенко Д.А.,
Єрмошина Т.В.,
Андрійчук Т.В.,
Тарасова Ю.В.
Павлюченко О.В.

р.

2018 р.

Монографія

викладачі кафедри

2018 р.

Навчальний посібник

Комплексна наукова тема:
«Підготовка майбутнього педагога до реалізації принципу наступності у викладанні природничих дисциплін
загальноосвітньої школи і ВНЗ (№ державної реєстрації 0114U001667)»
202.
Підготовка майбутнього вчителя
Сорочинська О.А.
2022 р.
Монографія
біології до позакласної екологонатуралістичної роботи з учнями
основної школи
203.
Методичні засади формування
Мельниченко Р.К.
2018 р.
Навчально-методичний посібник;
готовності вчителя біології до роботи
2019 р.
Збірник наукових праць, статті;
у старшій профільній школі
2021 р.
Монографія;
2022 р.
Захист докторської дисертації
204.
Підготовка майбутнього учителя
початкових класів до реалізації
Танська В.В.
2022 р.
Серія статей
принципу наступності у викладанні
природничих дисциплін
загальноосвітньої школи
Кафедра екології, природокористування та біології людини
205.
Гарбар О.В., Гарбар
2022
Еволюційно-екологічні основи
Серія публікацій у фахових
Д.А.,
Межжерін
диференціації біоти
виданнях та SCOPUS, захист
С.В., Костюк В.С.
кандидатських
дисертацій, участь
Хомяк І.В., Онищук
у конференціях
І.П., Коцюба І.Ю.
206.
Черепашкові амеби
Алпатова О. М.
2022
Публікації у фахових виданнях
(Testacealobosia;Silicofilosea)
та SCOPUS, участь у конференціях
Українського Полісся ( фауна,
таксаномія, екологія)
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207.

208.

209.

210.

211.

212.

Вплив важких металів на
Василенко О.М.
2022
Публікації у фахових виданнях та
прісноводних молюсків України
SCOPUS, участь у конференціях
V. Синтез та дослідження властивостей органічних і неорганічних сполук
Кафедра хімії
Синтез та дослідження фосфонієвих
солей
і
алкіліденфосфоранів.
Листван В.В.
2018-2022
Статті у фахових виданнях
Отримання нових органічних сполук
Листван В.М.
рр.
Доповіді на конференціях
з
потенційною
біологічною
активністю.
Закономірності
утворення,
структурні
особливості
та електрофізичні
властивості
Впродовж
Наукові фахові публікації, у тому
Чумак. В.В.
оксидних
сполук
та матеріалів
року
числі Scopus.
з шаруватою
перовскітоподібною
структурою.
Одержання
магніточутливих Кусяк Н.В.
2018-2022
Тези, статті в фахових виданнях.
нанокомпозитних матеріалів медико- Камінський О.М.
р.р.
екологічного призначення.
Кусяк А.П.
Особливості попередньої та фінішної Гвоздієвський
Наукові фахові публікації, у тому
2018-2022
обробки
напівпровідникових Є.Є.,
числі Scopus.
р.р.
матеріалів на основі CdTe.
Денисюк Р.О.
Доповіді на конференціях
Сорбційні властивості щодо
токсичних іонів кополімерів стиролу
Кичкирук О.Ю.,
Жовтень
Звіт, тези доповідей, публікації,
та 4-вінілпіридину in situ
Кондратенко О.У. 2018
рукопис дипломної роботи
мобілізованих на поверхні
силікагелю
VІ. Лінгволітературознавчі та методичні аспекти вивчення аналізу тексту

Кафедра української мови

213.

Синхронне та діахронне вивчення В.М. Мойсієнко
поліського наріччя
Г.І. Гримашевич
Н.М. Дяченко
Г.М. Доброльожа
Л.В. Ящук
В.М. Титаренко
С.А. Яценко
Н.В. Янчук

2018-2022
рр.

Організувати роботу щодо
завершення
спільно
з
викладачами
Східноєвропейського
національного університету імені
Лесі Українки підготування до
друку або в електронному
варіанті «Зведеного словника
поліських говорів»; підготувати
мовно-палеографічне
дослідження про пам’ятку ХІІІ ст.
«Лавришівське
Євангеліє»;
завершити упорядкування тому,
присвяченого поширенню та
функціюванню української мови
поза межами України (Росія,
Румунія); підготувати до видання
памятки
української
мови:
«Зерцало
богословії» (1619),
Житомирська книгна 1602 р.,
продовжити видання фахового
наукового збірника «ВолиньЖитомирщина».
(В.М.Мойсієнко);
Участь у підготуванні до друку
або в електронному варіанті
«Зведеного словника поліських
говорів»; збірник діалектних
текстів,
словник
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Реконструкція прастану традиційної М.В.Шарапа
народної
духовної
культури
Середнього Полісся як частини
загальномовного монокультурного
ландшафту
215. Методика викладання лінгвістичних
Н.В. Янчук
214.

2018-2022
рр.

2018-2022

діалектологічних
термінів,
перевидання
навчального
посібника
«Українська
діалектологія»,
цикл
статей,
участь у наукових конференціях
різних рівнів
(Г.І. Гримашевич);
Участь у підготуванні до друку
або в електронному варіанті
«Зведеного словника поліських
говорів»; серія статей у фахових
виданнях, участь у наукових
конференціях різних рівнів
(Н.М. Дяченко);
Участь у підготуванні до друку
або в електронному варіанті
«Зведеного словника поліських
говорів»; серія статей у фахових
виданнях, участь у наукових
конференціях
різних
рівнів,
видання алфавітного словника
фразеологізмів
Середнього
Полісся і суміжних територій.
(Г.М. Доброльожа).
Участь у підготуванні до друку
або в електронному варіанті
«Зведеного словника поліських
говорів»;Серія статей у фахових
виданнях, укладання і видання
словника запозичень 16-17 ст. в
українській мові на основі
дисертаційного дослідження
(В.М. Титаренко);
Участь у підготуванні до друку
або в електронному варіанті
«Зведеного словника поліських
говорів»;Серія статей у фахових
виданнях, видання Крем’янецької
книги 1578 року (Л.В.Ящук);
Участь у підготуванні до друку
або в електронному варіанті
«Зведеного словника поліських
говорів»; підготувати до друку
монографію
на
основі
дисертаційного
дослідження;
серія статей у фахових виданнях
(С.А.Яценко);
Участь у підготуванні до друку
або в електронному варіанті
«Зведеного словника поліських
говорів»
Н.В.Янчук
Відновити випуск наукового
збірника з етнолінгвістики; серія
статей у фахових виданнях
(М.В.Шарапа).
Серія статей у фахових виданнях,
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дисциплін у вищій та середній школі

рр.

участь у наукових конференціях
різних
рівнів,
захист
кандидатської дисертації (Н.В.
.
Янчук).
216. Забезпечення навчального процесу
В.М. Мойсієнко
2018-2022
видання навчально-методичного
для спеціальностей інститут
Г.І. Гримашевич
рр.
посібника для магістрів «Історія
філології та журналістики
Н.М. Дяченко
української лексикографіїї» (Г.І.
Г.М. Доброльожа
Гримашевич);
В.М. Титаренко
видання навчально-методичного
М.В. Шарапа
посібника
для
магістрів
«Комунікативні стратегії» (Н.М.
Дяченко);
видання навчально-методичного
посібника
для
студентівфілологів
класичної
спеціальності
«Психолінгвістика»
(М.В.
Шарапа);
видання навчально-методичного
посібника «Основи прикладної
лінгвістики»(Г.М. Доброльожа);
видання навчально-методичного
посібника «Основи української
палеографії»
(В.М. Титаренко)
Кафедра світової літератури та методик викладання філологічних дисциплін
Комплексна наукова тема: «Креативне викладання рідної мови та літератури в середній школі та ВНЗ»
217. Процес сприймання літературних
доц. Усатий А. В.
2018-2022
Публікації у фахових
рр.
творів учнями старших класів
виданнях
218. «Універсум волинського
проф. Єршов В. 0. 2018-2022 рр.
Монографія,
тексту»,затверджена рішенням
10 статей у фахових
кафедри теорії та історії світової
виданнях
літератури 11.11.2013, протокол № 4.
219. Формування мовленнєвої
проф. Кучерук О.
2018-2022
Публікації у фахових
А.
рр.
компетентності учнів основної
виданнях
школи в процесі навчання
української мови
220. Естетичне сприймання в системі
доц. Халін В. В.
2018-2022 рр.
Публікація у кафедральному
літературної освіти
збірнику
221. Виразність професійного мовлення
доц. Башманівська 2018-2022 рр.
Публікації у фахових
філологів
Л. А.
виданнях
222. Вивчення лексикології чеської мови
доц. Шевцова Л. 2018-2022 рр.
Публікації у фахових
С.
виданнях
як засіб становлення україно-чеських
взаємин
223. Авторська свідомість барокової доби
ст. викладач
2018-2022 рр.
Публікації у фахових
Рудюк О. В.
виданнях
224. Мемуаристика Єви Фелінської
асистент Білявська 2018-2022 рр.
Монографія
В. С.
225. Культурологічний підхід до вивчення ас. Пустохіна В. І.
2018-2022
Публікація у кафедральному
рр.
збірнику
епічних творів в школі
Кафедра видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології
Комплексна наукова тема Історія, теорія та особливості розвитку медіакомунікацій
226. Соціальна природа міжкультурного
березень
фахова стаття
діалогу кінця ХХ – початку ХХІ
2018
століття
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227. Навчально-методичний посібник
"Навчаємось основам журналістики"
228. Навчально-методичний посібник
"Молодий журналіст у
екстремальних умовах"
229. Екстремальна журналістика
230. Актуальні питання теорії реклами та
зв'язків з громадськістю
231. Питання діалогу культур в ІнтернетЗМІ Житомирщини
232. Міжкультурний діалог в Інтернет
медіа Рівненської, Хмельницької,
Вінницької та Київської областей
233. Національні меншини в
телекомунікаційному просторі
Житомирщини
234. Роль радіо та телебачення в
телекомунікаційному просторі
235. Взаємодія медіа, влади та бізнесу в
сучасних комунікаційних умовах
236. Навчально-методичний посібник
"Молодий журналіст у
екстремальних умовах"
237. Інформаційна карта Житомирщини
238. До питання про інформаційну війну
на Житомирщині
239. Енциклопедія фейків
240. Українські сатирично-гумористичні
журнали міжвоєнного двадцятиліття
241. Порівняльна характеристика
сатирично-гумористичних журналів
"Перець", "Стършел"
242. Порівняльна характеристика
сатирично-гумористичних журналів
"Перець", "Szpilki"
243. Українські сатирично-гумористичні
журнали
244. Сатирично-гумористичні журнали
радянського періоду
245. Селекція контенту журналістських
матеріалів
246. Методичні рекомендації з
іміджології
247. Іміджологія
248. Сторітейлінг як технологія подачі
інформації
249. Інновації у видавничій діяльності
університетів
250. Монографія "Організаційні
структури університетських
видавництв" (робоча назва).
Підготовка та випуск.
251. Видавничий досвід американських і
британських університетів (робоча
назва).

травень 2018 навчально-методичний посібник

Башманівський В.
І.

грудень
2018

навчально-методичний посібник

вересень
2019
лютий 2020

курс лекцій
курс лекцій

березень
фахова стаття
2020
травень 2020 фахова стаття

Близнюк А.С.

Чернюк С.Л.

Дюжева К. В.

вересень
2021

фахова стаття

2022

фахова стаття

Лютий 2018

стаття

Грудень
2018

навчально-методичний посібник

Грудень
2019
Грудень
2020
2021
2018

довідник

2019

стаття

2020

стаття

2021

стаття

2022

монографія

2018

стаття

2019

Методичні рекомендації

2020
2021

Курс лекцій
тези

Травень
2018
2019 – 2020

фахова стаття
монографія

2021

фахова стаття

стаття
Електронне видання
стаття

Давидова Л. В.
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252. Навчально-методичні рекомендації
"Коректура"
253. Основні художні принципи втілення
філософської проблематики у романі
А. Мердок "Чорний принц"
254. Комунікативні засоби побудови
текстової єдності роману Ф. Рота
"Людське тавро"
255. "Іронія та гротеск як засоби
створення абсурдизації у повісті І. Во
"Незабутня
256. Організація роботи ПР-агенцій.
Методичний посібник: теорія,
рекомендації, тести, плани
практичних і лабораторних занять із
літературою (для студентів усіх форм
навчання)
257. Медіариторика та еристика.
Методичний посібник: теорія,
рекомендації, тести, плани
практичних і лабораторних занять із
літературою (для студентів усіх форм
навчання)
258. Випуск науково-методичного
журналу "Редакторська скриня"
259. Участь у науково-практичних
конференціях різного рівня
260. Випуск
науково-методичного
журналу "Редакторська скриня"
261. Участь
у
науково-практичних
конференціях різного рівня
262. Випуск
науково-методичного
журналу "Редакторська скриня"
263. Участь
у
науково-практичних
конференціях різного рівня
264. Випуск
науково-методичного
журналу "Редакторська скриня"
265. Участь
у
науково-практичних
конференціях різного рівня
266. Випуск
науково-методичного
журналу "Редакторська скриня"
267. Участь
у
науково-практичних
конференціях різного рівня
268. Асоціативний словник рекламної
лексики
269. Розробка
спецкурсу
"Креативне
письмо"
270. Особливості візуалізації текстів ЗМІ
271. Створення інфографіки – методичні
рекомендації
272. Асоціативне значення стимулів піар,
реклама та маркетинг
273. Інноваційні мас-медійні технології
(робоча назва)
274. Монографія "Мас-медіа як чинник
формування суспільної свідомості:
соціально-філософський аналіз"

2018

навчально-методичні
рекомендації
стаття

2019

стаття

2020

стаття

2022

Євченко О. В.

Миколаєнко Н. М.

2021

Методичний посібник

2022

Методичний посібник

2018

Науково-методичний журнал

2018

Участь у науково-практичних
конференціях
Науково-методичний журнал

2019
2019
2020
2020
2021
2021
2022

Зайко Л. Я.

Участь у науково-практичних
конференціях
Науково-методичний журнал
Участь у науково-практичних
конференціях
Науково-методичний журнал

2018

Участь у науково-практичних
конференціях
словник

2019

Методичні рекомендації

2020
2021

стаття
Методичні рекомендації

2022

стаття

Червень
2018
2019-2020

Фахова стаття

2022
Денисевич О. В.

Участь у науково-практичних
конференціях
Науково-методичний журнал

монографія
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275. Навчально-методичні рекомендації
"Перевиданеня"
276. Мас-медійний вплив на свідомість
дитячої аудиторії
277. Фотожурналістика:
методичні
рекомендації
278. Основи бібліографії
279. Конфлікти в соціальних мережах
280. Фотожурналістика
281. Конфліктологія:
матеріал
для
практичних занять

2022

Навчально-методичні
рекомендації
Фахова стаття

2019

Методичні рекомендації

2018
2020
2021
2022

Збірник вправ
стаття
Фотоальбом робіт студентів
Електронне видання

2021

Клименко Т.Є.

Кафедра українського літературознавства та компаративстики
Комплексна наукова тема «Історична поетика української літератури»

282.

Українська література у світовому
контексті

283.

Історична поетика української
літератури

Постколоніальний дискурс в
українській літературі. Російський
колоніалізм та українська література.
285. Українська історична проза.
284.

проф. Білоус П.В.,
доц. Франчук
М.В. доц. Юрчук
О.О., доц. Горбань
А.В., доц.
Левченко Г.Д.,
в.о.доцента
Савенко О.П.,
ас. Білобровець
В.В
проф. Білоус П.В.,
доц. Франчук
М.В. доц. Юрчук
О.О., доц. Горбань
А.В., доц.
Левченко Г.Д.,
в.о.доцента
Савенко О.П.,
ас. Білобровець
В.В
д.ф.н., доцент
Юрчук О.О.

2018-2022

д.ф.н., доцент
Юрчук О.О., ас.
Білобровець В.В.
д.ф.наук, доцент
Левченко Г.Д.

2018-2019

Наукові публікації у фахових
виданнях, виступи на наукових
конференціях.

2022

Житомирські літературознавчі
студії. Спецвипуск колективного
збірника наукових робіт.

2018-2022

Наукові публікації у фахових
виданнях, виступи на наукових
конференціях. Монографія.
Навчально-методичний посібник

286.

Жанрово-композиційні експерименти
в сучасній українській прозі

287.

Іронічний наратив і наративК.ф.н., доцент
2018
симулякр (на матеріалі української
Горбань А.В.
літератури
Кафедра слов'янських і германських мов
Комплексна наукова тема: «Актуальні питання дослідження тексту: семантика, парадигматика,
лінгводидактичний і психолінгвістичний аспекти»
Посібник з практичного курсу
Моркотун С.Б.
2022 р.
Навчальний посібник
англійської мови для 4-го курсу
Ефект очуження: базова модель та
Прищепа О.В.
2019 р.
Монографія
її варіанти
Фонетичний курс англійської
Башманівський
2020 р.
Навчальний посібник
мови II курс
О.Л.
Практична стилістика російської
Приймак А.М.
2021 р.
Навчальний посібник
мови

288.
289.
290.
291.

2018-2022

Наукові публікації у фахових
виданнях, виступи на наукових
конференціях.
Навчально-методичний посібник
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292. Навчальний посібник з
Вигівський В.Л.,
2019 р.
Навчальний посібник
практичного курсу англійської
Велика А.М.
мови (IV-V курс)
293. Самостійна робота з практичної
Приймак А.М.
2022 р.
Методичні рекомендації
стилістики російської мови
294. Порівняльна типологія української
Башманівський
2019 р.
Методичний посібник
й англійської мов
О.Л.
295. Основи прикладної лінгвістики
Недашківська Т.Є. 2021
Робочий зошит
296. Пропедевтичний курс сучасної
Вольська Ю.В.
2019
Робочий зошит
російської мови
Нікішова Т.Є.
VІІ. Інноваційні технології вивчення іноземної мови
Кафедра іноземних мов і новітніх технологій навчання
Комплексна наукова тем Мовна освіта у підготовці сучасного фахівця
297. Тенденції розвитку інклюзивної К.пед.н.,
доц.
2019-2021
Написання
докторської
освіти в скандинавських країнах
Андрійчук Н.М.
дисертації
2019-2022
Керівництво аспірантами
298.
Д.пед.н,
проф.
2018
Видання наукової статті у
Мисечко О.Є.
фаховому виданні
Міжкультурна парадигма іншомовної
2019
Видання наукової статті у
освіти
зарубіжному виданні
2020
Видання наукової статті у
фаховому виданні
299. Історія вітчизняної іншомовної
Д.пед.н,
проф.
2018
Видання наукової статті з історії
освіти
Мисечко О.Є.
раннього навчання іноземної
мови в Україні
Д.пед.н,
проф.
2019
Наукова монографія
Мисечко
О.Є.,
Хмелівська С.І.
Д.пед.н,
проф.
2020
Видання наукової статті у
Мисечко О.Є.
фаховому виданні
300. Методика навчання англійської мови Д.пед.н,
проф.
2018
у
загальноосвітніх
навчальних Мисечко О.Є.
Навчальний посібник для ВНЗ
закладах.
301. Сучасні
технології
навчання Д.пед.н,
проф.
2020
Навчальний посібник для ВНЗ
англійської мови і культури.
Мисечко О.Є.
302. Підготовка
вчителя
філолога Д.пед.н,
проф.
2018
Захист кандидатської дисертації
подвійного профілю у вищих Мисечко
О.Є.,
педагогічних навчальних закладах Ліпінська І.О.
України (1956 р. – початок ХХІ ст.)
303. «Розвиток змісту фахової підготовки Д.пед.н,
проф.
2019
Захист кандидатської дисертації
вчителя
іноземної
мови
у Мисечко
О.Є.,
педагогічних навчальних закладах в Волотівська І.І.
Україні (друга половина ХХ ст. –
початок ХХІ ст.)»
304. Рідномовна
культурно-освітня Д.пед.н,
проф.
2021
Монографія
діяльність
серед
національних Мисечко О.Є.
меншин України у 20-х – 30-х рр. ХХ
ст.
305. Розвиток ранньої іншомовної освіти Д.пед.н,
проф.
2022
Захист дисертаційної роботи
у країнах Східної Європи.
Мисечко
О.Є.,
доктора філософії
Кальчук О.С.
306. Фактори
мультимодальності
у К.ф.н.,
доц.
2018
Підготовка студентів до участі у
політичному дискурсі
Кузнєцова Г.В.
IV
Міжнародної
науковопрактичної
студентської
конференції
«Іншомовна
компетенція
–
платформа
професійного розвитку в ХХІ
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2019-2020

307. Цілі навчання іноземних мов у К.пед.н.,
доц.
контексті компетентнісного підходу Литньова Т. В.
до змісту іншомовної освіти

2018-2022

2019

2018-2022
308. Технологія проектування навчальної К.пед.н.,
доц.
інформації в ході професійно- Кравець О.Є.
педагогічної діяльності викладача
вищого навчального закладу

2019

2020

2021

2022

доц.
процесі К.пед.н.,
Свириденко І.М.

2018

310. Тенденції
реформування
змісту К.пед.н., ст.викл.
гуманітарної освіти в гімназіях Дєнічєва О.І.
Австрії

2018

309. Інтеграція медіаосвіти у
навчання іноземних мов.

2018
2019
2020

столітті»
Тези у збірнику матеріалів
конференцій
Робота над практичним курсом
“Професійна
література
іноземною мовою (англійською)”
для студентів-менеджерів 4 курсу
соціально-психологічного
факультету.
Практикум
для
студентівменеджерів
Щорічно готувати і подавати до
друку статтю у фахові наукові
видання.
Підготувати
монографію
з
проблеми розвитку вітчизняної
іншомовної освіти.
Брати
участь
у
наукових
конференціях.
Підготувати до друку статтю
«Технологія формування навичок
монологічного
висловлювання
іноземною мовою на професійну
тематику у студентів немовних
спеціальностей ВНЗ»
Підготувати до друку статтю
«Особливості
розробки
інформаційного
конструкту
технології
проектування
навчальної
інформації
викладачем вищої школи: пост
комунікативна фаза»
Підготувати до друку статтю
«Роль хмарних технологій у
вивченні
іноземних
мов
студентами
нефілологічних
спеціальностей»
Підготувати до друку статтю
«Використання
адаптивної
технологій
навчання
при
формування
навичок
академічного письма на заняттях
з іноземної мови»
Підготувати до друку посібник
«Німецька
для
студентів
педагогічного факультету»
Підготувати до друку фахову
статтю
«Особливості
впровадження
особистісно
орієнтованого
підходу
до
навчання у ВНЗ Австрії і
України»
Методичні рекомендації «English
for Philology Students»
Участь
у
міжнародній
конференції
Підготувати до друку статтю
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2021

311. Професіоналізація
студентів К.пед.н.
викл.
немовних
спеціальностей
за Жиляєва Ю.М.
допомогою курсу іноземної мови

2020

Викл. Вольницька
Розвиток генітивної фрази у призмі Д.О.
генеративної парадигми

2018

312.

2019
313. Рольова асиметрія у дискурсі
британської драми ХХ століття
314. Формування
комунікативної
соціокультурної
компетентності
студентів немовних спеціальностей
ВНЗ з використанням новітніх
засобів навчання

315. Невербальний супровід реактивної
комунікативної
поведінки
американських
підлітків
(на
матеріалі кінодискурсу)
316. Інтерактивні
методи
навчання
іноземним мовам студентів немовних
спеціальностей
317. Комунікативний та когнітивний
аспекти міжгендерного спілкування
(на
матеріалі
англомовного
художнього та кінодискурсу)

Викл. Білінський
Д.Ю.
Викл. Кухарьонок
С.С.

2019

Викл. Кухарьонок
С.С.

2019

Викл. Кухарьонок
С.С.

2020

Викл. Кухарьонок
С.С.

2021

Викл. Кухарьонок
С.С.

2022

Викл. Макаревич
О.О.

2019-2020

2018

Викл.
І.М.

Мулярчук

2019

Викл.
В.В.

Радкевич

2018

2018

«Диференційоване
навчання
студентів у різних навчальних
закладах Європи і України»
Підготувати до друку фахову
стаття «Вплив тенденції до
мультикультуралізму на розвиток
системи освіти європейських
країн»
Підготувати до друку посібник
для самостійної роботи «Go Pro:
Political Issues of the Day» для
студентів-політологів
Написання
автореферату
за
темою
дисертаційного
дослідження
Захист
дисертаційного
дослідження
Захист
дисертаційного
дослідження
Підготувати до друку статтю у
фаховому
виданні
«Використання
матеріалів
читання як засобу вдосконалення
іншомовної
компетентності
студентів-істориків»
Підготувати до друку статтю у
фаховому виданні «Навчання
студентів немовних ВНЗ усного
монологічного мовлення»
Підготувати до друку статтю у
закордонному
виданні
«Використання новітніх засобів
навчання у вивченні іноземної
мови студентами гуманітарних
спеціальностей»
Підготувати до друку статтю у
фаховому виданні «Інтерактивні
методи
навчання
як
засіб
вдосконалення
діалогічного
мовлення студентів»
Підготувати до друку статтю у
фаховому
виданні
«Вдосконалення
граматичної
компетентності
студентівісториків»
Написання фахових статей
Участь в конференціях
Захист
дисертаційного
дослідження
Розробка
методичних
рекомендацій з курсу «Ділова
іноземна мова»
Публікація фахової статті за
темою
дисертаційного
дослідження
Проходження
попереднього
захисту
дисертаційного
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2019
2020-2022

2018-2022

2018-2022

2018-2022

318. Лінгвокогнітивний
та Викл.
комунікативний
аспекти Л.П.
автобіографічного дискурсу

дослідження
Проходження
захисту
дисертаційного дослідження
Публікація статей у зарубіжних
виданнях, та виданнях, що
входять до переліку фахових
видань України
Участь у роботі всеукраїнських
та
міжнародних
науковопрактичних конференцій
Публікація доповідей студентів у
збірниках конференцій
Підготовка студентів до участі у
роботі
всеукраїнських
та
міжнародних
студентських
конференцій
Підготовка доповідей
Участь
у
роботі
науковометодичних семінарів кафедри
Розробка
інтруктивнометодичних рекомендацій для
самостійної роботи студентів

Підготувати наукову статтю до
фахового
журналу/збірника
«Польова
модель
концепту
SCIENCE
в
автобіографіях
лауреатів Нобелівської премії»
2019
Підготувати
методичний
посібник для студентів ІІІ курсу
спеціальності «Менеджмент »
2020
Підготувати наукову статтю до
фахового
журналу/збірника
«Когнітивні
механізми
актуалізації
концептів
в
автобіографічному
дискурсі
науковців»
2021
Підготувати наукову статтю до
фахового
журналу/збірника
«Використання
стилістично
маркованих мовних засобів в
автобіографічному
дискурсі
науковців»
Підготувати наукову статтю до
2022
фахового
журналу/збірника
«Творча мовна особистість як
продуцент
автобіографічного
дискурсу»
319. Застосування інноваційних освітніх Викл. Сардак О.В.
2019
Підготувати наукову статтю до
методик при вивченні німецької мови
фахового журналу «Мовний
у вищому навчальному закладі
портфель студента як одна з
перспективних
технологій
навчання іноземній мові і
моніторингу якості освіти»
VІІІ. Функціональні дослідження англійської мови в синхронії та діахронії
Кафедра англійської мови
320. Інтегрований підхід у формуванні
Григор'єва Т.Ю.
червень
Видання Зірника диктантів з
Cердійчук

2018

25

321.

322.
323.
324.

325.

326.

327.

іншомовної мовленнєвої компетенції
студентів-філологів (Збірник
диктантів з практичного курсу
основної іноземної мови для студентів
І курсу)
Інтегрований підхід у формуванні
іншомовної мовленнєвої компетенції
студентів-філологів (Навчальнометодичний посібник «Формування
мовленнєвої компетенції студентів І
курсу мовного ВУЗу»)
Лінгвокультурні особливості
англомовної картини світу
Доперекладацький аналіз та
редагування текстів перекладу
Поетика художнього парадоксу (на
матеріалі драматургії другої
половини XX століття)
Фразеологічні одиниці з
антропним компонентом у
західногерманських і
східнослов'янських мовах:
зіставний аспект
Жанротворчі процеси сучасної
американської драми Неособові
форми англійських дієслів
Непрямі способи англійських
дієслів

328. Безособові форми дієслова

2018

практичного курсу основної
іноземної мови

Григор"єва Т.Ю.
Криворучко Т.В.

жовтень
2018

Видання навчальнометодичного посібника

Сніховська І.Е.
Хорошун О.О.
Зорницька І.В.

лютий 2018

Видання навчальнометодичного посібника
Видання методичних
рекомендацій
Видання монографії

Зорницька І.В.
Хмара В.В.

жовтень
2018
грудень
2018
2018

Захист
дисертаційного
дослідження

Левченко О.М.

Вересень
2018

Видання навчальнометодичного посібника

Котнюк Л.Г.. Білюк
І.Л., Зорницька І.В..
Войналович Л.П..
Масель Ю.С.,
Чумак Л.М.
Котнюк Л.Г.,
Євченко В.В.,
Білюк І.Л.,
Левченко О.М.
Чумак Л.М.

Березень
2018

Видання навчальнометодичного посібника

червень
2018

Видання навчальнометодичного посібника

329. Моделі словотвірної деривації в
2018-2022
Захист дисертаційного
дослідження
сучасній англійській мові
(системно-структурний та
комунікативно-прагматичний
підходи на матеріалі
лексикографічних джерел і
періодичних видань)
330. Драма: жанротворчі процеси (на
Левченко О.М.
жовтень
Захисг
2018
дисертаційного
матеріалі американської драматургії
дослідження
кінця XX - початку XXI століття)
331. ІСЛАМСЬКИЙ СВІТ в
Хорошун О.О.
2018
Захист
американському
дисертаційного дослідження
концептуальному просторі
332. Особливості функціонування
Міляєва Ю.С.
жовтень
Захист
2018
субстандартних одиниць в
дисертаційного
англійській мові
дослідження
Кафедра англійської філології та перекладу
Актуальні проблеми теоретичної та практичної лексикографії
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333.

334.

335.

336.

337.

338.

339.
340.

341.

Актуальні проблеми лексикографії
Зорницький А.В.
2022 р.
Публікація циклу наукових
мови їдиш
статей
Системно-структурний та когнітивно-комунікативний аспекти дослідження одиниць мови
Полховська М. В.
2021 р.
Категорія стану в англійській мові:
Захист дисертаційного
синхронія та діахронія
дослідження на здобуття ступеня
доктора філологічних наук
Борисенко Н. Д.
2022 р.
Монографія
Тактико-стратегічна організація
персонажного мовлення (на матеріалі
британської драми)
Вискушенко С. А. жовтень 2018Навчально-науковий посібник з
Підготовка навчальнодисципліни «Основи перекладу
наукового посібника
листопад 2020
ділового писемного мовлення» для
студентів 4 курсу
Мосієнко 0. В.
2018 р.
Фахова стаття
Лінгвокогнітивні особливості
відображення військового конфлікту
в медіа дискурсі.
Мосієнко 0. В.
2018 р.
Фахова стаття
Тактико-стратегічний аспект
зображення військового конфлікту в
новинному інтернет дискурсі.
Мосейчук 0. М.
2018 р.
Фахова стаття
Когнітивна прагматика: сучасний
стан і перспективи.
Мосейчук О. М.
2018 р.
Фахова стаття
Когнітивно-прагматичні особливості
реалізації троллінгу в Інтернет
дискурсі.
Аксіологема єврейської культури Нідзельська Ю.
березень
наукова стаття
сім'я, її функціонування у межах
М.
2018 р.
англомовного дискурсу.

342. Англомовні метафоричні
Нідзельська Ю.
квітень 2018
М.
р.
конструкції як засоби вираження
єврейського концепту ПЕСАХ.
343. Лінгвокультурологічні особливості
Нідзельська Ю.
червень 2018
М.
р.
перекладу фразеологізмів та паремій
з англійської на українську мову
344. Прагматичні та стилістичні
Омецинська О. В.
2019 р.
особливості при створенні портретних
характеристик у творах англомовних
письменників першої половини XX
ст.
345. Становлення рейзингової
Очковська А. П січень-березень
конструкції з суб'єктом в
2018 р.
англійській мові (ХП-ХУІІ ст.):
структурний та функціональний
аспекти
346. Граматичні проблеми при науково2018 р.
Поліщук Л.П.
технічному перекладі
Пушкар Т. М.
347. Когнітивно-комунікативні та
Топачевський
2022 р.
С.К.
психолінгвістичні аспекти
комунікації з використанням двох
мов
348. Лінгвальні засоби створення
Шугаєв А. В.
2018 р.
іміджу ООН в англомовних медіа
(дискурсивно-когнітивний аспект)

наукова стаття

науково-методичний
посібник
Захист дисертаційного
дослідження на здобуття наук.
ступ. канд. філол. наук за
спеціальністю 10.02.04 –
германські мови
Зхист дисертаційної
роботи

Фахова стаття
Написання статей

Захист дисертаційного
дослідження на здобуття
наук. ступ. канд. філол.
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349.

350.

351.

352.
353.

354.

355.

356.

357.

наук
Кафедра германської філології та зарубіжної літератури
Комплексна наукова тема: «Германська філологія: проблеми літературознавства і мовознавства»
Продовжити роботу НДІ
Чирков О.С.–
2018-2022
Функціонування підрозділів,
«Драматургія» та його структурних
директор
р.р.
проведення заходів, наукові
підрозділів
інституту,
публікації, художні та наукові
Закалюжний Л.В.
переклади
– заступник
директора,
керівники
відділень:
Васильєв Є.М.,
Бараняк М.М.,
Дмитрієва І.В.,
Коляда О.В.,
Ліпісівіцький
М.Л.,
Соколовська С.Ф.,
Федоренко Л.О.
Продовжити роботу наукової школи
Чирков О.С. –
2018-2022
Робота над дисертаціями,
"Теорія та історія драми"
керівник школи,
р.р.
написання наукових статей,
викладачі кафедри
проведення конференцій,
публікація монографій
Підготовка і видання творів
Ліпісівіцький М.Л.
2018 р.
Переклад п’єс Б. Брехта
Брехтівської творчої спадщини
українською мовою: «Страх і
відчай у Третьому Рейху»,
«Добра людина із Сезуану», «Пан
Пунтіла і його слуга Матті».
Фант М.О.
«Гвинтівки Терези Карар»
Ліпісівіцький М.Л.,
2019 р.
«Ваал», «Барабани вночі»,
Соколовська С.Ф.,
«Людина – це людина»
Федоренко Л.О.
Ліпісівіцький М.Л., 2020-2022
«Розмови біженців»
Соколовська С.Ф.,
р.р.
«У нетрях міст», «Допит
Федоренко Л.О.
Луккула»
Підготовка і видання монографій і
Чирков О.С.
2018 р.
«Мій Брехт»
підручників із серії «Наш Брехт»
Продовжити випуск «Брехтівського
Чирков О.С.,
2018-2022
Публікація нових номерів
часопису»
Ліпісівіцький М.Л.,
р.р.
«Брехтівського часопису»
Закалюжний Л.В.
Проведення наукової конференції
Чирков О.С.,
2018-2022
Виступи та публікація статей
«Брехтівські драматургічні читання»
Астрахан Н.І.,
р.р.
Васильєв Є.М.,
Закалюжний Л.В.,
Ліпісівіцький М.Л.
Проведення виставки, присвяченої Ліпісівіцький М.Л.,
2018 р.
Виставка, каталог виставки.
життю і творчості Б. Брехта.
Соколовська С.Ф.,
Розробка та видання каталогу
Федоренко Л.О.
виставки.
Продовжити випуск
Чирков О.С.,
2018-2022
Публікація нових номерів
культурологічного часопису
Астрахан Н.І.,
р.р.
часопису
«Мистецтво і наука»
Васильєв Є.М.,
Закалюжний Л.В.,
Ліпісівіцький М.Л.
Продовжити випуск студентського
Чирков О.С.,
2018-2022
Публікація нових номерів
часопису «Semper tiro»
Астрахан Н.І.,
р.р.
часопису «Semper tiro»
Васильєв Є.М.,

28

Закалюжний Л.В.,
Ліпісівіцький
М.Л.
358.
Український переклад
Коляда О.В.,
німецькомовних і англомовних праць Ліпісівіцький М.Л.,
з теорії та історії драми і театру
Соколовська С.Ф.,
Федоренко Л.О.
359.
Підготовка монографій
Чирков О.С.,
Астрахан Н.І.,

360.

Продовження роботи над
«Лексиконом драматургів світу»

361.

Продовження роботи над
«Драматургічним лексиконом»

362.

Продовження роботи спецради за
спеціальністю: 10.01.06 – теорія
літератури

363.

Продовження роботи аспірантури і
докторантури
за спеціальністю: 10.01.06 – теорія
літератури

2018-2022
р.р.

Публікація українських
перекладів зарубіжних наукових
досліджень

2018 р.
2018 р.

Монографія «Мій Брехт»
Монографія «Література як
утопія»
Монографія «Німецькомовна
мала драма ХХ століття»
Монографія «Інтермедіальний
дискурс сучасної драматургії»
Монографія «Концептуалізація
тілесності у німецькомовній
фразеологічній картині світу»
«Лексикон англомовних
драматургів»

Ліпісівіцький М.Л.

2018 р.

Закалюжний Л.В.

2020 р.

Тараба І.О.

2020 р.

Дмитрієва І.В.,
Коляда О.В.,
Васильєв Є.М.
Ліпісівіцький
М.Л.,
Жуковець А.М.
Василівська Н.М.
Федоренко Л.О.
Ліпісівіцький
М.Л.,
Анхим О.І.
Можарівська І.О.,
Гаврилюк А.М.
Трохимчук О.В.
Васильєв Є.М. –
керівник проекту,
Чирков О.С.,
Астрахан Н.І.,
Васильєв Є.М.,
Закалюжний Л.В.,
Ліпісівіцький
М.Л.,
Соколовська С.Ф.,
Федоренко Л.О.,
Анхим О.І.,
Можарівська І.О.,
Бондар А.М.,
Трохимчук О.В.,
Жуковець А.М.
Чирков О.С.,
Астрахан Н.І.,
Васильєв Є.М.,
Закалюжний Л.В.,
Коляда О.В.,
Ліпісівіцький М.Л.,
Федоренко Л.О.
Чирков О.С. –
голова аспірантури,
наукові керівники
дисертацій:

2018-2019
р.р.
2020 р.

«Лексикон драматургів
Швейцарії»

2021-2022
р.р

«Лексикон драматургів
Німеччини»

2018-2022
р.р.

Статті лексикону на літери Б-К

2018-2022
р.р.

Захисти кандидатський
дисертації зі спеціальності

2018-2022
р.р.

Написання тексту, захисти
кандидатський дисертації зі
спеціальності
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364.

365.

Робота над докторськими
дисертаціями

Робота над кандидатськими
дисертаціями

Астрахан Н.І.,
Васильєв Є.М.
Васильєв Є.М.

2018 р.

Закалюжний Л.В.

2019 р.

Ліпісівіцький
М.Л.

2019 р.

Горобченко Н.В.

2019-2022
р.р.

Дмитрієва І.В.

2018 р.

Анхим О.І.

2018 р.

Максимчук О.Л.

2018 р.

Бараняк М.М.

2018 р.

Захарченко Н.І.

2018 р.

Василівська Н.І.

2019 р.

Рудницька Н.М.

2019 р.

Можарівська І.О.

2020 р.

Гаврилюк А.М.

2020 р.

Захист докторської дисертації на
тему «Сучасна драматургія :
жанрові трансформації,
модифікації, новації»
Захист докторської дисертації на
тему «Історична драма-хроніка:
особливості жанру. Поетика»
Захист докторської дисертації на
тему «Видові категорії драми:
проблеми теорії, своєрідність
поетики (на матеріалі
німецькомовної драматургії ХХ
століття)»
Планування та початок роботи
над дисертацією на здобуття
наукового ступеня доктора
педагогічних наук.
Отримання наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Захист дисертації на тему
«Проблеми епічної драми у двох
інтерпретаціях («Kleines Organon
für das Theater» Бертольта Брехта
і «Die Köpfe oder Das noch
kleinere Organon» Гельмута
Байєрля)»
Захист дисертації на тему
«Засоби вираження прагматичної
конотації в сучасній німецькій
публіцистиці»
Захист дисертації на тему
«Динаміка каузативності
німецьких прислів'їв (на
матеріалі суспільно-політичного
дискурсу промов та виступів
сучасних політиків Німеччини)»
Захист дисертації на тему
«Конструкції з напівмодальними
дієсловами в сучасній німецькій
мові (на матеріалі текстів
художнього дискурсу)»
Захист дисертації на тему
«Постепічна драма: типологія»
Захист дисертації на тему
«Прийменникові інфінітивні
конструкції: морфосинтаксичний та комунікативнопрагматичний аспекти»
Захист дисертації на тему «Уявне
та реальне в поетиці п’єспарабол»
Захист дисертації на тему
«Специфіка художності епічного
в драматичному творі»
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Продовжити роботу міжнародного
міждисциплінарного наукового
семінару «Антропологічна модель у
літературі ХХ століття»
Продовжити роботу методичного
семінару кафедри
Продовжити роботу проблемних
груп

Трохимчук О.В.

2021 р.

Жуковець А.М

2019-2022
р.р.

Астрахан Н.І.,
Закалюжний Л.В.,
Ліпісівіцький
М.Л.
Горобченко Н.В.

2018-2022
р.р

Ковальова Т. П.
Соколовська С. Ф.
Ліпісівіцький М.
Л.
Коляда О.
Васильєв Є.М.
Тараба І.О.
Астрахан Н.І.
Горобченко Н.В.

366.
367.
368.

369.
370.
371.

2018-2022
р.р
2018-2022
р.р
2018-2022
р.р
2018-2022
р.р
2018-2022
р.р
2018-2022
р.р
2018-2022
р.р
2018-2022
р.р
2018-2022
р.р

Захист дисертації на тему
«Концепція літературнохудожньої творчості Зігмунда
Фройда як фактор
інтерпретаційної стратегії
сучасного літературознавства»
Планування та початок роботи
над дисертацією на здобуття
наукового ступеня кандидата
філологічних наук.
Виступ на семінарі

Виступ на семінарі
Проблемна група «Проблеми
аналізу та інтерпретації тексту»
Проблемна група «Переклад»
Проблемна група «Сучасна
німецька драматургія»
Проблемна група «Поетика
абсурду С. Беккета»
Проблемна група «Жанрова
специфіка сучасної драматургії»
Проблемна група «Когнітивний
підхід до неофраземіки»
Проблемна група «Аналіз
художнього тексту»
Проблемна група «Сучасні
тенденції в розвитку методики
викладання іноземних мов»
Написання студентами
дипломних та курсових робіт
Рецензування та оцінка робіт

Керівництво дипломними та
Викладачі
2018-2022
курсовими проектами
кафедри
р.р.
Участь у роботі журі Малої Академії
Викладачі
2018-2022
Наук та обласних шкільних олімпіад
кафедри
р.р.
Участь у міжнародних та всеукраїнських наукових проектах з колегами з Польщі, Німеччини, Австрії,
співпраця Науково-дослідним Брехтівським центром м. Ауґсбурґ (Німеччина), Архівом Бертольта Брехта, м.
Берлін (Німеччина), Академії Ігнатіанум м. Краків (Польща), Сілезьким університетом в м. Катовіце
(Польща), Гете-Інститутом в Україні, Німецькою службою академічних обмінів DAAD, Австрійською
службою академічних обмінів OEAD, Вільним університетом м. Берлін (Німеччина), Європейським
університетом Віадріна, м. Франкфурт-на-Одері (Німеччина), Лінгвістичним факультетом Черкаського
державного технологічного університету, кафедрою германської філології та перекладу Київського
національного університету ім.. Т.Г. Шевченка, Київським університетом імені Бориса Грінченка,
Рівненським державним гуманітарним університетом.
Публікація статей, участь у наукових конференціях, семінарах відповідно до щорічних індивідуальних планів
членів кафедри
Розробка методичного забезпечення з дисциплін, які викладають члени кафедри.
Підготовка навчально-методичних
Бараняк М. М.,
2018 р.
Навчально-методичний посібник
посібників та рекомендацій
Жуковець А. М.,
для практичних занять з
Пушкар Т. М.,
дисципліни «Практичний курс
Трохимчук О. В.
німецької мови» для студентів ІІ
– ІІІ курсу
Максимчук О. Л.,
2018 р.
Навчально-методичний посібник
Баюн К. Й.,
з німецької мови для студентів
Горобченко Н. В.
напрямів підготовки: 035
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Проведення перекладацьких
семінарів та майстерень з німецької
мови
373.
Підготовка студентів до участі у
Всеукраїнських олімпіадах, наукових
конкурсах,
372.

374.

Керівництво педагогічною
практикою з німецької мови та
зарубіжної літератури

Коляда О.В.,
Дмитрієва І.В.

2018 р.

Пилипенко Р.Є.,
Ковальова Т.П.

2018 р.

Захарченко Н.І.,
Борова Л.О.,
Горобченко Н.В.

2018 р.

Фант М.О.

2018 р.

Зелінська Н.М.

2018 р.

Закалюжний Л.В.

2018 р.

Астрахан Н.І.

2019 р.

Горобченко Н.В.

2019 р.

Васильєв Є.М.

2020 р.

Астрахан Н.І.

2021 р.

Ліпісівіцький
М.Л.

2018-2022
р.р.

Астрахан Н.І.,
Васильєв Є.М.,
Закалюжний Л.В.,
Ліпісівіцький
М.Л., Ковальова
Т.П., Соколовська
С.Ф., Тараба І.О.,
Федоренко Л.О.
Чирков О.С.,
Астрахан Н.І.,
Горобченко Н.В.,
Борковська О.В.

2018-2022
р.р.

2018-2022
р.р.

Філологія (Германські мови і
літератури (переклад включно))
(англійська), 014.02 Середня
освіта (Мова і література
(англійська))
Написання методичних
рекомендацій до курсу ”Історія
англомовної літератури”
Тестові завдання зі стилістики
німецької мови (Testaufgaben in
Stilistik der deutschen Sprache).
Частина І
Навчально-методичний посібник
з німецької мови для студентів
напрямів підготовки: 035
Філологія (Германські мови і
літератури (переклад включно))
(німецька), 014.02 Середня освіта
(Мова і література (німецька)
Написання методичних
рекомендацій до курсу
”Теоретична граматика”
Написання методичних
рекомендацій до курсу
”Латинська мова”
Написання методичних
рекомендацій з написання
курсової роботи із зарубіжної
літератури
Написання методичних
рекомендацій до курсу ”Основи
теорії літератури”
Навчально-методичний посібник
«Методика навчання німецької
мови»
Навчально-методичний посібник
"Історія німецької літератури: від
середньовіччя до Просвітництва"
Написання методичних
рекомендацій до курсу ”Основні
тенденції літературознавчої
думки”
Проведення перекладацьких
семінарів та майстерень з
німецької мови
Участь студентів у
Всеукраїнських олімпіадах,
наукових конкурсах

Керівництво педагогічною
практикою з німецької мови та
зарубіжної літератури
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Кафедра міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики

«Проблеми розвитку і функціонування мовних систем у полікультурному просторі» (загальне керівництво здійснює
завідувач кафедри к.ф.н., доц. Жуковська В.В. (Реєстраційний номер: № 100367)
«Інноваційні технології навчання іноземної мови у школі та ВНЗ» (загальне керівництво здійснює к.п.н., проф. Калініна
Л.В.) (Реєстраційний номер: № 002270).

375. Англійська абсолютна конструкція:
структура і функціонування

канд. філол. наук,
доц.
Жуковська В.В.

2018-2022 р.

376. Репрезентація
англомовному
дискурсі

викл. Кузьменко
О.Ю.
науковий керівник
канд. філол. наук,
доц.
Жуковська В.В.

2018 р.

респондента
в
масмедійному

377. Соціолінгвістична
ідентифікація викл. Комаренко
мовця в американському усному
В.В.
академічному дискурсі
науковий керівник
канд. філол. наук,
доц.
Жуковська В.В.
378. Викладання французької мови як
другої та третьої іноземної мови для
студентів
філологічних
спеціальностей

379.

Автоматичний синтаксичний аналіз
англійського речення

Використання алгоритму
синтаксичного аналізу англійського
речення для виконання
автоматизованої обробки тексту
381. Інноваційні технологія та методика
навчання іноземної мови у школах та
ВНЗ
380.

2019-2020
рр.
2019 р.
2020-2021
рр.

канд. пед.наук,
доц.
Папіжук В.О.
канд. філол. наук,
ст.викл.
Лісова Ю.О,
викладачі Лозко
О.В., Цюник Г.М.
канд. філол. наук,
доц. Гирин О.В.

2021р.

2018-2022
рр.

канд. філол. наук,
доц. Гирин О.В

2020-2022
рр.

канд. пед. наук,
проф. Калініна
Л.В.

2018-2022
рр.

1)
5
статей за
темою
дослідження
у
фахових
журналах України;
2)
2 статті у зарубіжному
фаховому журналі;
3)
участь у 5 міжнародних
конференціях
з
обраної
тематики на території України
та закордоном;
монографія
«Англійська
абсолютна конструкція у світлі
граматики конструкцій»
1)
Попередній
захист
дисертаційного дослідження;
2)
Подання дисертаційного
дослідження до спеціалізованої
вченої ради;
3)
Захист
дисертаційного
дослідження.
1)
Попередній
захист
дисертаційного дослідження;
2)
Подання дисертаційного
дослідження до спеціалізованої
вченої ради;
3)
Захист
дисертаційного
дослідження.
1)
Посібник-практикум
для
студентів
магістратури
з
вивчення французької мови.

1)
5
статей за
темою
дослідження
у
фахових
журналах України;
участь у 5 міжнародних
конференціях з обраної
тематики на території України
та закордоном;
1) Розділ 1 монографії
2) Розділ 2 монографії
1)
5
статей за
темою
дослідження
у
фахових
журналах України;
2)
участь у 5 міжнародних
конференціях
з
обраної
тематики на території України
та закордоном;
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382.

Інформаційна структура речення в
англійській мові: діахронний аспект

канд. філол. наук,
доц. Андрушенко
О.Ю.

2018-2022
рр.

383.

Кінодискурс як сфера реалізації
комунікативної ситуації
СПОКУСА

викладач
Матушевська Н.В.

2018-2019
рр.

384.

Когнітивно-прагматичні параметри
комунікативної ситуації СПОКУСА
Прагматичні особливості
висловлювань зі значенням
покірності в сучасній англійській
мові

викладач
Матушевська Н.В.
канд. філол. наук,
доц. Рудик І.М.

2018 р.

канд. пед. наук,
доц. Н.С. Щерба

2018-2019
рр.

385.

386. Теоретичні та методичні засади
підготовки майбутнього вчителя
іноземної
мови
до
реалізації
практико-орієнтованого
навчання
старшокласників
з
особливими
потребами

2018 р.

2019-2020
рр.
2020-2022
рр.

387. Аксіологія сучасної англійської мови

канд. філол. наук,
доц. Соловйова
Л.Ф.

2018-2022
рр.

2020 р.

388.

History of English Borrowings

389. Використання
технологій
ХХІ
століття
у
формуванні
комунікативної
компетентності

канд. філол. наук,
доц. Євченко В.В.

канд. пед. наук,
доц. Прокопчук
Н.Р.

2019 р.
2018-2022
рр.

201
8202

3) Підручники з англійської
мови для учнів 1 та 10 класів.
1)
5
статей за
темою
дослідження
у
фахових
журналах України;
участь у 5 міжнародних
конференціях з обраної
тематики на території України
та закордоном;
1)
5
статей за
темою
дослідження
у
фахових
журналах України;
участь у 5 міжнародних
конференціях з обраної
тематики на території України
та закордоном;
3) Захист дисертаційного
дослідження
1)
5
статей за
темою
дослідження
у
фахових
журналах України;
2)
участь у 5 міжнародних
конференціях
з
обраної
тематики на території України
та закордоном;
1)
5
статей за
темою
дослідження
у
фахових
журналах України;
2)
участь у 5 міжнародних
конференціях
з
обраної
тематики на території України
та закордоном;
3) рукопис І-ІІ розділів
дисертаційного дослідження
4) подання рукопису до
спеціалізованої вченої ради
1)
5
статей за
темою
дослідження
у
фахових
журналах України;
2)
участь у 5 міжнародних
конференціях
з
обраної
тематики на території України
та закордоном;
3)
Словник
етнографічних
реалій
1)
5
статей за
темою
дослідження
у
фахових
журналах України;
2)
участь у 5 міжнародних
конференціях
з
обраної
тематики на території України
та закордоном;
3) Монографія за темою
дослідження
1)
5
статей за
темою
дослідження
у
фахових
журналах України;
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майбутніх філологів та вчителів

2
рр.

390. Когнітивні
і
комунікативні
особливості міжкультурної взаємодії

канд. філол. наук,
доц. Савчук І.І.

2018-2022
рр.

391. Викладання французької мови як
другої та третьої іноземної мови для
студентів
філологічних
спеціальностей

канд. пед. наук,
доц. Папіжук В.О.

2019-2020
рр.

2018-2022
рр.

2)
участь у 5 міжнародних
конференціях
з
обраної
тематики на території України
та закордоном;
3)
Участь у зимовій та
літній школах пілотного проекту
Британської Ради
та МОН
України
«Шкільний вчитель
нового покоління»
Видання навчально-методичного
посібника
1)
5
статей за
темою
дослідження
у
фахових
журналах України;
участь
у
5
міжнародних
конференціях
з
обраної
тематики на території України
та закордоном;
1)
5
статей за
темою
дослідження
у
фахових
журналах України;
2)
участь у 5 міжнародних
конференціях
з
обраної
тематики на території України
та закордоном;
3) Методичні рекомендації з
методики
викладання
французької мови
1)
5
статей за
темою
дослідження
у
фахових
журналах України;
участь у 5 міжнародних
конференціях з обраної
тематики на території України
та закордоном;
1)
5
статей за
темою
дослідження
у
фахових
журналах України;
участь у 5 міжнародних
конференціях з обраної
тематики на території України
та закордоном;
1) Наукова лабораторія з
проблем міжкультурної
комунікації.
1) Конференція

392. Викладання французької мови як викладач Ващенко
другої та третьої іноземної мови для
О.В.
студентів
філологічних
спеціальностей

2018-2022
рр.

393. Викладання французької мови як
другої та третьої іноземної мови для
студентів
філологічних
спеціальностей

викладач Цюник
Г.М.

2018-2022
рр.

394. Організувати наукову лабораторію з
проблем міжкультурної комунікації.

Керівник доц.
Жуковська В.В.

2018-2022
рр.

395. Щорічна Всеукраїнська студентська
наукова
конференція
«Сучасні
напрямки досліджень міжкультурної
комунікації».
396. Продовжити
видання
збірки
студентських наукових робіт за
матеріалами конференції «Сучасні
напрямки досліджень міжкультурної
комунікації».
397. Щорічна
міжвузівська
онлайнконференція «Актуальні проблеми
сучасної лінгвістики та методики

Керівник доц.
Жуковська В.В.

2018-2022
рр.

Керівник доц.
Жуковська В.В.

2018-2022
рр.

1) Збірка наукових праць

Керівник доц.
Жуковська В.В.

2018-2022
рр.

1) Конференція
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викладання мови і літератури»
398. Продовжити
видання
збірки
Керівник доц.
2018-2022
1) Збірка наукових праць
наукових робіт за матеріалами
Жуковська В.В.
рр.
конференції «Актуальні проблеми
сучасної лінгвістики та методики
викладання мови і літератури»
Кафедра англійської мови з методиками викладання в дошкільній та початковій освіті
Професійна комунікативна і методична підготовка майбутніх учителів англійської мови початкової школи в
Україні та за кордоном
399. Навчання професійно спрямованого
проф.
2019
Стаття
мовлення
майбутніх
учителів Самойлюкевич І.
англійської мови початкової ланки»
В.
400. Англійська мова для 1 класу ЗНЗ
проф.
2018
Підручник
Самойлюкевич І.
В.
401. Англійська мова для спеціалізованих
проф.
2018
Підручник
шкіл з поглибленим вивченням Самойлюкевич І.
англійської мови: підручник для 6
В.
класу
402. Англійська мова для спеціалізованих
проф.
2019
Підручник
шкіл з поглибленим вивченням
Самойлюкевич І.
англійської мови: підручник для 7
В.
класу
403. Англійська мова для спеціалізованих
проф.
2020
Підручник
шкіл з поглибленим вивченням
Самойлюкевич І. В.
англійської мови: підручник для 8
класу
404. Написання підручника «Англійська
проф.
2021
Підручник
мова для спеціалізованих шкіл з
Самойлюкевич І. В.
поглибленим вивченням англійської
мови: підручник для 9 класу
405. Формування культури педагогічної ст. викл. Мазко О.
2018
Монографія
взаємодії
майбутнього
вчителя
П.
іноземних мов
406. Методичний експрес: Актуальні Самойлюкевич І. В.
2018
Навчально-методичний посібник
напрями безперервного професійного Михайлова О.С.,
(Випуск 2)
розвитку вчителів початкової ланки
Гуманкова О.С.,
Мазко О. П.
Дєньгаєва С. В.
Карпенко Є. М.
Зимовець О. А.
407. Підготовка розділу навчального Самойлюкевич І.
2019
Навчальний посібник
посібника з англійської мови для
В.
студентів
І
курсу
напрямів Михайлова О.С.,
«Дошкільна освіта» та «Початкова Гуманкова О.С.,
освіта» «English for Primary Teachers.
Мазко О. П.
Дєньгаєва С. В.
Year 2».
Карпенко Є. М.
Зимовець О. А.
408. Захист кандидатської дисертації на викл. Зимовець О.
2018
Захист кандидатської дисертації
тему «Формування професійних
А.
умінь
майбутніх
учителів
гуманітарних дисциплін засобами
ІКТ» (12.00.04).
409. Основи формування професійних викл. Зимовець О.
2018
Навчально-методичний посібник
умінь
майбутніх
учителів
А.
гуманітарних дисциплін в умовах
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інформаційного суспільства
410. Інтеграційний підхід у навчанні дітей
дошкільного віку англійської мови за
основними
освітніми
лініями
розвитку
411. Професійна підготовка учителів
іноземних мов
в Україні та за
кордоном

. Гуманкова О.С.,
. Тарнавська Н.П.
Зимовець О.А.

2018

Колективна монографія

Самойлюкевич І.
В.
Мазко О. П.
Дєньгаєва С. В.
Карпенко Є. М.
Зимовець О. А.
Гаращук К. В.,
Голубовська І. В.
доц. Гаращук К.
В.,

2022

Колективна монографія

Опанащук П.В.

2018-2022

Ряд наукових статей

Хададова М.В.

2018-2022

Ряд наукових статей, розділ в
монографії

Міщук Г.А.

2018-2022

Ряд наукових статей

412. Дитяча література з основами
2020
Навчальний посібник
культури і техніки мовлення
413. Нормативно-правове
забезпечення
2018
Стаття
британських
освітніх
реформ
неолейбористських урядів Тоні Блера
414. Розвиток літературної творчості
. Гаращук К. В.,
2019
Стаття
студентів ННІ педагогіки
Голубовська І. В.
415. Відображення гендерних стереотипів
Гаращук К. В.,
2020
Стаття
засобами паремій у сучасній прозі
416. Мовностилістичні
особливості
Гаращук К. В.,
2021
Стаття
оповідання
Вільяма-Сомерсета
Моема «Макінтош»
417. Алітерація та асонанс в англомовній
Гаращук К. В.,
2022
Стаття
поезії
ІХ. Сучасна історична наука і підготовка вчителів історії та правознавства
Кафедра всесвітньої історії
418. Гендерний
аспект
політики Стародубець Г.М.
2018-2022
Низка публікацій у вигляді
радянізації
західних
областей
наукових статей
України в 1944-1946 рр.
419. Навчально-методичний комплекс з Стародубець Г.М.
2018-2022
Статті, методичні рекомендації
курсу «історія сталінізму»
до курсу
420. Римо-католицька
церква
на Буравський О.А.
2018-2022
Ряд наукових статей
Правобережній Україні та Білорусі
(кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)
421. Аграрна і соціальна політика на
Власюк І.М.
2018-2020
Ряд наукових статей
Волині у 1920-х рр.
422. Національне питання в Україні 1920Гуцало Л.В.
2013-2017
Ряд наукових статей
1930-і рр.
423. Суспільно-політичний та соціальноекономічний
розвиток
країн
Близького Сходу на поч. ХХІ ст.
424. Археологічні
дослідження
давньоруських
пам’яток
Житомирщини
425. Суспільно-політичний та соціальноекономічний
розвиток
східних
слов’ян.

Кафедра історії України
«Правобережна Україна, Волинь-Житомирщина в кінці ХVIII – на початку ХХІ ст.: соціально-економічні,
культурно-освітні, націо- і державотворчі аспекти»
426. Історія Житомирського державного
Викладачі
До 2019 р.
Розділ монографії
університету імені Івана Франка
кафедри
427. Інтермарум: історія, політика,
Викладачі,
Щорічно
Збірник наукових праць
культура
аспіранти
428. Україніка молода
Студенти,
Щорічно
Збірник наукових праць
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429. Польська суспільно-політична думка
в Україні в роки Першої світової
війни
430. «Українські
проекти»
та
націотворення в імперіях Романових
та Габсбургів: ідеї, концепції,
практики (кінець ХVІІІ – початок ХХ
століття). Вид. 2-ге, доп.
431. 1) Житомирщина аграрна (голод
1946-1947 рр., хрущовський та
брежнєвський періоди).
432. 2) Національні громади (1945-1991
рр.)
433. 3) Житомир академічний

магістранти
Білобровець О.М.

Венгерська В.О.

Викладачі
кафедри,
аспіранти,
магістранти та
студенти
- //- //-

434. 4) Житомир культурний

- //-

435. 5) Житомир промисловий

- //-

436. 6) Житомирянки та радянська мода

- //-

437. 7) Аварія на ЧАЕС та її наслідки в
усноісторичних свідченнях
438. Житомирщина в період Другої
світової війни (1941–1944 рр.)
439. Історія України кінець ХVІІІ –
початок ХХ ст.,
Етнографія
України,
Історія
пропаганди.
440.
Історія України ХІХ ст.

- //Стельникович
С.В.
Максимов О. В.

Венгерська В.О.

2019 р.

Монографія

2018-2022 р.

Монографія

2018–2022
рр.

Розділ монографії

2018–2022
рр.
2018–2022
рр.
2018–2022
рр.
2018–2022
рр.
2018–2022
рр.
2018–2022
рр.
2018–2022
рр.
2018–2022
рр.

Розділ монографії

2018–2022
рр.
2018 р.

Розділ монографії
Розділ монографії
Розділ монографії
Розділ монографії
Розділ монографії
Наукові статті
Наукові статті, тези наукових
конференцій

Навчально-методичний посібник

441. Історична географія України
Венгерська В.О.
Методичні рекомендації
442. Актуальні
проблеми
сучасної Стельникович С.
2018 р.
Методичні рекомендації
історіографія
В.
443. Історія України другої половини
Жуковський О.І.
2018 р.
Методичні рекомендації
XVІІ – початку ХVIII ст.
444. Шкільний курс історії України
Дребот В.І.
2018 р.
Методичні рекомендації
445. Усна історія
Сичевський А.О
2018 р.
Методичні рекомендації
Кафедра спеціальних історичних дисциплін та правознавства
446. Робітничий рух у Російській імперії у
Магась2021
Збір матеріалу, підготовка
кін. ХІХ – на поч. ХХ с.
Демидас Ю.І
публікацій
447. Гармонізація трудового
Рудницька О.П.
2021
Збір матеріалу, підготовка
законодавства України із
публікацій
законодавством Європейського
Союзу
448. Історія державної служби в Україні 2
Маркевич О. В.
жовтень
Методичні рекомендації
Зосімович О.Ю.
2018
449. Адміністративне право України
Новик В. А.
вересень
Методичні рекомендації
2018 р.
Х. Творча активність особистості як чинник розвитку демократичного суспільства
Кафедра теоретичної та практичної психології
Особистісне зростання в умовах трансформації сучасного суспільства (0114U003867)
450. Психологія особистісного зростання
Журавльова Л.П.
2018-2022
Фахові та зарубіжні публікації,
монографія
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451.

452.
453.

454.

455.
456.

457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.

468.
469.
470.

471.

472.
473.
474.
475.

Теоретико-методологічні
засади Котлова Л.О.
2018-2022
Фахові та закордонні публікації
дослідження чесності в період
дорослішання
Особистісна проблема як інверсія Мазяр О.В.
2018-2022
Фахові та закордонні публікації,
суб’єктності
монографія
Теоретико-методологічні
засади Коломієць Т.В.
2018-2022
Фахові та закордонні публікації
дослідження прив’язаності в системі
міжособистісної
взаємодії
особистості
Психологічні особливості розвитку Можаровська
2018-2022
Фахові та закордонні публікації
екологічної свідомості підлітків з Т.В.
деструктивних сімей
Психологія творчості Івана Франка
Марчук К. А.
2018-2022
Фахові та закордонні публікації
Вплив усної народної творчості на Никончук Н.О.
2018-2022
Публікації у фахових виданнях
розвиток здібностей молодших
школярів
Розвиток ситуаційної самооцінки у Загурська І.С.
2018-2022
Фахові та закордонні публікації
молодшому шкільному віці
Психологічні особливості розвитку Кирильчук І.В.
2018-2022
Фахові та закордонні публікації
навчальних здібностей підлітків
Психологічні особливості розвитку Кулаковський
2018-2022
Фахові та закордонні публікації
здібностей до підприємництва
Т.Ю.
Суб`єктивне
благополуччя Гавриловська
2018-2022
Фахові та закордонні публікації
особистості
К.П.
Соціальна
психологія Фальковська
2018-2022
Фахові та закордонні публікації
справедливості
Л.М.
Психічне здоров`я дітей:
Портницька Н.Ф.
2018-2022
Фахові та закордонні публікації
Сімейний контекст
Екологічна
психологія:
психо- Литвинчук А.І.
2018-2022
Фахові та закордонні публікації
соціальне буття сучасної молоді.
Внутрішні конфлікти особистості
Шапран Т.М.
2018-2022
Фахові та закордонні публікації
Психологічні особливості розуміння Весельська А.Л.
2018-2022
Фахові та закордонні публікації
музичних творів
Ціннісно-мотиваційна
регуляція Савиченко О.М.
2018-2022
Фахові та закордонні публікації
розвитку особистості
Психологія формування картини Кириченко В.В.
2018-2022
Фахові та закордонні публікації
світу у сучасному інфрмаційному
просторі
Професійне
становлення Тичина І.М.
2018-2022
Фахові та закордонні публікації
особистості
Ціннісна регуляція діяльності
Майстренко Т.М.
2018-2022
Фахові та закордонні публікації
Формування
особистісної Демянчук Ю.Ю.
2018-2022
Фахові та закордонні публікації
ідентичності в процесі професійного
розвитку
Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології
«Психологічні основи розвитку особистості у сучасних соціокультурних умовах»
Психологічні чинники співтворчості Дмитрієва С. М.
2016-2021
Статті, навчально-методичний
викладача та студента в сучасних
посібник
соціокультурних реаліях
Психічне здоров’я особистості в
Максимець С.М.
2016-2021
Статті, навчально-методичний
сучасних умовах
посібник
Психологічна безпека молоді в
Бутузова Л.П.
2016-2021
Статті, навчально-методичний
сучасних умовах
посібник
Чинники фомування успішності
Дубравська Н.М.
2016-2021
Статті, навчально-методичний
майбутнього професіонала
посібник
Саморегуляція поведінки майбутніх Сидоренко Н. І.
2016-2021
Статті, навчально-методичний
фахівців в сучасних соціокультурних
посібник
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умовах
476.

477.

Розвиток відповідальності
особистості в сучасних умовах
Професійна самосвідомість як
чинник творчого зростання
майбутніх фахівців

Фриз І.В.

2016-2021

Статті, навчально-методичний
посібник

Мачушник О. Л.

2016-2021

Статті, навчально-методичний
посібник

Пізнавальна активність майбутніх
Стахова О. О.
2016-2021
Статті, навчально-методичний
психологів в сучасних умовах
посібник
Кафедра соціальних технологій
479. Соціальна
робота
в
закладах
Літяга І.В.
2018-2022 р.
Друкування білінгвального
соціальної сфери
словника
480. Підготовка
майбутніх
фахівців
2018-2022 р.
Друк навчально-методичного
Ситняківська С.
соціальної сфери на білінгвальній
посібника та захист докторської
М.
основі.
десертації
481. Соціальна підтримка студентської
2018-2022 р.
Фахові статті та методичні
Коляденко С. М.
молоді в умовах ВНЗ
рекомендації
482. Формування соціального досвіду
Котловий С. А.
2018-2022 р.
Друкуванння навчальнобезконфліктної поведінки студентів
методичного посібника, фахові
ВНЗ
статті
483. Формування
міжкультурної
Палько І.М.
2018-2022 р.
Друкуванння навчальнотолерантності майбутніх соціальних
методичних рекомендацій,
педагогів у процесі професійної
фахові статті та тези, захист
підготовки
кандидатської дисертації
484. Соціальна робота з людьми з
Ілліна О.В.
2018-2022 р.
Фахові статті та методичні
обмеженими
функціональними
рекомендації
можливостями
485. Теорія та практика організації
Павлик Н. П.
2018-2022 р.
Фахові публікації та навчальнонеформальної освіти
методичне забезпечення
486. Соціальна робота зі вразливими
Залібовська
2018-2022 р.
Фахові статті та методичні
сім'ями та дітьми
Ільницька З.В.
рекомендації
487. Інтеграція гендерного підходу в
2018-2022 р. Фахові публікаціїт та навчальноОстапчук О. Л.
соціальну сферу
методичне забезпечення
488. Технології
соціальної
роботи:
2018-2022 р.
Фахові статті
Сейко Н. А.
історичні та змістові характеристики
Кафедра дошкільної освіти і педагогічних інновацій
Комплексна наукова тема
“Впровадження освітніх інновацій у систему підготовки майбутніх педагогів ДНЗ і початкової школи”
489.
Теоретичні та технологічні засади
Коновальчук І.І.
2018-2022
Підготовка та впровадження
реалізації інновацій у дошкільних і
рр.
НМК дисципліни «Організація
загальноосвітніх навчальних
інноваційно-експерементальної
закладах
діяльності ДНЗ», розділ
монографії, навчальнометодичний посібник
490.
Нова парадигма освіти дітей з
Вознюк О.В.
2018-2022
Монографія «Нова парадигма
особливими потребами
рр.
освіти дітей з особливими
потребами» Монографія
«Парадигма постнекласичної
педагогіки»
491.
Теоретико-методичні засади
Максимова О.О.
2018-2022
виховання міжособистісної
рр
Статті у фаховому виданні,
толерантності у дітей старшого
розділ монографії
дошкільного віку
492.
Теоретичні та методичні засади
Федорова М.А.
2018-2022
Статті у фаховому виданні,
морального виховання дітей
рр
розділ монографії, навчальнодошкільного віку
методичний посібник
478.
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493.

Технології морального виховання у
молодшому шкільному віці

Басюк Н.А.

2018-2022
рр

Статті у фаховому виданні,
розділ монографії, навчальнометодичний посібник
Статті у фаховому виданні,
розділ монографії, навчальнометодичний посібник
Статті у фаховому виданні,
розділ монографії, методичні
рекомендації
Статті у фаховому виданні,
розділ монографії, спецкурс

Організація позаурочної виховної
Гужанова Т.С.
2018-2022
роботи з дітьми молодшого
рр
шкільного віку
495.
Впровадження інноваційних
Рудницька Н.Ю.
2018-2022
технологій в процес навчання учнів
рр
початкової школи
496.
Підготовка майбутніх учителів
Коновальчук І.М.
2018-2022
початкової школи до налагодження
рр
конструктивної взаємодії дітей з
батьками
ХІ. Стратегічні напрямки підвищення ефективності розвитку економіки в умовах транзитивного розвитку
Кафедра економіки, менеджменту і маркетингу
Комплексна наукова тема: Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку
497.
Вікарчук О.І.,
Пойта І.О.,
Кащук К.М.,
Павловська Л.Д.,
Акредитація магістратури 051
Боцян Т.В.,
Отримання сертифікату про
Економіка, спеціалізація: Аналітик
Клімова І.О.,
2018 р
акредитацію
ринків товарів та послуг
Калініченко О.О.,
Мосійчук І.В.,
Ніколаєнко С.М.,
Горик-Чубатюк
М.О.
498. Розвиток інноваційної культури в
2018-2022
Захист докторської дисертації
системі маркетингу підприємств
Вікарчук О.І.
рр
Публікація монографії
харчової промисловості
499. Етика бізнесу через призму
Боцян Т.В.
2018-2022
Тези, конференції, статті,
корпоративної і соціальної
рр
методичні рекомендації
відповідальності
500. Зростання конкурентоспроможності
2018-2022
Підготовка і організація наукових
Павловська Л.Д.
підприємств
р.р.
конференцій, наукові публікації
501.
Трансформація системи
2018-2022
менеджменту в економіці сталого
Мосійчук І.В.
Статті, методичні рекомендації
рр
розвитку
502. Економічна безпека ринку медичного
2018-2022
Ніколаєнко С.М.
Отримання звання доцента
страхування (Web of Sсiese), B2
рр
503.
Аспекти маркетингу в розвитку
2018-2022
Калініченко О.О.
Статті, методичні рекомендації
соціальної сфери
рр
504. Проблеми та перспективи розвитку
2018-2022
маркетингу в сучасних ринкових
Пойта І.О.
Статті, методичні рекомендації
рр
умовах
505.
Моделювання соціально2018-2022
Методичні рекомендації, статті,
Клімова І.О.
економічних процесів та систем
рр
підручник
506.
Розвиток інноваційної діяльності
Кащук К.М.
2018-2022рр
Статті, методичні рекомендації
підприємств
507. Перспективи, проблеми та розвиток
Горик-Чубатюк
2018-2022
Статті, методичні рекомендації
сучасної логістики
М.О.
рр
494.

Проректор з наукової та міжнародної роботи

Н.А. Сейко
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