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№
п\п

Тема дослідження

1

2

Завдання на 2019 рік
3

Виконавці
4

Термін
виконання
5

Оформлення результатів
2019
6

кінцеве
7

Напрям: гуманітарні науки та мистецтво
Кафедра філософії
Напрямок роботи кафедри Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності(державний реєстраційний номер 0111U000155, 01.11 – 01.20)
Випробовування людського буття: класичний та посткласичний дискурс (державний реєстраційний номер 0111U000154, 01.11 – 01.20)
Повсякденність інологічного як феномен життя сучасної людини: теорія, методика та теоретичні проблеми (державний реєстраційний номер
0114U003843, 09.14 – 09.24)
1.
Повсякденність
інологічного
як
Фахова стаття (кількість – 4)
Поліщук О. П.
грудень
стаття
стаття
феномен життя сучасної людини:
Ковтун Н. М.
2019 р.
теоретичні,
методологічні
та
практичні проблеми
2.
Національна ідентичність у контексті
Монографія
Козловець М. А.
грудень
монографія
монографія
глобальних міграційних процесів
Демір Гьокхан
2019 р.
3.
Політичний дискурс
Фахова стаття
Рудницький С. В. червень
стаття
стаття
2019 р.
4.
Animal philosophy
Фахові статті
Чаплінська О. В.
грудень
стаття
стаття
2019 р.
5.
Насилля
як
субстаційна 2 фахові статті за темою «Проблема Слюсар В. М.
грудень
стаття
стаття
характеристика
соціальних
насилля в історії філософії»
2019 р.
трансформацій
6.
Страхи українського суспільства в
Підготовка та подання до друку
Горохова Л. В.
І півріччя Фахове видання, Фахові видання
глобалізованому світі.
статті «Страхи українського
2019 року
що індексується
та збірники
суспільства в умовах
у міжнародних
матеріалів
децентралізації влади» у виданні,
наукометричних
конференцій
що індексується у міжнародних
базах

7.

Темпоральність людського буття

8.

Аксіологія сучасного природничонаукового пізнання
Конструювання
етнічної
ідентичності сучасної людини

9.
10.

11.
12.
13.

14.

2 Гендерна політика Радянської влади

в період сталінського режиму.
Культурне життя Волині ХІХ-ХХ
ст.
4 Археологічні дослідження
древлянських пам’яток.

країн

Європи

Краснобока Т.В.

Фахова стаття

Бутковська Н. Ю.

Заглада В. М.

Кафедра всесвітньої історії
Стаття фахова
Гуцало Л.В.

Переселенський рух в Україні в
1920-1930-х роках.

Нова історія
Америки

наукометричних базах. Участь у
наукових конференціях.
Підготовка, збір та опрацювання
матеріалів
Фахові статті

і

Фахова стаття
Стаття фахова

Стародубець
Г.М.
Міщук Г.А.

Соціопрофесійний

портрет

підготовка двох
фахових статей
стаття

2 фахові статті

стаття

стаття

Квітеньтравень
2019
Травень
2019
Травень
2019
Травеньсерпень
2019 р.

стаття

стаття

стаття

стаття

стаття

стаття

2019

Підготовка
креслень до
звіту для ІА
НАНУ
Подача
підготовленої
публікації у
видання
«Археологічні
дослідження в
Україні» , в
статтях та
виступах на
конференціях
Методичні
рекомендації
Методичні
рекомендації
стаття

Участь у польових дослідженнях
городищ Х ст. в м. Коростень та
Олевськ – графічна фіксація
розкопів та об’єктів, камеральна
обробка археологічних матеріалів
Підготовка матеріалів для
публікації та звіту ІА НАНУ

Хададова М.В.

Хададова М.В.

Серпень листопад
2019

2019

Підготовка до друку

Шевчук А. В.

Травень
2019
Жовтень
2019
Грудень

Методичні
рекомендації
Методичні
рекомендації
стаття

Шевчук А. В.
15.

вересень
2019 р.
грудень
2019 р.
вересень
2019 р.

Підготовка до друку
Фахова стаття

Шевчук А. В.

стаття

16.

Підкоморія Правобережної України
(1797-1832).
Євроінтеграція
республік
колишньої Югославії: проблеми та
перспективи.
Тенденції розвитку православної
церкви в незалежній Україні.

2019
Фахова стаття

Грудень
2019

стаття

стаття

Буравський
Грудень
стаття
стаття
О.А.
2019
Кафедра історії України
Напрямок роботи кафедри: «Правобережна Україна, Волинь-Житомирщина в кінці ХVIII – на початку ХХІ ст.: соціально-економічні, культурноосвітні, націо- і державотворчі аспекти»
18.
Україніка
Регіональні студії, історії населених
молода.
підготовка студентами історичного
пунктів, усноісторичні
Викладачі
Збірник
Випуск 8.
факультету під керівництвом
Травень
дослідження, студії пам’яті,
кафедри та
наукових статей
Збірник
викладачів кафедри історії України
2019 р.
культоролічні та етнографічні
студенти
студентів
наукових
наукових статей (всього - 25)
розвідки
праць
студентів
19.
Історія, політика та культура
Венгерська
регіону, окресленого спільною
В.О.,
назвою «Інтермарум».
Білобрровець
О.М.,
Стельникович
С.В., Ковальчук
фахове видання,
«Intermarum:
І.В. Сичевський
що включене до
історія,
Підготовка 11 статей викладачів
О.А.,
Грудень
міжнародної
політика,
кафедри історії України до
Рафальська
2019 р.
науко метричної
культура».
фахового збірника
Т.Л., Рацілевич
бази Index
Випуск 6.
А.П..
Copernicus
Рудницька Т.Л.,
Максимов О.В.,
Кордон М.В.,
Жуковський О.
І.
20.
Історія університету в спогадах
Проведення інтерв’ю, опрацювання
Маскимов
Збірник спогадів
Вересень
Збірник
ветеранів
зібраних матеріалів, підготовка до
О.В.,
колишніх
2019 р.
спогадів
друку
Ковальчук І.В.,
викладачів
17.

Фахова стаття

Власюк І.М.

21.
Історія університету

Збір матеріалу до розділів про
загальну історію університету,
період Другої світової війни,
навчально-виховну та наукову
діяльність університету, історію
історичного факультету та кафедри
історії України.

Сичевський
А.О.,
Жуковський
О.І.,
Стельникович
С.В.,
Венгерська
В.О.
Жуковський
О.І., Кордон
М.В.,
Стельникович
С.В.,
Венгерська
В.О.

університету до
100-річного
ювілею
університету.

Вересень
2019 р.

22.

23.

Історичні дослідження та науковоінформаційні процеси

Підготовка до друку

Стельникович
С. В.

Квітень
2019 р.

Territories, borders and communities
in the imperial practices of the 18–th
and 19 – th centuries viewed from the
perspective of cartography and
nation-building (the case of the
Russian Empire).

Подання до друку

Венгерська
В.О.

I півріччя
2019 р.

Ювілейний
збірник

Методичні
рекомендації до
семінарських
занять для
аспірантів
історичного
факультету
Публікація у
фаховому
виданні,
включеному до
міжнародних
науко метричних
баз.

Ювілейний
збірник до 100річчя ЖДУ ім.
І. Франка

Методичні
рекомендації

стаття

Кафедра спеціальних історичних дисциплін та правознавства
Напрямки роботи кафедри Актуальні тенденції розвитку української історіографії; Актуальні проблеми розвитку правової системи України
24.
2 Актуальні проблеми вітчизняної
Видрукувати збірник наукових
Збірник «Наукові
та європейської історіографії
праць
праці центру
Ярмошик І. І.
Вересень
Збірник
історіографічних
Зосімович О. Ю.
2019
досліджень. Вип.
5

25.

Археологія кам’яного віку

Методичні рекомендації

26.

4 Українські проекти в працях

Фахова стаття

27.

польських авторів ХVІ – поч. ХVІ
ст.
Правознавство

28.

Договірне право України

29.

Право на працю: забезпечення
гендерної рівності
Права людини: історичний вимір та
сучасні тенденції

30.

31.

32.

33.
34.

35.

Маніфест 17 жовтня 1905
року як підґрунтя демократизації
суспільства та розвитку прав
людини в Російській імперії
Переслідування
владою
неполітичних товариств та союзів
за політичними мотивами (19051907 рр.)
Правознавство та медіаправо

Текст навчального посібника

Ярмошик І. І.

Травень
2019

Методичні
рекомендації

Методичні
рекомендації

Ярмошик І. І.

Червень
2019

Фахова стаття

Фахова стаття

Лютий
2019

Навчальний
посібник

Навчальний
посібник

Червень
2019
Жовтень
2019

Методичні
рекомендації

Методичні
рекомендації

Стаття

Стаття

Грудень
2019

Збірник
публікацій
«Літописець»
№ 14

Збірник
публікацій
«Літописець»
№ 14

МагасьДемидас Ю.І.

Січень
2019

Фахова стаття

Фахова стаття

МагасьДемидас Ю.І.

Березень
2019

Фахова стаття

Фахова стаття

Рудницька О.П.,
Магась-Демидас
Ю.І.,
Войтович Н.Ф.

Підготовка, збір та опрацювання
Рудницька О.П.
матеріалів
Збір та опрацювання матеріалу для Рудницька О.П
фахової статті
.
Підготовка до видання наукового
збірника «Літописець» № 15
Рудницька
О.П.
Збір матеріалу для фахової статті

Збір матеріалу для фахової статті

Збір матеріалу для методичних
Червень
Методичні
Методичні
Войтович Н.Ф.
рекомендацій
2019
рекомендації
рекомендації
Кримінальне право та кримінальний
Збір матеріалу для підготувати
Лютий
Методичні
Методичні
Кобернюк В.М.
процес
методичних рекомендацій
2019
рекомендації
рекомендації
Кафедра мистецьких дисциплін і методик навчання
Напрямок роботи кафедри Теорія і практика мистецької освіти (державний реєстраційний номер 0112U002268, 01.12– 02.22)
Удосконалення мистецькоПрофесійна підготовка викладача Піддубна О.М.
2019
Стаття
Монографія
просвітницької діяльності
графічного дизайну
Методичні
майбутнього вчителя
Дослідження проблем мистецької
Борисенко
2019
Стаття
рекомендації
до
освіти у контексті професійного
Н.С.
навчальної
становлення майбутнього вчителя.

Професійна підготовка майбутніх
учителів музики.

36.

Історико – культурні аспекти
розвитку духовності особистості

37.

Удосконалення професійної
підготовки майбутніх учителів
мистецьких дисциплін

2019

Стаття

Робота над теоретичною моделлю Роговська Є.В.
впливу кобзарського мистецтва на Рутецький В.В.
формування
патріотичної
свідомості особистості майбутнього
вчителя

2019

На основі архівних та історикопедагогічних матеріалів дослідити
вплив загального культурного фону
музичної освіти у вищій та
професійній школі на розвиток
шкільної музичної освіти на
Волині;
внесок
провідних
композиторів, співаків, диригентів
на розвиток шкільної музичної
освіти кінця XIX – початку XX ст.
Формування
фахових
якостей
майбутнього спеціаліста.

Бовсунівська
Н.М.

2019

Методичні
рекомендації до
дисципліни
«Народознавство
та музичний
фольклор
України»
Стаття

Моісєєва М.А.

2019

Стаття

Плющик Є.В.

2019

Стаття

Дослідження
особливості
орхестичного виховання у дітей
дошкільного
та
молодшого

Олійник С.В.

дисципліни
«Методика
викладання
художньої
культури»
Методичні
рекомендації
(1ч.) з курсу
Всесвітня
історія музики
Серія статей

Видання
монографії
«Музична
освіта Волині
ХУІІІ -початку
ХХ століття»

Редагування
збірки
наукових
праць
«Сучасна
музика в
сучасному
світі» вип..5
Робота над
матеріалами
дисертаційног

шкільного віку

Дослідження процесу формування
професійних умінь у майбутніх
учителів музики на заняттях з
основного інструменту.

Плотницька
О.В.

2019

Дослідження
психологічних
особливостей виховання диригентапочатківця

Цюряк. І.О.
Федорченко
В.К.

2019

Дослідження
особливостей Сичевська В.В.
вокально-хорової
підготовки
майбутнього вчителя.

2019

Дослідження процесу формування
творчої активності майбутнього
вчителя
засобами
музично-

2019

Луценко В.В..

Стаття

о дослідження
на тему:
«Формування
інноваційного
мислення
майбутнього
вчителя
музики в
процесі
фахової
підготовки»
Навчальнометодичний
посібник
«Інтеграція
різних видів
мистецтва при
викладанні
дисциплін
художньоестетичного
виклу»

Колективна
Навчальниймонографія
посібник
«Професійна
Хоровий клас:
підготовка
для студентів
студентів
мистецьких
мистецьких
спеціальностей (у спеціальностей»
співавторстві)
НавчальноСерія статей
методичний
посібник
«Вокальний
ансамбль». ІІ
частина
Колективна
Конспект лекцій
монографія
до навчальної
«Професійна
дисципліни
підготовка

комп’ютерних технологій
Дослідження процесу формування
творчої самостійності студентів
педагогічних
університетів
засобами
музично-теоретичних
дисциплін

Новосадова
С.А.
Плющик Є.В.

2019

Ямчинська
Г.В.

2019

Фахова підготовкав майбутнього
вчителя образотворчого мистецтва

Піддубна О.М.

2019

Теоретичні і методичні засади
підготовки майбутніх учителів
початкової школи до формування
предметно-перетворювальної
компетентності учнів.

Колесник Н.Є.

2019

Підготовка
дисциплін
діяльності

38.

Формування професійної
компетентності майбутніх педагогів
дошкільних навчальних закладів та
початкової школи у процесі
вивчення дисциплін художньоестетичного циклу

вчителів мистецьких
до
професійної

"Музична
інформатика".

студентів
мистецьких
спеціальностей»

Навчальний
посібник
Сольфеджіо
для студентів
мистецьких
дисциплін (у
співавторстві)
Колективні
роботи з
елементами
дизайну в
початковій школі:
Навчальний
посібник (у
співавторстві)
Методичні
рекомендації з
дисципліни
«Живопис» /для
студентів
спеціальності 014
Середня освіта
(Образотворче
мистецтво), 015
Професійна освіта.
Дизайн

Інтонаційні
вправи:
навчальнометодичний
посібник

Вступ до
спеціальності
(спеціальність 014
Середня освіта
(образотворче
мистецтво,
спеціалізація:
художня
культура) :

Серія статей

Серія статей

Рукопис
монографії,
видання
статей,
методичних
рекомендацій

методичні
рекомендації
Вступ до
спеціальності
(спеціальність 015
Професійна освіта
(дизайн,
спеціалізація:
графічний дизайн) :
методичні
рекомендації

Кафедра української мови
Напрямок роботи кафедри "Синхронне та діахронне вивчення поліського наріччя" (державний реєстраційний номер 0112U002275, 01.12 – 01.22)
39.
Дослідження українських діалектів 1. Опублікувати
статтю
в Мойсієнко В.М. 2019 рік
Стаття до кінця
у синхронії та діахронії
науковому
збірнику
Лодзького
2019 року
наукового товариства (Польща).
2. Взяти участь спільно з київським
Наукове
Видання
науковцями
В. Корнієнком
т
дослідження про пам’яток
у
Л. Гнатенко у підготуванні до друк
мову пам’яток
2019-1920 рр.
пам яток української мови ХІ-ХІІ с
«Євангеліє
королеви
Анни»
т
«Віденський октоїх».
3. Організувати
й
провести
науково-методичний
семінар,
БерезеньЛекція
для
присвячений
безперервності
квітень
студентів ННІ
розвитку української літературної
2019 р.
філології
та
мови за участю завідувача кафедри
журналістики;
Studiów
Interkulturowych
Europy
науковоŚrodkowo-Wschodniej
Варшавського
методичний
університету Йоанни Гетки.
семінар
для
Видати
навчально-методичний
викладачів.
посібник
«Єдність
у
різноманітності.
Поліщуки» (у
співавторстві з Г.І. Гримашевич).
1. Опублікувати 2 1. 2 статті
1. Опублікувати 2 статті в наукових Гримашевич Г.І. 2019 рік
статті в наукових
виданнях.
виданнях.
2. Брати
участь
у
наукових
Брати участь у 2. Участь
конференціях різних рівнів.
у

3. Здійснювати
рецензування
наукових видань з української
лінгвістики, зокрема з діалектології.
4. Видати
навчально-методичний
посібник
«Єдність
у
різноманітності.
Поліщуки»
(у
співавторстві з В.М
Мойсієнком).
5. Підготувати до друку курс лекцій
з іменної морфології сучасної
української літературної мови.
6. Підготувати
методичні
рекомендації
до
проведення
практичних
занять
з
іменної
морфології сучасної української
літературної мови.

наукових
конференціях
конференціях
.
різних рівнів.
Здійснювати
3. Рецензії.
рецензування
наукових видань з
української
лінгвістики,
зокрема
з
діалектології.
Видати навчально4. Посібник
методичний
посібник «Єдність
у різноманітності.
Поліщуки»
(у
співавторстві
з
В.М. Мойсієнком).
Підготувати
до
друку курс лекцій
з
іменної
5. Курс лекцій.
морфології
сучасної
української
літературної мови.
Підготувати
методичні
рекомендації до 6.
Методичні
проведення
рекомендації.
практичних занять
з
іменної
морфології
сучасної
української
літературної мови

Титаренко В.М.

Опублікувати 2 2 статті
статті
в
наукових
виданнях.
Брати участь в Участь

у

Доброльожа Г.М.

40.

41.

42.

43.
44.

45.

Проблеми
вивчення
сучасної
української літературної мови та
формування мовно комунікативної
компетенції майбутніх учителівфілологів
Проблеми культури української
мови та її
функціонування в
державній сфері

1. Розробити матеріали для роботи
зі студентами та вчителями
2. Виступити
на
конференції
(семінарі) з досліджуваної проблеми
3. Підготувати статтю
Підготувати
матеріали
для
навчально-методичної роботи з
державними службовцями
1.Опублікувати 2 статті в наукових
виданнях
2. Брати участь у наукових
конференціях
3. Видати методичні рекомендації до
практичних занять з етнолінгвістики
1. Опублікувати статтю «Мова і
суспільство»
1. Опублікувати
статтю
в
науковому видання.
2. Підготувати до друку навчальнометодичний збірник із СУЛМ:
Вступ. Лексикологія. Фразеологія.
Лексикографія.
1. Підготувати
до
друку
монографію
«Антропонімія
Житомирщини у 16-17 ст.»

Янчук Н. В.

2019

Янчук Н.В.

2019

Шарапа М.В.

2019

Дяченко Н.М.

2019

Яценко С.А.

2019

Ящук Л.В.

2019

наукових
конференціях.
конференціях
різних рівнів
Опублікувати 2 2 статті
статті
в
наукових
виданнях.
Брати участь в Участь
у
наукових
конференціях.
конференціях
різних рівнів
Стаття
Опублікувати
стаття
Навчальнометодичні
матеріали
Опублікувати
1. 2 статті
статті
Участь у
2. Участь у
конференціях
конференціях
Видати методичні 3. Методичні
рекомендації
рекомендації
Публікація статті у Стаття
фаховому виданні
1.Публікація 1. Стаття
статті.
2. Навчально2. Видання
методичний
збірника
збірник
1.Публікація
монографії

1. Видання
монографії.
2. Стаття.

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

54.

55.

56.

2. Опублікувати фахову статтю в
2. Публікація
науковому виданні
статті
Кафедра видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології
Напрямок роботи кафедри "Історія, теорія та особливості розвитку медіакомунікацій"
Міжкультурний діалог кінця ХХ –
стаття
Башманівськи
2019 р.
стаття
стаття
поч. ХХІ ст. у ЗМІ Житомирщини
й В. І.
Мас-медіа в інформаційному
стаття
Зайко Л.Я.
2019 р.
стаття
стаття
просторі України
Мова ворожнечі в умовах сучасної
стаття
Близнюк А.С.
2019 р.
стаття
стаття
гібридної війни
Структура
та
динаміка
стаття
Денисевич
2019 р.
стаття
стаття
асоціативних полів лексем газета та
О.В.
телебачення
Особливості
журналістської
стаття
Масловська
2019 р.
стаття
стаття
професії в сучасних умовах
М.В.
Методичні рекомендації до
Методичні рекомендації
Андросович
2019 р.
Методичні
Методичні
проведення практичних занять
О.І.
рекомендації
рекомендації
"Культура видання"
Організаційні структури і
стаття
Давидова Л.В.
2019 р.
стаття
стаття
діяльність видавництв провідних
університетів світу
Професійна культура майбутніх
стаття
Миколаєнко
2019 р.
стаття
стаття
редакторів
Н.М
Кафедра світової літератури та методик викладання філологічних дисциплін
Напрямок роботи кафедри Креативне викладання рідної мови та літератури в середній школі та вузі (державний реєстраційний номер –
0112U002272, 01.12 – 01.22)
Польськомовна мемуаристична
Підготувати дві статті з вказаної
Єршов В. О.
2019
2 статті
Видання
література Правобережної України проблематики
монографії не
доби романтизму
пізніше
2023 р.
Використання ІКТ у навчальноПідготувати статтю з вказаної
Кучерук О. А. 2019
1 стаття
Підготувати
науковій діяльності майбутніх
проблематики
статтю з
учителів-філологів
вказаної
проблематики
Особливості перекладу анотацій
Підготувати статтю з вказаної
Халін В. В.
2019
1 стаття
Підготувати
наукових статей за допомогою
проблематики
Усатий А. В.
статтю з

вільних програмних продуктів
57.

Методика навчання української,
російської, чеської мов

58.

Вияв авторської свідомості у
літературних текстах

59.

Формування інформаційнокомунікаційної компетентності як
компонент підготовки майбутніх
журналістів
Державний екзамен з методики
викладання української літератури

Опублікувати статтю

Башманівська
Л. А.

Видати навчальний посібник

Башманівська Л. Травень
А.
2019 року

1 навчальний
посібник

61.

Методика викладання української
літератури

Видати навчально-методичний
посібник для самостійної роботи
студентів і дистанційного навчання

Башманівська Л. Вересень
А.
2019 року

1 навчальнометодичний
посібник

62.

Дослідження волинського
Написання статтей та їх подання до Білявська В. С. Протягом
рустикального простору в польській фахових видань.
2019 року.
мемуарній літературі
Правобережної України доби
романтизму
Кафедра українського літературознавства та компаративістики
Напрямок роботи кафедри Історична поетика української літерату
Різдвяний та великодній сюжети в
протягом
Написати ІV розділ монографії
Савенко О.П.
давній українській літературі
року
жовтень
«Слово про Ігорів похід»: нарис
Підготовка тексту монографії
Білоус П.В.
2019
«Імперський міф України: викликгрудень
відповідь»
Написати ІІ розділ монографії
Юрчук О.О.
2019

60.

63.
64.
65.

66.

«Леся Українка та Іван Франко: на

Написати статті з методики
Шевцова Л.С.
лексикології української мови,
морфології чеської мови, розвитку
зв’язного мовлення російської мови
Дослідження теми з проблемною
Рудюк О.В.
групою

Написати ІІ, ІІІ розділи моногафії

Левченко Г.Д.

Протягом
навчальног
о року

статті

Березеньжовтень
2019 року
ІІ півріччя
2019 року

1 стаття

грудень

1 стаття

1 стаття

вказаної
проблематики
Підготувати
статтю з вказаної
проблематики
Публікація у
фаховому
виданні
Підготувати
статтю з
вказаної
проблематики
Підготувати
статтю з
вказаної
проблематики
Підготувати
статтю з
вказаної
проблематики
Підготувати
статтю з
вказаної
проблематики

публікація 2-х
статей

монографія

монографія

друковане
видання

ІІ розділ,
публікація 1
статті
публікація 2-х

друковане
видання
монографія

перехрестях віків і доль»
67.

68.

69.

70.

Українська література у світовому
контексті

2019
Підготовка матеріалу

Білоус П.В.,.
Франчук М.В.,
Юрчук О.О.,
Горбань А.В.,
Левченко Г.Д.,
Савенко О.П.,
Білобровець В.В

Протягом
року

статей
Публікація 7
статей

Наукові
публікації у
фахових
виданнях,
виступи на
наукових
конференціях

Кафедра словянських та германських мов
Науковий напрям роботи кафедри «Актуальні питання дослідження тексту: семантика, парадигматика, лінгводидактичний і
психолінгвістичний аспекти»
Особливості мови книжних стилів
написання статті
Башманівськи
2019
стаття
навчальний
та
підстилів
(на
матеріалі
й О.Л.
посібник
російської, англійської та німецької
Вигівський
мов)
В.Л.
- особливості наукової та ділової
англійської мови;
Удосконалення фахової підготовки видання шкільного підручника
Приймак А.М.
2019
шкільний
видання
студентів:
підручник
шкільного
- підручник російської мови для
підручника
школи;
робота над дисертацією
Велика А.М.
2019
стаття
дисертація
написання статті
Моркотун С.Б.
2019
стаття
стаття
написання статті
Велика А.М.
2019
методична
навчальний
розробка
посібник
написання статті
Вигівський
2019
методична
навчальний
В.Л.
розробка
посібник
написання статті
Недашківська
2019
методична
навчальний
Т.Є.
розробка
посібник
написання статті
Приймак А.М.
2019
методична
навчальний
розробка
посібник
Експеримент у психолінгвістиці.
написання статтей
Недашківська
2019
статті
асоціативний
Т.Є.
словник
Кафедра англійської мови
Напрямок роботи кафедри: «Дослідження когнітивно-функціональних та комунікативно-прагматичних особливостей англійської мови:
лінгвокультурний та зіставний аспекти» (державний реєстраційний номер – 0112U002271, 01.12 –01.22)

71.

72.

73.

74.

75.

76.

Поетика художнього парадоксу (на
матеріалі драматургії другої
половини ХХ століття)
Синтаксичні дослідження
англійської преси.

публікація монографії

Зорницька І.В.

Написання і публікація фахової
статті.
Участь у конференціях та
семінарах.

Котнюк Л.Г.

Неособові форми дієслів в
англійській мові

Написання навчального посібника
“The Non-finite Forms of the Verb”

Котнюк Л.Г.,
Білюк І.Л.,
Євченко В.В.
Зорницька І.В.,
Левченко О.М.

Лінгвокультурний аспект
філологічних досліджень

Взяти участь у наукових
конференціях та семінарах різних
рівнів.
Написати фахову статтю, тези
доповіді
Підготувати до друку навчальний
посібник «Загальнотеоретичний
курс англійської мови» і метод.
рекомендації з теоретичних
аспектів сучасної англійської мови
для студентів магістратури.

Теоретичні аспекти сучасної
англійської мови

Теорія і методика професійної
освіти. Структурно-семантичні
особливості англійської мови.

Написання і публікація
навчального посібника з
практичної фонетики "
Формування вимовно-

2019 р.

2019 р.

Сніховська І.Е.

2019 р.

Григор’єва Т. Ю.
2019 р.

Видання
монографії
Участь у
конференціях та
семінарах.
Опублікування
фахової статті.
Видання
навчального
посібника

монографія
Фахова стаття.

Навчальний
посібник.

Участь у
конференціях та
семінарах
Опублікування
фахової статті.

Фахова стаття,
тези доповіді.

Подати на
рецензування
навчальний
посібник
«Загальнотеорети
чний курс
англійської мови».
Підготувати
оригінал-макет
метод.
рекомендацій
«Теоретичні
аспекти сучасної
англійської мови».

Видати
навчальний
посібник
«Загальнотеор
етичний курс
англійської
мови» і метод.
рекомендації з
теоретичних
аспектів
сучасної
англійської
мови.

Видання
навчального
посібника з
практичної
фонетики для

Посібник з
практичної
фонетики для
студентів 1

інтонаційних мовленнєвих
навичок студентів мовного вузу
на основі інтегрованого підходу
".
Підготовка і публікація наукової
статті/тез доповіді.
Розробка тестових завдань з
практичних дисциплін.
Участь у конференціях і
семінарах
Психолінгвістика, когнітивна
лінгвістика.

77.

Історія основної іноземної мови,
граматика основної іноземної мови.
78.

Робота над монографією
«Психолінгвістика творчості у
художньому перекладі».
Підготовка до публікації фахової
статті.
Участь у конференціях різних
рівнів.
Робота над методичними
рекомендаціями щодо організації
самостійної роботи студентів І
курсу з практичної граматики
основної іноземної мови.

Дячук Н.В.

Робота над монографією
«Складна комплементація в
ранньоновоанглійській мові».
Підготовка до публікації фахової
статті.
Участь у конференціях різних
рівнів.
Робота над методичними
рекомендаціями щодо організації

Криворучко Т.В.

2019 р.

2019 р.

студентів 1 курсу.
курсу. Фахова
Публікація фахової
стаття, тези
статті, тез доповіді.
доповіді.
Участь у
конференціях і
семінарах. Пакет
тестових завдань з
практичного курсу
основної іноземної
мови для виконання
в комп’ютерному
класі.
Видання
Монографія
монографії
«Психолінгвісти
«Психолінгвістика ка творчості у
творчості у
художньому
художньому
перекладі».
перекладі».
Методичні
Видання
рекомендації
методичних
щодо організації
рекомендацій
самостійної
щодо організації
роботи
самостійної роботи
студентів І
студентів І курсу з
курсу з
практичної
практичної
граматики
граматики
основної іноземної
основної
мови.
іноземної мови.
Видання фахової
Фахова
стаття.
статті.
Видання
Монографія
монографії
«Складна
«Складна
комплементація в
комплементація в ранньоновоанглійс
ранньоновоанглій
ькій мові».
ській мові».
Методичні
Видання
рекомендації
методичних
щодо організації
рекомендацій
самостійної
щодо організації
роботи

самостійної роботи студентів І
курсу з практичної граматики
основної іноземної мови.

Брендинг мегаполісів в
англомовному комунікативному
просторі: вербальна і візуальна
складові.

Підготовка наукової статті/тез
доповіді.
Написання і публікація посібника з
практичної граматики англійської
мови для студентів ІI курсу.
Розробка тестових завдань із
дисципліни «Практичний курс
основної іноземної мови» (для
студентів ІI курсу).

Білюк І.Л.

Досвід підготовки вчителів для
шкіл національних меншин у
сучасних умовах.

Підготовка до публікації фахової
статті та тез доповіді.
Участь у конференціях різних
рівнів.
Публікація фахових статей, тез
доповідей.
Участь у конференціях та
семінарах.
Підготовка до публікації фахової
статті та тез доповіді.
Участь у конференціях різних
рівнів.

Войналович
Л.П.

79.

80.

81.

82.

Зіставна лінгвістика, порівняльне
мовознавство, лінгвокультурологія.
Драма: жанротворчі процеси (на
матеріалі американської драматургії
кінця ХХ - початку ХХІ століть).

2019 р.

самостійної
студентів І
роботи студентів І
курсу з
курсу з
практичної
практичної
граматики
граматики
основної
основної
іноземної мови.
іноземної мови.
Фахова стаття.
Видання фахової
статті.
Публікація фахової Фахова стаття/ тез
статті/ тез доповіді.
доповіді.
Видання посібника
Посібник з
з практичної
практичної
граматики
граматики
англійської мови англійської мови
для студентів ІI
для студентів ІI
курсу.
курсу.
Тестові завдання з Тестові завдання з
«Практичного
«Практичного
курсу основної
курсу основної
іноземної мови»
іноземної мови»
(для студентів ІI
(для студентів ІI
курсу) для
курсу) для
виконання в
виконання в
комп’ютерному
комп’ютерному
класі.
класі.

2019 р.

Публікація
фахової статті,
тез доповіді.

Фахова стаття,
тези доповіді.

2019 р.

Публікація
фахових статей,
тез доповіді.

Фахові статті,
тези доповіді.

2019 р.

Публікація
фахової статті,
тез доповіді.

Фахова стаття,
тези доповіді.

Хмара В.В.

Левченко О.М.

Зіставне мовознавство, порівняльна
типологія.

Написання і публікація
навчального посібника
«Лінгвокраїнознавство
англомовних країн» у
співавторстві.
Взяти участь у наукових
конференціях та семінарах різних
рівнів.

83.

Написання фахової статті.

84.

85.

86.
87.
88.
89.

Роль лексичних інновацій у
тактико-стратегічній організації
англомовного медійного дискурсу
початку ХХІ століття
Основи пунктуації сучасної
англійської мови

Кодубовська О.О.
2019 р.

Видання
навчального
посібника
«Лінгвокраїнозна
вство
англомовних
країн» у
співавторстві.
Участь у
конференціях та
семінарах.
Опублікування
фахової статті.
Публікація
фахових статей,
тез доповіді.

Навчальний
посібник
«Лінгвокраїно
знавство
англомовних
країн» у
співавторстві.

Фахова стаття,
тези доповіді.

Публікація фахових статей, тез
Чумак Л.М.
Фахові статті,
доповідей.
2019 р.
тези доповіді.
Участь у конференціях та
семінарах.
Написання і публікація навчально2019
Видання
Навчальнометодичного посібника «Основи
Зорницька І.В.
навчальнометодичний
пунктуації сучасної англійської
методичного
посібник
мови» у співавторстві
посібника
Кафедра англійської філології та перекладу
Напрямок роботи кафедри " Системно-структурний та когнітивно-комунікативний аспекти дослідження одиниць мови" (державний
реєстраційний номер 0112U002273, 01.12 – 01.22).
Особливості відтворення реалій у Дослідити способи представлення Борисенко Н.Д.
2019 р.
Фахова
Цикл фахових
перекладі
реалій англомовного світу в
публікація
публікацій
українських перекладах
Дослідження
сучасного Специфіка репрезентації військових Мосієнко А.В.
2019 р.
Фахова
Цикл фахових
англомовного медіа дискурсу
конфліктів в текстах інтернет новин
публікація
публікацій
Відтворення авторського ідіостилю
Специфіка відтвоерння реалій
Зорницький А.В.
2019 р.
Фахова
Цикл фахових
при
роботі
над
художнім авторського художнього світу при
публікація
публікацій
перекладом
роботі над перекладом
Експериментальна перевірка
Особливості реаліалізації. Моделі
Пушкар Т.М.
2019 р.
Фахова
Цикл фахових
реалізації моделі формування
формування готовності студентівПоліщук Л.П.
публікація
публікацій
готовності студентів-філологів до
філологів до міжособистісної
міжособистісної взаємодії засобами взаємодії засобами комунікативних

90.
91.

92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

комунікативних технологій
Первинні та вторинні дискурсивні
маркери

технологій
Дослідити походження первинних і Лисецька Л.В.
вторинних дискурсивних маркерів в
історичній динаміці
Рейзингова конструкція в
The Formation of Raising
Очковська А.П.
англійській мові
Constructions in the English Language Полховська М.В.
(12th-17th centuries): Structure and
Function
Номенклатурні одиниці у світлі
Дослідити підходи до вивчення
Вискушенко С.А.
сучасних лінгвістичних теорій.
номенклатурних одиниць
Когнітивно-прагматичні
Вивчити особливості формування
Шугаєв А.В.
особливості формування іміджу
іміджу ООН в англомовному медіаООН у медіа-дискурсі.
дискурсі.
Вивчення концептів єврейської
Вивчення концептів єврейської
Нідзельська
культури англомовній
культури англомовній
Ю.М.
міфологічній картині світу.
міфологічній картині світу.
Прагматичний потенціал
Визначити прагматичний потенціал Топачевський С.К.
повідомлення у комунікації з
повідомлення у комунікації з
використанням двох мов.
використанням двох мов.
Особливості перекладу технічних та
Граматичні та лексичні проблеми
Поліщук Л.П.
наукових текстів
науково-технічного перекладу
Жанрово-стилістичні та
Особливості перекладу антиутопії
Вотінова Д.О.
культурологічні особливості
перекладу романів-антиутопій
Соціолінгвістичні особливості
Вивчити характеристики
Карпінський Ю.В.
англомовного молодіжного
молодіжного сленгу
мовлення
Прагмалінгвістичний аспект
Особливості вербалізації тактики
Горбачова Н.І.
реалізації тактики звинувачення у
звинувачення підлеглим
діаді керівник-підлеглий
Комунікативні засоби
Дослідити комунікативні засоби
Кондратюк І.Б.
інтенціональної руйнації
інтенціональної руйнації
психологічного балансу під час
психологічного балансу під час
регулятивного впливу на широку
регулятивного впливу на широку
аудиторію (на матеріалі
аудиторію (на матеріалі
кінодискурсу)
кінодискурсу)

2019 р.

Фахова
публікація

Цикл фахових
публікацій

2019 р.

Фахова
публікація

Цикл фахових
публікацій

2019 р.

Фахова
публікація
Фахова
публікація

Цикл фахових
публікацій
Цикл фахових
публікацій

2019

Фахова
публікація

Цикл фахових
публікацій

2019 р.

Фахова
публікація

Цикл фахових
публікацій

2019 р.

Фахова
публікація
Фахова
публікація

Цикл фахових
публікацій
Цикл фахових
публікацій

2019 р.

Фахова
публікація

Цикл фахових
публікацій

2019 р.

Фахова
публікація

Цикл фахових
публікацій

2019 р.

Фахова
публікація

Цикл фахових
публікацій

2019 р.

2019 р.

Кафедра міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики
Кафедральні наукові теми:
«Проблеми розвитку і функціонування мовних систем у полікультурному просторі» (загальне керівництво здійснює завідувач кафедри к.ф.н., доц.
Жуковська В.В. (Реєстраційний номер: 0112U002264)
«Інноваційні технології навчання іноземної мови у школі та ВНЗ» (загальне керівництво здійснює к.п.н., проф. Калініна Л.В.) (Реєстраційний номер:
0112U002270).
Заходи
у
Реалізація
межах проекту
Діяльність наукової лабораторії
проекту «Школа
(загальне
Використання інноваційних
кафедри
«Використання Керівник:
професійного
Протягом
керівництво:
101.
технологій професійної підготовки
інноваційних
технологій проф. Калініна
саморозвитку
року
Жуковська
майбутніх вчителів 21 століття
професійної підготовки майбутніх Л.В.
вчителя як одна
В.В.,
вчителів 21 століття»
із форм навчання
координатор:
впродовж життя»
Калініна Л.В.)

102.

103.

Проведення ХIІ Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
Сучасні філологічні дослідження та
студентів, аспірантів та молодих
навчання
іноземної
мови
в
науковців «Сучасні філологічні
контексті
міжкультурної
дослідження та навчання іноземної
комунікації.
мови в контексті міжкультурної
комунікації».

Оргкомітет:
Жуковська
В.В.
Відповідальни
й секретар:
Папіжук В.О.

Оргкомітет:
Жуковська
Проведення міжвузівської онлайн В.В.
Актуальні
проблеми
сучасної
конференції “Актуальні проблеми Відповідальни
лінгвістики та методики викладання
сучасної лінгвістики та методики й секретар:
мови і літератури
викладання мови і літератури”
Кузьменко
О.Ю.

листопад
2019 р.

лютий 2019
р.

Конференція
«Сучасні
філологічні
дослідження та
Підготовка
навчання
конференції та іноземної мови в
контексті
збірника
міжкультурної
студентських
наукових статей. комунікації».
22.11.2019р.,
збірник наукових
статей учасників
конференції
Онлайн
конференція
“Актуальні
проблеми
Підготовка
сучасної
конференції та лінгвістики та
збірника статей. методики
викладання
мови
і
літератури”
2019 р.,

збірник статей
учасників
конференції

104.

105.

106.

Актуальні проблеми
лінгвістики

- керування магістерськими
роботами;
- підготовка студентів до участі у
конкурсах студентських наукових
робіт;
- підготовка студентів до участі у
корпусної
Жуковська
ХII
Всеукраїнській
науковоВ.В.
практичній конференції студентів,
аспірантів та молодих науковців
«Сучасні філологічні дослідження
та навчання іноземної мови в
контексті
міжкультурної
комунікації».

керівництво
курсовими,
дипломними,
магістерськими
роботами;
- підготовка студентів до участі у
конкурсах студентських наукових
робіт;
Інноваційні технології навчання
- підготовка студентів до участі у
іноземної мови в середній та вищій
ХІІ
Всеукраїнській
науковошколі.
практичній конференції студентів,
аспірантів та молодих науковців
"Сучасні філологічні дослідження
та навчання іноземної мови в
контексті
міжкультурної
комунікації".
написання
курсових
та
магістерських робіт;
Використання WEB-технологій у - підготовка студентів до участі у
навчанні іноземних мов
ХIІ
Всеукраїнській
науковопрактичній конференції студентів,
аспірантів та молодих науковців

Протягом
року

Підготовка
статей
до
публікації
у
збірнику
студентських
Захист курсових, наукових робіт
дипломних
та «Сучасні
магістерських
філологічні
робіт.
дослідження та
навчання
іноземної мови
в
контексті
міжкультурної
комунікації».

Протягом
року

Організація
відкритих занять

Лінгвометодична
академія для
вчителів
англійської
мови
Шкільне
товариство
знавців мови
«Сходинки до
англомовного
Олімпу»

Протягом
року

Підготовка
до
Захист курсових статей
публікації
у
та магістерських збірнику
робіт
студентських
наукових робіт

Калініна Л.В.
Прокопучук
Н.Р.

Щерба Н.С.

"Сучасні філологічні дослідження
та навчання іноземної мови в
контексті
міжкультурної
комунікації".

"Сучасні
філологічні
дослідження та
навчання
іноземної мови
в
контексті
міжкультурної
комунікації".

Історія англійської мови.

Керівництво проблемною групою з
питань історії англійської мови:
написання
курсових
та
магістерських робіт;
- підготовка студентів до участі у
ХIІ
Всеукраїнській
науковопрактичній конференції студентів, Євченко В.В.
аспірантів та молодих науковців
"Сучасні філологічні дослідження
та навчання іноземної мови в
контексті
міжкультурної
комунікації".

Протягом
року

108.

Прагмалінгвістика.

Керівництво проблемною групою з
питань прагмалінгвістики:
написання
дипломних
та
магістерських робіт;
- підготовка студентів до участі у
ХІІ
Всеукраїнській
науково- Рудик І.М.
практичній конференції студентів,
аспірантів та молодих науковців
"Сучасні філологічні дослідження
та навчання іноземної мови в
контексті
міжкультурної
комунікації".

Протягом
року

109.

Семасіологія

лінгвістична Керівництво проблемною групою з Соловйова

Протягом

107.

та

Підготовка
статей
до
публікації
у
збірнику
студентських
наукових робіт
Захист курсових
"Сучасні
та магістерських
філологічні
робіт.
дослідження та
навчання
іноземної мови
в
контексті
міжкультурної
комунікації".
Підготовка
статей
до
публікації
у
збірнику
студентських
Захист
наукових робіт
дипломних
та "Сучасні
магістерських
філологічні
робіт.
дослідження та
навчання
іноземної мови
в
контексті
міжкультурної
комунікації".
Захист
Підготовка

аксіологія.

питань семасіології:
Л.Ф.
- написання магістерських робіт;
- підготовка студентів до участі у
конкурсах студентських наукових
робіт;
- підготовка студентів до участі у
ХІІ
Всеукраїнській
науковопрактичній конференції студентів,
аспірантів та молодих науковців
"Сучасні філологічні дослідження
та навчання іноземної мови в
контексті
міжкультурної
комунікації".

та

Керівництво проблемною групою з
питань
комунікативної
та
когнітивної лінгвістики:
- написання курсових, дипломних,
магістерських робіт;
- підготовка студентів до участі у
когнітивна
ХІІ
Всеукраїнській
науково- Савчук І.І.
практичній конференції студентів,
аспірантів та молодих науковців
"Сучасні філологічні дослідження
та навчання іноземної мови в
контексті
міжкультурної
комунікації".

110.

Комунікативна
лінгвістика

111.

Керівництво проблемною групою з
історичного синтаксису англійської
мови:
- написання курсових, дипломних,
Історичний синтаксис англійської
Андрушенко
магістерських робіт;
мови
О.Ю.
- підготовка студентів до участі у
ХІІ
Всеукраїнській
науковопрактичній конференції студентів,
аспірантів та молодих науковців

року

магістерських
робіт.

Протягом
року

Захист курсових
та
дипломних
робіт.

Протягом
року

Захист курсових
та
дипломних
робіт.

статей
до
публікації
у
збірнику
студентських
наукових робіт
"Сучасні
філологічні
дослідження та
навчання
іноземної мови
в
контексті
міжкультурної
комунікації".
Підготовка
статей
до
публікації
у
збірнику
студентських
наукових робіт
"Сучасні
філологічні
дослідження та
навчання
іноземної мови
в
контексті
міжкультурної
комунікації".
Підготовка
статей
до
публікації
у
збірнику
студентських
наукових робіт
"Сучасні
філологічні
дослідження та

"Сучасні філологічні дослідження
та навчання іноземної мови в
контексті
міжкультурної
комунікації".
Керівництво проблемною групою з
актуальних проблем граматики
англійської мови:
- написання курсових, дипломних,
магістерських робіт;
- підготовка студентів до участі у
граматики
ХІІ
Всеукраїнській
науковоГирин О.В.
практичній конференції студентів,
аспірантів та молодих науковців
"Сучасні філологічні дослідження
та навчання іноземної мови в
контексті
міжкультурної
комунікації".

112.

Актуальні проблеми
англійської мови.

113.

- написання курсових, дипломних,
магістерських робіт;
- підготовка студентів до участі у
Викладання французької мови як ХІІ
Всеукраїнській
науководругої та третьої іноземної мови для практичній конференції студентів, Папіжук В.О.
студентів
філологічних аспірантів та молодих науковців
спеціальностей
"Сучасні філологічні дослідження
та навчання іноземної мови в
контексті
міжкультурної
комунікації".

114.

Специфіка мовленнєвого впливу у
комунікативній ситуації спокуси Захист дисертаційної роботи
(на
матеріалі
мас-медійного

Матушевська
Н.В.

Протягом
року

Захист курсових,
дипломних
та
магістерських
робіт.

До кінця
року.

Захист курсових,
дипломних
та
магістерських
робіт.

Червень
2019 р.

Дисертаційне
дослідження

навчання
іноземної мови
в
контексті
міжкультурної
комунікації".
Підготовка
статей
до
публікації
у
збірнику
студентських
наукових робіт
"Сучасні
філологічні
дослідження та
навчання
іноземної мови
в
контексті
міжкультурної
комунікації".
Підготовка
статей
до
публікації
у
збірнику
студентських
наукових робіт
"Сучасні
філологічні
дослідження та
навчання
іноземної мови
в
контексті
міжкультурної
комунікації".
Захист
дисертаційног
о дослідження.

дискурсу).

115.

Репрезентація
англомовному
дискурсі

респондента
в Подання
дисертації
до
Кузьменко
мас-медійному спеціалізованої вченої ради з
О.Ю.
захисту дисертацій

116.

Теоретичні
аспекти
англійської мови

117.

Підготовка фахових статей

Підготувати до друку 1.навчальний
посібник
«Загальнотеоретичний
курс англійської мови»
сучасної
Соловйова
2.методичні
рекомендації
з
Л.Ф.
теоретичних
аспектів
сучасної
англійської мови для студентів
магістратури.

Публікація статей
виданнях України

у

фахових Весь
склад
кафедри

Квітень
2019 р.

2019

Дисертаційне
дослідження

Подання
дисертаційног
о дослідження
до
спеціалізованої
вченої ради з
захисту
дисертацій.

Подати
на
рецензування
навчальний
посібник
«Загальнотеорети
чний
курс
англійської мови».
Підготувати
оригінал-макет
метод.
рекомендацій
«Теоретичні
аспекти сучасної
англійської мови»

Видати
навчальний
посібник
«Загальнотеорет
ичний
курс
англійської
мови»
Видати метод.
рекомендації з
теоретичних
аспектів
сучасної
англійської
мови.

Протягом
року

Фахова стаття

118.

Підготовка
науково-популярних,
консультаційних (дорадчих) та Публікація статей
дискусійних публікацій з наукової
або професійної тематики

Весь
склад
кафедри

Протягом
року

Науковопопулярні,
консультаційні
(дорадчі)
та
дискусійні
публікацій
з
наукової
або
професійної
тематики

119.

Укладання підручників, навчальних - Публікація навчального посібника
посібників та монографій
«Л. М. Монтгомері, Анна з Грін

Євченко В.В.,
Калініна Л.В.,

Протягом
року

Укладання
презентація

та

Публікація
фахових статей
Публікація
науковопопулярних,
консультаційн
их (дорадчих)
та дискусійних
публікацій
з
наукової або
професійної
тематики
Навчальнометодичні

120.

121.

122.

Наукове
(консультування)
наукового ступеня

Гейблз: Книга для читання
англійською мовою для студентів
факультетів іноземних мов і
філологічних факультетів»;
- Підготовка словника «Англоукраїнський словник академічних
кліше»
- Презентація навчальнометодичного посібника
«Формування компетентності
«Hавчання впродовж життя» як
ключової вимоги професійної
підготовки вчителя ХХІ століття»
Наукове керівництво
керівництво дисертаційними дослідженнями (
здобувачів Кузьменко О.Ю., Юзефович К.,
Петрович С.)

Участь у міжнародних проектах

Українсько-Британський проект
(напрям: професійна підготовка
майбутнього вчителя англійської
мови у вищому навчальному
закладі «Шкільний вчитель нового
покоління») (Наказ МОН України
від 12.08.2015 р. № 871)

- Членство в українському
Фулбрайтівському колі;
Участь у професійних об’єднаннях
- Членство у місцевому осередку
за спеціальністю
Української спілки германістів
вищої школи

Гирин
О.В.,
Жуковська
В.В,
Савчук
І.І., Прокопчук
Н.Р.,
Щерба
Н.С. та ін.

Жуковська
В.В., Калініна
Л.В.
кер. Калініна
Л.В., учасники
проекту:
Прокопчук
Н.Р.,
Щерба
Н.С.,
Кузьменко
О.Ю.
Андрушенко
О.Ю.,
Рудик
І.М.
Жуковська
В.В.,
Соловйова Л.
Ф.,
Савчук І.І.,
Кузьменко О.
Ю.,
Матушевська

навчальних
посібників,
словника

посібники,
словник

Протягом
року

Підготовка
дисертаційних
досліджень

Дисертаційні
дослідження

Протягом
року

Реалізація
проекту
«Шкільний
вчитель нового
покоління»

Проект
«Шкільний
вчитель нового
покоління»

Протягом
року

Рецензування
конкурсних
робіт програми
академічних
обмінів
імені
Фулбрайта;
Участь
у
наукових
заходах,
організованих
Українською

Рецензування
конкурсних
робіт програми
академічних
обмінів імені
Фулбрайта;
Наукові
публікації,
участь
в
конференціях

Н.В.

спілкою
германістів
вищої школи

Кафедра германської філології та зарубіжної літератури

123.

Напрямок роботи кафедри: «Германська філологія: проблеми літературознавства і мовознавства»
Робота над
«Теорія та історія драми»
Функціонування наукової школи
Чирков О.С. –
2019 р.
дисертаціями,
"Теорія та історія драми"
керівник школи,
керівництво
Васильєв Є.М.,
аспірантами,
захист
Ліпісівіцький
дисертаційних
М.Л.,
досліджень Анхима
Закалюжний
О.І., Василівської
Л.В., Коляда
Н.І.,
О.В., Федоренко
написання 8
Л.О., Дмитрієва
наукових статей,
І.В.,
проведення
Анхим О.І.,
конференції
«Брехтівські
аспіранти
драматургічні
Василівська Н.І.,
читання» та видання
Гаврилюк А.М.,
6-го номеру
Можарівська І.О.

Робота над
дисертаціями,
написання
циклу
наукових
статей,
проведення
конференцій,
видання
Брехтівського
часопису,
«Драматургічн
ого
лексикону»,
часопису
Брехтівського
«Мистецтво і
часопису, підготовка
наука»
та видання ІІ

«Методологія літературознавчого
пізнання літературного твору»
124.

Робота над напрямом наукового
дослідження

Астрахан Н.І.,
аспіранти
Трохимчук
О.В.,
Сергієнко
В.Ю.

2019 р.

частини
«Драматургічного
лексикону», літера
Б., підготовка та
видання 3-го номеру
часопису
«Мистецтво і наука»
Керівництво
Робота над
аспірантами,
дисертаціями,
написання 4
публікація
статей, підготовка
циклу статей
і видання
та навчального
навчального
посібника.
посібника
“Основи теорії

«Актуальні проблеми германського
мовознавства»

Робота над напрямом наукового
дослідження

Соколовська
С.Ф.,
Кавальова
Т.П., Тараба
І.О., Фант
М.О., Бараняк
М.М., Баюн
К.Й.,
Захарченко
Н.І.

2019 р.

«Інноваційні методи навчання
іноземної мови»

Робота над напрямом наукового
дослідження

2019 р.

«Латинська мова в
загальновживаній лексиці та
терміносистемах сучасних
германських мов»

Робота над напрямом наукового
дослідження

Ліпісівіцький
М.Л.,
Горобченко Н.В.
Зелінська
Н.М.,
Ващенко Т.Ю.

«Дослідження творчості Бертольта
Брехта»

Вивчення творів Брехтівської
творчої спадщини

Чирков О.С.,
Ліпісівіцький
М.Л.,
Соколовська
С.Ф.,
Федоренко
Л.О., Фант
М.О., Анхим
О.І.

2019 р.

125.

126.

127.

128.

2019 р.

літератури”,
участь у
конференціях.
Написання 7
статей, підготовка
і видання
посібників
«Тестові завдання
зі стилістики
німецької мови
(Частина 2)»,
«Перші зустрічі з
німецькою
мовою», участь у
конференціях.

Публікація
циклу статей,
посібників
«Тестові
завдання зі
стилістики
німецької мови
(Частина 2)»,
«Перші зустрічі
з німецькою
мовою», участь
у конференціях.

Написання 2-х
статей, участь у
конференціях.
Підготовка та
видання
навчального
посібника
«Латинська
мова»

Публікація
циклу статей.

Підготовка і
видання
українською
творів
Брехтівської
творчої спадщини,
публікація 3-х
перекладів п’єс,
публікація
каталогу
виставки,
присвяченої
творчості Брехта,
переклад книги
Кароліни

Публікація
циклу
перекладів, друк
каталогу
виставки,
випуск
перекладу книги
Кароліни
Шпренгер
«Брехтівська
лірика на уроках
німецької
мови».

Видання
навчального
посібника
«Латинська
мова»

Шпренгер
«Брехтівська
лірика на уроках
німецької мови».

Випуск студентського часопису
«Semper tiro»

Наукова робота зі студентами

Чирков О.С.,
Астрахан Н.І.,
Васильєв Є.М.,
Закалюжний
Л.В.,
Ліпісівіцький
М.Л.

2019 р.

Публікація 15
статей студентів,
виконаних в
межах
проблемних
груп кафедри,
випуск 8-го
номеру часопису
«Semper tiro»

Серія випусків
часопису
«Semper tiro».

Дослідження англомовної та
німецькомовної літератури

Продовження роботи над
«Лексиконом драматургів світу»,

Дмитрієва І.В.,
Коляда О.В.

2019 р.

Друк навчальнометодичного
посібника
"Contemporary
American Poetry
#1 Bryan Lewis
Saunders" друк
ІІ-ої частини
Лексикону
драматургів
світу.

Теорія, практика та методика
перекладу з німецької мови.

Продовження роботи над теорією,
практикою та методикою перекладу
з німецької мови

Ліпісівіцький
М.Л.,
Федоренко
Л.О., Бараняк
М.М,
Соколовська

2019 р.

Підготовка і
видання
навчальнометодичного
посібника Коляди
О.В.
"Contemporary
American Poetry
#1 Bryan Lewis
Saunders" з
сучасної
американської
поезії, підготовка
до друку ІІ-ої
частини
Лексикону
драматургів світу
«Англомовні
драматурги».
Стажування у
Літературному
колоквіумі, м.
Берлін
(Німеччина),
стажування у
Міжнародному

129.

130.

131.

Стажування та
участь у
перекладацьки
х семінарах,
організація
перекладацької

С.Ф.

132.

133.
134.
135.

перекладацькому
семінарі в
м. Мюльгайм
(Німеччина)),
організація
перекладацької
майстерні сучасної
австрійської
драми.

Кафедра іноземних мов і новітніх технологій навчання
Комплексна наукова тема: МОВНА ОСВІТА У ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ
Зміст, форми і методи роботи у Опублікувати статтю у фаховому Андрійчук
2019 р.
Стаття
системі
інклюзивної
освіти науковому
виданні
«Науково- Н.М.
скандинавських країн.
методичні і практичні способи
впровадження
інклюзивного
навчання
у
системі
освіти
скандинавських країн»
Опублікувати статтю у фаховому Андрійчук
2019 р.
Стаття
науковому
виданні
«Аналіз Н.М.
нормативно-правової бази системи
інклюзивної
освіти
у
скандинавських країнах»
Підготувати
студентів
до Андрійчук
Квітень
Статті студентів
V Міжнародної науково-практичної Н.М.
2019 р.
студентської конференції "Україна.
Європа. Світ: актуальні проблеми
та міждисциплінарні досягнення
розвитку
іншомовної
компетентності".
Parents as a subject of education: the Підготувати до публікації статтю з Андрійчук
2019 р.
Стаття
level of local community in питань дослідження
Н.М.
Kazakhstan and Ukraine
Розробка
кейсів
інклюзивних Створення проекту для участі у Андрійчук
2019 р.
Проект
практик
програмі Еразмус + 2019
Н.М.
Цільовий
компонент
навчання Організація діяльності науково- Литньова Т. В.
2019 р.
Організація
іноземної
мови
у
контексті дослідної
лабораторії
«Мовна
заходів
згідно
розвитку змісту іншомовної освіти. освіта як чинник підготовки
плану

майстерні
сучасної
австрійської
драми.

Стаття у
фаховому
виданні

Стаття у
фаховому
виданні
Статті
студентів

Стаття
Проект
Організація
заходів згідно
плану

сучасних фахівців»

Опублікувати статтю у фаховому Литньова Т. В.
науковому виданні ("Перегляд
цілей іноземної мови в умовах
шкільних реформ (1956 – перша
половина 1980-х років)").
Підготувати статтю та взяти участь .
у
щорічному
Всеукраїнському Литньова Т. В.
науково-практичному вебінарі.

136.

137.

138.

Підготувати
студентів
до
V Міжнародної науково-практичної
студентської конференції "Україна.
Європа. Світ: актуальні проблеми
та міждисциплінарні досягнення
розвитку
іншомовної
компетентності".
Прагматика
та
когнітивна Підготовка
публікації
фахової
лінгвістика
наукової статті «Cognitive and
Pragmatic Features of Implicit Speech
Acts»
Політичний дискурс
Підготовка
публікації
фахової
наукової статті «Адресат як об’єкт
довгої перспективи політичного
дискурсу: стратегія наближення»
Питання
прагматики
та Участь у міжнародній конференції в
дискурсології
Лодзі «New Developments in
Linguistic Pragmatics 2019»
Підготовка студентів до участі у V
Міжнародній науково-практичній

Травень
2019 р.

Листопад
2019 р.

навчальнонаукової
лабораторії на
2018-2019 н.р.
Стаття

навчальнонаукової
лабораторії на
2018-2019 н.р.
Стаття у
фаховому
виданні

Стаття

Стаття у
збірнику
матеріалів
Всеукраїнськог
о науковопрактичного
вебінару
Статті
студентів

Литньова Т. В.

Квітень
2019 р.

Статті студентів

Кузнєцова Г.В.

2019 р.

Стаття

Стаття у
фаховому
виданні

Кузнєцова Г.В.

Травеньчервень
2019 р.

Подання до
друку статті

Стаття у
фаховому
виданні

Кузнєцова Г.В.

Травень
2019 р.

Доповідь на
конференції

Доповідь на
конференції

. Кузнєцова Г.В.

Лютийквітень

Статті студентів

Статті
студентів

студентській конференції
«Україна. Європа. Світ: актуальні
проблеми та міждисциплінарні
досягнення розвитку іншомовної
компетентності»
Робота з проблемною групою Кузнєцова Г.В.
«Розвиток професійної англомовної
компетентності молодого науковцяматематика та програміста»

Технологія
розвитку
культури
публічного
виступу
студентів
немовних факультетів іноземною
мовою на професійну тематику»

139.

Інноваційні методи навчання
іноземним мовам у ВНЗ

Підготовка
до
друку
статті
«Особливості
використання
аудіовізуальних
матеріалів
у
процесі формування комунікативної
компетенції студентів немовних
факультетів»
Підготовка
до
друку
статті
«Використання
мультимедійних
засобів у викладанні іноземної мови
професійного спрямування у вищій
школі»
Підготовка
методичних
рекомендацій «Deutsch für dich» для
студентів
1-2
курсів
(усіх
спеціальностей)
немовних
факультетів.
Підготовка посібника-практикуму
«English for Ecology Students»

Січеньгрудень
2019 р.

Доповіді

. Свириденко І.
М.

Лютий
2019 р.

Подання до
друку статті

Свириденко І.
М.

Жовтень
2019 р.

Подання до
друку статті

Свириденко І.
М.

Грудень
2019 р.

Методичні
рекомендації

Білошицька
Т.Ю.

Січеньтравень
2019 р.

Посібникпрактикум

Підготовка майбутніх учителів до Підготувати до друку фахову Білошицька
педагогічного
консультування статтю
«Модель
підготовки Т.Ю.
суб’єктів
навчально-виховної майбутніх
учителів
до

Січеньтравень
2019 р.

Стаття

140.

141.

2019 р.

Виступ на
конференції V
Міжнародній
науковопрактичній
студентській
конференції
Стаття у
фаховому
виданні

Стаття у
фаховому
виданні
Методичні
рекомендації

Посібникпрактикум
«English for
Ecology
Students»
Стаття у
фаховому
виданні

діяльності

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

педагогічного
консультування
суб’єктів
навчально-виховної
діяльності»
Аксіологічний
компонент Подати до друку у фаховому
Левківська
іншомовної підготовки сучасних виданні наукову статтю
К.В.
фахівців
Тенденції реформування змісту Написання І розділ монографії
Дєнічєва О.І.
гуманітарної освіти в гімназіях
Австрії
До питання про зміст гуманітарної Підготувати до друку фахову Дєнічєва О.І.
освіти в системі вищої освіти статтю
Австрії
Розвиток
навичок
письма
іноземною
мовою
студентів
немовних факультетів
Шляхи підвищення мотивації до
вивчення іноземної мови на
немовних факультетах
Формування
комунікативної
соціокультурної
компетентності
студентів немовних спеціальностей
ВНЗ з використанням новітніх
засобів навчання

2019 р.
Березень
2019р.

Стаття
І розділ
монографії

Стаття у
фаховому
виданні
Монографія

Лютий
2019 р.

Стаття

2019 р.

Стаття

на Плахотнюк Н.П.

2019 р.

Тези

Підготувати до друку статтю Кухарьонок С.С.
«Використання новітніх засобів
навчання у вивченні іноземної мови
студентами
гуманітарних
спеціальностей».

Травень
2019 р.

Стаття

Взяти участь у Міжнародній Кухарьонок С.С.
конференції та підготувати до
друку тези «Інтерактивні методи
навчання як засіб вдосконалення
діалогічного мовлення студентів»

Листопад
2019 р.

Тези

Тези

2019 р.

Стаття

Стаття у
фаховому
виданні

Підготувати
статтю

до

друку

фахову Плахотнюк Н.П.

Підготовка
тез
доповіді
всеукраїнський вебінар

Підготувати до друку фахову
Рольова асиметрія у дискурсі статтю «Мовні засоби вираження
британської драми ХХ століття
тактики заборони у рольовій
асиметрії (на матеріалі британської
драми ХХ століття)»
Підготувати до друку фахову

Білінський
Д.Ю.

Білінський

2019 р.

Стаття

Стаття у
фаховому
виданні
Стаття у
фаховому
виданні
Тези доповіді
Стаття у
фаховому
виданні

Стаття у

Комунікативна поведінка у
реактивних висловленнях
американських персонажівпідлітків (на базі американського
кінодискурсу)
149.

статтю «Драма як джерело
дослідження мовних засобів
вираження соціально-рольової
взаємодії»
Підготовка до попередньої
експертизи (передзахисту) та захист
дисертаційного дослідження
Організація студентської
проблемної групи «Сучасні методи
підготовки майбутніх фахівців з
інформатики»

Д.Ю.

Подати до друку наукову
публікацію «Хмарні технології як
складова мовної підготовки
фахівця»
Подати до друку фахову статтю
«Проблеми соціальної стратифікації
мовлення американських підлітків»
Підготовка до передзахисту
дисертаційного дослідження

Макаревич
О.О.

Підготовка до захисту
дисертаційного дослідження

фаховому
виданні

Білінський
Д.Ю.

2019 р.

Передзахист

Білінський
Д.Ю.

2019 р.

Організація
заходів згідно
плану наукової
проблемної
групи
Стаття

2019 р.

Макаревич
О.О.

2019 р.

Стаття

Макаревич
О.О.

2019 р.

Макаревич
О.О.

2019 р.

Передзахист
дисертаційного
дослідження
Захист
дисертаційного
дослідження

Захист
дисертаційного
дослідження
Організація
заходів згідно
плану наукової
проблемної
групи
Стаття

Стаття у
фаховому
виданні
Передзахист
дисертаційног
о дослідження
Захист
дисертаційного
дослідження

Напрям: суспільні науки
Кафедра лінгвометодики та культури фахової мови
Напрямок роботи кафедри "Науково-дослідна робота майбутніх педагогів з проблем культури української мови та методики її викладання в
закладах освіти"(державний реєстраційний номер 0112U002258, 01.12 – 01.22)
150.
Актуальні проблеми формування
Фахова стаття
Климова К.Я.
Жовтень
Стаття
Стаття
мовної компетентності у студентів
2019
нефілологічних
спеціальностей
університетів
151.

Лінгводидактичні

аспекти

Фахова стаття

Климова К.Я.

Грудень

Стаття

Стаття

професійної підготовки студентівнефілологів
у
сучасному
інформаційному просторі
152.

"Українська мова (за професійним
спрямуванням)"

2019

Фахова стаття

Голубовська І. В.
Підгурська В. Ю.

Грудень
2019

153.

Методичні рекомендації

154.

Навчально-методичний посібник

Голубовська І. В.
Підгурська В. Ю.
Підгурська В. Ю.
Голубовська І. В.

Січень
2019
Березень
2019

155.

Збірник тестових завдань

Підгурська В. Ю.
Голубовська І. В.

Лютий
2019

Стаття

Стаття

Методичні
Методичні
рекомендації
рекомендації
НавчальноНавчальнометодичний
методичний
посібник
посібник
Збірник
Збірник тестових
тестових завдань
завдань

156.

Формування культури наукової
мови студентів у процесі вивчення
дисципліни "Українська мова (за
професійним спрямуванням"

Фахова стаття

Підгурська В. Ю.
Голубовська І. В.

Січень
2019

Стаття

Стаття

157.

Використання
інтерактивних
технологій
для
досягнення
очікуваних результатів навчальної
діяльності на уроках української
мови і літературного читання

Стаття

Підгурська В. Ю.

Липень
2019

Стаття

Стаття

158.

Організація навчальної діяльності
молодших школярів на уроці
української мови з використанням
комп’ютера

Стаття

Гордієнко О.А.

Жовтень
2019

Стаття

Стаття

159.

Театрально-гурткова робота як засіб
організації
цікавого
дозвілля
молодших школярів
Особливості уроків літературного

Стаття

Гордієнко О.А.

Листопад
2019

Стаття

Стаття

Стаття

Гордієнко О.А.

Вересень

Стаття

Стаття

160.

читання з вивчення творів зарубіжної
літератури
161.
.

162.

163.

2019

Актуальні проблеми реформування Два
навчально-методичних
початкової освіти
посібника: "Студентські наукові
Актуальні проблеми реформування роботи: теорія і практика",
початкової освіти
"Розвиток якостей читання в учнів
2-4 класів"
Підготовка до друку навчальнометодичного посібника "Розвиток
якостей читання в учнів 2-4 класів"

Підлужна Г. В.

Дві статті:
"Шляхи реалізації змістової лінії
"Театралізуємо" на уроках рідної
мови в новій українській школі",
"Становлення й розвиток методики
читання в українській школі (ХІХ
початок ХХ ст.)"
Підготовка до друку статті
"Становлення й розвиток методики
читання в українській школі (ХІХ
початок ХХ ст.)"

Підлужна Г. В.

Квітень
2019 р.

Підлужна Г.
В.

Червень
2019 р.

Стаття

Стаття

Усатий В.Д.

Литопад
2019

Стаття

Стаття

Стаття

Усатий В.Д.

Грудень
2019

Стаття

Стаття

Дотримання граматичних норм
української
мови
х
метою
забезпечення
культури
мови
майбутніх вчителів початкових
класів
Культура
мовлення
майбутніх
вчителів початкових класів

Лютий
2019 р.

Навчальнометодичний
посібник

Навчальнометодичний
посібник

Жовтень
2019 р.

Навчальнометодичний
посібник
Стаття

Навчальнометодичний
посібник
Стаття

Підлужна Г. В.

Стаття

Кафедра педагогіки
Напрями роботи кафедри:Теоретичні та методичні засади розробки науково-педагогічного супроводу обдарованої особистості (0110U002112; 20102020);
Формування професійної компетентності майбутнього вчителя в умовах європейської інтеграції (0110U002110 2015–2020)

164.

165.

Становлення та розвиток освіти та виховання в різні історичні періоди" (0110U002112,2010-2020 )
Професійна підготовка фахівців в умовах ступеневої освіти (0110U002274 2010-2020)
Морально-етичні засади формування зростаючої особистості (0110U002274 2010-2020)
Теоретичні та методичні засади
теоретико-методологічні та
розробки науково-педагогічного
організаційно-методичні засади
розділ
упродовж
супроводу обдарованої особистості розробки психолого-педагогічного
Антонова О.Є.
колективної
2019 р.
супроводу обдарованої молоді у
монографії
процесі навчання
особливості реалізації
розділ
Мельниченко
упродовж
диференційованого підходу у
колективної
Р.К.
2019 р.
профільній школі
монографії
педагогічні умови розвитку
розділ
упродовж
креативності учнів у сучасному
Павленко В.В.
колективної
2019 р.
педагогічному процесі
монографії
розробка технології підготовки
розділ
вчителя біології до розвитку
упродовж
Шевчук С.І.
колективної
інтелектуальної обдарованості
2019 р.
монографії
старшокласників
розробка технології розвитку
розділ
упродовж
креативності учнів засобами
Шубіна О.
колективної
2019 р.
STEAM освіти
монографії
особливості розвитку лідерських
розділ
упродовж
здібностей студентської молоді в
Антонов О.
колективної
2019 р.
умовах громадських об’єднань
монографії
підготовки викладача ВНЗ до
розділ
упродовж
розвитку наукової обдарованості
Бірук Н.П.
колективної
2019 р.
студентів
монографії
Формування професійної
1) продовжувати досліджувати
– розділи у
компетентності майбутнього
особливості процесу формування
Дубасенюк О.
монографії
вчителя в умовах європейської
професійної компетентності
А.
– статті у
інтеграції
майбутнього вчителя в ННІ
Антонова О.Є.
наукових
упродовж
педагогіки та на історичному
Вітвицька С.С.
часописах;
2019 р.
факультеті;
Ковальчук В.А
– участь у
2) провести моніторинг
.
науководослідження рівня сформованості
Сидорчук Н.Г.
практичних
професійної компетентності
конференціях

підготувати
монографію
підготувати
монографію
підготувати
монографію
підготувати
дисертацію до
захисту
підготувати
розділ
дисертації
підготувати
розділ
дисертації
підготувати до
захисту
дисертацію
публікація
монографії та
статей у
фахових
виданнях

166.

167.

168.

169.

170.

Становлення та розвиток освіти та
виховання в різні історичні періоди

майбутнього вчителя;
3) продовжувати розробляти
технологію формування
професійної компетентності
майбутніх учителів в дисертаційних
роботах.
підготувати до друку друге видання
монографії „Велика Волинь: історія
освіти і культури”
дослідити історію становлення та
розвитку єзуїтської освіти на
Житомирщині

Морально-етичні засади
формування зростаючої особистості

розробити обґрунтувати технології
формування морально-етичних
якостей зростаючої особистості

Професійна підготовка майбутніх
фахівців в умовах ступеневої освіти

Психолого-педагогічні засади
підготовки магістрів в умовах
соціальних змін

1) дослідження процесу підготовки
магістрів освіти до інноваційної
діяльності.
2) розробка технології розвитку
професійної компетентності
вчителів різних спеціальностей в
умовах післядипломної
педагогічної освіти. 3) узагальнення
та аналіз зарубіжного та
вітчизняного досвіду підготовки
магістрі в умовах інтеграційних
процесів у вищій школі.
обґрунтування психологопедагогічних засад підготовки
магістрів в умовах соціальних змін

Формування управлінської

дослідження процесу формування

БорейкоО.М.
Агапов Ю.Ю.

упродовж
2019 р.

підготувати
монографію

БорейкоО.М.
Агапов Ю.Ю.

упродовж
2019 р.

підготувати
розділ
монографії

Березюк О.С.
Вітвицька
С.С., Власенко
О.М.

упродовж
2019 р.

публікація
статей

Вітвицька С.С.
Мирончук
Н.М.,
Мельниченко
Р.К.

упродовж
2019 р.

публікація
статей

Яценко С.Л.,
Мірошниченко
О.А.

упродовж
2019 р.

публікація
статей

Новіцька І.В.

упродовж

публікація

видання
монографії.
видання
колективної
монографії з
університетом
Ігнатіанум
(Польща)
публікація
статей у
фахових
виданнях

публікація
статей у
фахових
виданнях

публікація
статей у
фахових
виданнях
публікація

компетентності студентів ЗВО

171.

172.

173.

174.

175.

управлінської компетентності
Вербовський
2019 р.
статей
статей у
студентів ЗВО під час фахової
І.А.
фахових
підготовки
виданнях
2) обгрунтування технології
формування управлінської
компетентності студентів ЗВО під
час фахової підготовки
3) узагальнення та аналіз
зарубіжного та вітчизняного
досвіду.
Кафедра дошкільної освіти і педагогічних інновацій
Колективна науково-дослідна тема "Впровадження освітніх інновацій у систему підготовки майбутніх педагогів ДНЗ і початкової школи"
(державний реєстраційний номер – 0112U002256, 01.12 – 01.22)
Теоретичні та технологічні засади
Система підготовки майбутніх
Коновальчук І.І.
Січень –
Статті у фахових
Розділ
реалізації інновацій у дошкільних і педагогів дошкільної та початкової
грудень
виданнях, тези
монографії
загальноосвітніх
навчальних освіти до впровадження інновацій
2019 р.
конференцій,
закладах
навчальнометодичний
посібник
Формування
міжособистісної
Дописати магістерську зі
Максимова О.О.
2019
2 статті
Магістерська
толерантності у дітей старшого спеціальності «Дошкільна освіта»
робота
дошкільного віку
та захистити, надрукувати 2 фахові
статті
Андрагогічні засади професійної
Обгрунтування системи
Жовтень
Підготувати
Видання статей
підготовки фахівців дошкільної та професійної підготовки фахівців у Шанскова Т. І.
2019
фахову статтю
початкової освіти
закладах вищої освіти
та статтю в
відповідно до вимог нової
Лютий
«Андрагогічном
української школи
2019
у віснику»
Підготувати інформацію для
Публікація у
ΙΙ півріччя
Методичні
Соціально-педагогічні технології
студентів про організацію та
фаховому
Гужанова Т.С.
рекомендації
виховної роботи
проходження літньої педагогічної
2019р.
виданні
практики.
Нова парадигма освіти дітей з
Розробка інноваційних технологій
Вознюк О.В.
2019 р.
Монографія
Монографія

особливими потребами

педагогічного супроводу дітей з
особливими потребами в контексті
постнекласичної парадигми освіти
Розробити технологію
проектування морального
виховання молодших школярів

176.

Технології морального виховання у
молодшому шкільному віці

177.

Впровадження інноваційних
технологій в процес навчання учнів
початкової школи
Освітні відносини та роль
вихователя дошкільного
навчального закладу в інклюзивній
практиці

Впровадження інноваційних
технологій на уроках математики в
початкових класах
Підготовка розділу монографії
«Інноваційні технології підготовки
вихователів ДНЗ до формування в
дітей елементарних математичних
уявлень». Стаття до фахового
журналу «Дошкільна дидактика та
використання сучасних технологій
дошкільної освіти як інструмент
інклюзії».

179.

Інноваційна підготовка
майбутнього вчителя початкової
школи до виховної взаємодії з
дитячими громадськими
об’єднаннями

Підготовка НМК по підготовці
студентів напрямку
«Хореографія*», «Музичне
мистецтво*»

180.

Інноваційні технології підготовки
майбутніх педагогів ЗДО і
початкової школи до

Розробка інтерактивних технологій
формування конфліктологічної
компетентності майбутніх педагогів

178.

Басюк Н.А.

Ι півріччя
2019 р.

Рудницька Н.
Ю.

Ι півріччя
2019 р .

Тарнавська Н.
П.

Протягом
року

Литньов В.Є.

2019 р.

Костюшко
Ю.О.

2019 р.

«Парадигма
постнекласичної
педагогіки»
Стаття у
фаховому
виданні, розділ
монографії
Стаття у
фаховому
виданні
Стаття у
фаховому
виданні, розділ
монографії

Підготовка
електронних
варіантів НМК,
стаття у
фаховому
виданні, розділ
монографії
Підготовка
навчальнометодичних

Навчальнометодичний
посібник
Методичні
рекомендації
Розділ
навчальнометодичного
посібника
«Художньомультиплікаці
йні матеріали в
основних
методиках
дошкільної
освіти».
Видання
навчальнометодичного
посібника

Видання
навчальнометодичних

міжособистісної взаємодії з дітьми
та батьками

181.

182.

183.

184.

185.

посібників,
фахових статтей

посібників,
фахових
статтей

Кафедра англійської мови з методиками викладання в дошкільній та початковій освіті
Напрямок роботи кафедри: Безперервний професійний розвиток вчителів іноземної мови в Україні та за кордоном»
Теорія
і
практика
навчання
Подати до друку підручник
Самойлюкевич І.
2019 рік
Підручник
Підручник
англійської
мови
в
Новій
Самойлюкевич І. В. Англійська
В.
українській школі
мова для спеціалізованих шкіл з
поглибленим вивченням англійської
мови: підручник для 11 класу
загальноосвітніх навчальних
закладів / Л. В. Калініна, І. В.
Самойлюкевич. – К.: Генеза, 2019. –
240 с.
Професійно – методична підготовка
Подати до друку методичні
Гуманкова О.С.
2019 рік
Методичні
Методичні
майбутніх учителів англійської
рекомендації навчання читання
рекомендації
рекомендації
мови
початкової
ланки
та дітей дошкільного віку для вчителя
керівників гуртків англійської мови
ДНЗ
в ДНЗ
Фахова
підготовка
майбутніх
Подати до друку статтю
Гуманкова О.С.
2019 рік
Фахова стаття
Фахова стаття
учителів іноземних мов початкової
“Використання рольової гри при
ланки
здійсненні контролю рівня
сформованості лексичної
компетентності учнів початкової
школи”
Фахова
підготовка
майбутніх
Подати до друку статтю
Гуманкова О.С.
2019 рік
Фахова стаття
Фахова стаття
учителів іноземних мов початкової
«Особливості розвитку
ланки
лінгвосоціокультурної складової
іншомовної комунікативної
компетентності на ранньому етапі
навчання»
Професійно – методична підготовка
Подати до друку
Зимовець О.А.
2019 рік
Розділ посібника Розділ посібника
майбутніх учителів англійської
навчально-методичний посібник
мови
початкової
ланки
та
для студентів вищих навчальних
керівників гуртків англійської мови
закладів «Англійська мова для
в ДНЗ
студентів педагогічних

186.

Фахова
підготовка
майбутніх
учителів іноземних мов початкової
ланки

187.

Професійно – методична підготовка
майбутніх учителів англійської
мови
початкової
ланки
та
керівників гуртків англійської мови
в ДНЗ

188.

Професійно – методична підготовка
майбутніх учителів англійської
мови
початкової
ланки
та
керівників гуртків англійської мови
в ДНЗ
Фахова
підготовка
майбутніх
учителів іноземних мов початкової
ланки

189.

спеціальностей» (укладачі: І.В.
Самойлюкевич, О.С. Михайлова,
О.А. Зимовець, О.П. Мазко, Є.М.
Карпенко, С.В.Дєньгаєва, С.М.
Прохорова)/ Житомир: Вид-во
ЖДУ ім. Івана Франка. – 2019. –
156 с.
Подати до друку тези доповіді
To the Problem of the Formation of
Dialogical Speech Competence of
Primary School Children in English
Lessons Using Critical Thinking
Strategies/ Interforum: Вісник
науково-дослідницьких робіт
студентів. Випуск п’ятий. – К.:
2019.
Подати до друку навчальнометодичний посібник для студентів
вищих навчальних закладів
«Англійська мова для студентів
педагогічних спеціальностей»
(укладачі: І.В. Самойлюкевич, О.С.
Михайлова, О.А. Зимовець, О.П.
Мазко, Є.М. Карпенко,
С.В.Дєньгаєва, С.М. Прохорова)/
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Івана
Франка. – 2019. – 156 с.
Подати до друку монографію
«Формування культури
педагогічної взаємодії майбутнього
вчителя іноземних мов»
Подати до друку фахову статтю
Integration of оnline study in the
process of teaching foreign languages
to non-philological university students

Зимовець О.А.

2019 рік

Тези доповіді

Тези доповіді

Мазко О. П.

2019 рік

Мазко О. П.

2019 рік

Монографія

Монографія

Кравець О.Є.

2019 рік

Фахова стаття

Фахова стаття

Розділ посібника Розділ посібника

190.

Формування професійних умінь
майбутніх учителів гуманітарних
дисциплін засобами інформаційнокомунікаційних технологій

191.

Формування професійних умінь
майбутніх учителів гуманітарних
дисциплін засобами інформаційнокомунікаційних технологій

192.

Формування професійних умінь
майбутніх учителів гуманітарних
дисциплін засобами інформаційнокомунікаційних технологій

193.

Формування професійних умінь
майбутніх учителів гуманітарних

// Наукові записки Національного
університету «Острозька академія»:
Серія «Філологія»: науковий
журнал. Острог : Вид-во НаУОА,
червень 2019. Вип. 3(71).
Подати до друку статтю Технологія
використання мультимедійного
комплексу при вивченні іноземної
мови на нефілологічних
факультетах ВНЗ
(докомунікативний етап) //
International Journal of Innovative
Technologies in Social Science : RS
Scientific Edition. – Warsaw., – 2018
p. – 4(8), Vol.3.
Подати до друку тези Використання
мультимедійного комплексу при
вивченні іноземної мови на
нефілологічних факультетах ВНЗ //
«Інновації в сучасній освіті:
український та світовий контекст» :
збірник матеріалів Міжнародної
науково-практичної інтернетконференції «Інновації в сучасній
освіті: український та світовий
контекст» (28 вересня 2018 р)., м.
Умань: ВПЦ "Візаві", 2019.
Подати до друку тези Узагальнена
мовна особистість лауреата
Нобелевської премії // Сучасний
вимір філологічних наук: Матеріали
міжнародної науково-практичної
конференції : Львів, 20-21 липня
2019р., Львів, 2019.
Подати до друку тези Вивчення
стану проектувальної діяльності

Кравець О.Є.

2019 рік

Стаття

Стаття

Кравець О.Є.

2019 рік

Тези

Тези

Кравець О.Є.

2019 рік

Тези

Тези

Кравець О.Є.

2019 рік

Тези

Тези

дисциплін засобами інформаційнокомунікаційних технологій

194.

195.

196.

Професійно – методична підготовка
майбутніх учителів англійської мови
початкової ланки та керівників
гуртків англійської мови в ДНЗ
Фахова
підготовка
майбутніх
учителів іноземних мов початкової
ланки

Фахова
підготовка
майбутніх
учителів іноземних мов початкової
ланки

викладачів вищих навчальних
закладів у роботі з навчальною
інформацією // Теоретико-методичні
засади вивчення англійської мови
(партнерство школи й університету):
Матеріали всеукраїнської науковопрактичної конференції : Умань, 30
березня 2019р., Умань, 2019.
Подати до друку методичні
Михайлова О.С.
рекомендації навчання читання
дітей дошкільного віку для вчителя
ДНЗ
Подати до друку навчальноМихайлова О.С.
методичний посібник
для студентів вищих навчальних
закладів Англійська мова для
студентів педагогічних
спеціальностей

2019 рік

Методичні
рекомендації

Методичні
рекомендації

2019 рік

Навчальнометодичний
посібник
для студентів
вищих
навчальних
закладів
Фахова стаття

Навчальнометодичний
посібник
для студентів
вищих
навчальних
закладів
Фахова стаття

Подати до друку фахову статтю
Михайлова О.С.
2019 рік
Використання рольової гри при
здійсненні контролю рівня
сформованості лексичної
компетентності учнів початкової
школи
Кафедра теорії та методики фізичного виховання
Напрямок роботи кафедри: Теоретико-методичні основи управління системою підготовки кваліфікованих спортсменів (державний реєстраційний
номер 0116U001091, 01.16 – 12.25).
197.
Теоретико-методичні основи
підготовка до друку 3 наукових
Р.Ф. Ахметов,
Грудень
3 статті у
підготовка до
управління системою підготовки
статей у фахових виданнях України; Ю.А. Набоков,
2019 р.
фахових
друку
кваліфікованих спортсменів
виступ на республіканських
виданнях
навчального
і міжнародних конференціях
посібника
198.
Спеціальна фізична підготовка
підготовка до друку 2 наукових
І.І. Вовченко,
Грудень
2 статті у
розділ до
спортсменок, які спеціалізуються
статей у фахових виданнях України
2019 р.
фахових
навчального
в бігу на середні дистанції
виданнях
посібника
199.
Оздоровчі моделі, пов’язані
підготовка методичних
Т.Є. Яворська,
Грудень
методичні
методичні

з організацією навантаження для
підвищення спеціальної працездатності організму спортсменок

рекомендацій;
підготовка наукової статті

2019 р.

рекомендації;
1 стаття

200.

Управління процесом підготовки
спортсменів у вищому навчальному
закладі

підготовка до друку 2 наукових
статей у фахових виданнях України

О.В. Скалій,
Т.В. Скалій,

Грудень
2019 р.

2 статті у
фахових
виданнях

201.

Система підготовки спортсменівволейболістів

підготовка до друку 2 наукових
статей у фахових виданнях України

В.К.
Шаверський,

Грудень
2019 р.

2 статті у
фахових
виданнях

202.

Удосконалення навчальнотренувального процесу студентівспортсменів за допомогою
інноваційних технологій

підготовка наукової статті;
підготовка методичних
рекомендацій

Л.І. Левчук,
викладач

Грудень
2019 р.

1 стаття у
фахових
виданнях;
методичні
рекомендації

203.

Особливості формування фізичної
культури особистості студентів
вищих навчальних закладів

– підготовка методичних
рекомендацій;
– підготовка наукової статті

А.З. Крук,
старший
викладач

Грудень
2019 р.

1 стаття у
фахових
виданнях

204.

Управління процесом підготовки
кваліфікованих легкоатлетів

– підготовка наукової статті

Д.О. Гедзюк,
викладач

Грудень
2019 р.

1 стаття у
фахових
виданнях

рекомендації;
1 стаття;
розділ до
навчального
посібника
2 статті у
фахових
виданнях;
розділ до
навчального
посібника
2 статті у
фахових
виданнях;
розділ до
навчального
посібника
1 стаття у
фахових
виданнях;
розділ до
навчального
посібника
1 стаття у
фахових
виданнях
підготовка до
друку
навчального
посібника
1 стаття у
фахових
виданнях

Кафедра фізичного виховання та спортивного вдосконалення
Напрямок роботи кафедри: Теоретико-методичні засади удосконалення навчально-виховного процесу з фізичного виховання у ВНЗ (державний
реєстраційний номер 0114U003978, 12.14 – 12.24); Методична система фізичного виховання студентів ВНЗ (державний реєстраційний номер

205.

206.

0114U003979, 12.14– 12.24).
Методична
система
фізичного 1. Аналіз планування, організації та Грибан Г.П.
виховання
студентів
вищих проведення
навчально-виховного
навчальних закладів
процесу з фізичного виховання
студентів
ВНЗ
в
умовах
реформування
системи
освіти
відповідно до нового закону
України про освіту.
2. Аналіз стану і можливостей
впровадження самостійної роботи
студентів з фізичного виховання в
університеті, відповідно до нових
вимог планування навчального
процесу.
3. Вивчення системи, організації,
форм та інноваційних засобів
рухової активності студентів.
4. Систематизація недоліків в
організації
навчально-виховного
процесу з фізичного виховання
студентів різних спеціальностей.
5. Внести доповнення і зміни в
модель
методичної
системи
фізичного виховання студентів
різних спеціальностей, відповідно
до вимог сьогодення.
6. Упровадити в навчальновиховний процес ВНЗ методичну
систему
фізичного
виховання
студентів, відповідно до вимог
нового Закону про вищу освіту.
7. Вдосконалити рекомендації щодо
формування
у
студентів
фізкультурно-оздоровчих
компетентностей.
Теоретико-методичні
засади 1. Аналіз системи планування, Грибан Г.П.,

Грудень, 2019 Наукові фахові
р.
статті – 3, тези
доповідей – 2,
звіт.

Грудень,

Наукові фахові

грудень
2024 р.,
Посібник,
наукові статті,
акти
впровадження,
державні
свідоцтва про
захист
інтелектуальної
власності

грудень

207.

удосконалення
навчально- організації
та
проведення Булгаков О.І.,
виховного процесу з фізичного навчальних занять з фізичного
Мичка І.В.
виховання у вищих навчальних виховання у ВНЗ України.
Айунц В.І.,
закладах
2.
Провести
аналіз
фізичної
Крук М.З.
підготовленості
студентів Саранча М.П.
університету за 2019 рік.
3. Вивчити мотиваційно-ціннісне Колеснік І.В.,
ставлення студентів до засобів Саранча М.П.
фізичної культури та навчального
процесу з фізичного виховання.
4. Розробити комплекси вправ для
студентів спеціального навчального
Жуковський
відділення.
Є.І.
5. Розробити комплекси вправ з
аеробіки
для
удосконалення
навчального-виховного процесу з
Жуковська
фізичного виховання.
М.О.,
5.
Визначити
ефективність Колеснік І. В.
діяльності викладача фізичного
виховання під час організації та
проведення
навчальної
та
позанавчальної
фізкультурно- Булгаков О.І.
оздоровчої діяльності студентів.
6.
Удосконалити
методику
диференційованого
навчання
студентів засобами баскетболу і
підготувати її до друку.
Кафтанова Т.В.
7. Розробити методику розвитку
силових якостей у студентів
засобами пауерліфтингу.
Мичка І.В.
Історія розвитку фізичної культури і 1. Дослідження історії створення та
Грибан Г.П.
спорту на Житомирщині
діяльності спортивних товариств на
Житомирщині.
2.
Оприлюднити
результати
дослідження про розвиток та
становлення спортивних товариств

2019 р.

статті – 3, тези
доповідей – 2,
звіт.

2024 р.,
Посібник,
наукові статті,
акти
впровадження,
державні
свідоцтва про
захист
інтелектуальної
власності

Методичні
рекомендації

Методичні
рекомендації

Грудень,
2019 р.

Дисертація,
Фахові статті – 2
Монографія у
співав., наукові
фахові статті – 2,
тези доповідей –
2, звіт, друга
частина галереї

грудень
2024 р.,
монографії,
наукові статті,
державні
свідоцтва про

208.

209.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

216.

на Житомирщині.
спортивної
захист
3. Завершити створення другої
слави
інтелектуальної
частини галереї спортивної слави
Березень, Житомирщини.
власності
Житомирщини.
2019 р.
Кафедра психології розвитку та консультування
Напрямок роботи кафедри "Особистісне зростання в умовах трансформації сучасного суспільства"(державний реєстраційний номер
0114U003867, 10.14–10.19)
Дослідження емпатії в системі
2019
Фахові
розділ у
Психологічні особливості емпатії як внутрішніх чинників особистісного
Журавльова
публікації
колективній
чинника особистісного зростання
зростання
Л.П.
монографії
розділ
Генеза чесності особистості в
здійснити теоретичний аналіз
Фахові
дисертаційног
період дорослішання
проблеми
Котлова Л.О.
2019
публікації
о дослідження
Психологія споживацької
розділ
поведінки, психологія
Здійснити порівняльний аналіз
Кулаковський
Фахові
дисертаційног
підприємництва
емпіричних даних
Т.Ю.
2019
публікації
о дослідження
Особистість в суспільнорозділ у
політичному просторі: формування
порівняльний аналіз емпіричних
колективній
політичних орієнтацій
даних
Пирог Г.В.
2019 р.
Фахова стаття
монографії
Здійснити емпіричне дослідження
розділ у
Психологія міжособистісної
емпатійності дітей які опинились у
колективній
взаємодії
складних життєвих обставинах
Коломієць Т.В.
2019р.
Фахова стаття
монографії
Проведення емпіричного
Психологія творчості українських
дослідження психологічних
Розділ у
митців
особливостей формування творчої
колективній
обдарованості митців м. Житомир
Марчук К.А.
2019 р.
Фахова стаття
монографії
Психологічні особливості розвитку
розділ у
навчальних здібностей в
Здійснити аналіз емпіричних даних
Фахова стаття
колективній
підлітковому віці
відповідно до теми дослідження
Кирильчук І.В.
2019р.
монографії
Здійснити аналіз емпіричних
розділ у
Професійне становлення
даних відповідно до теми
Кулаковська
колективній
особистості
дослідження
О.Г.
2019р.
Фахова стаття
монографії
розділ у
Екологічна самосвідомість
Здійснити захист кандидатської
колективній
дисертації
Литвинчук А.І.
2019р.
Фахова стаття
монографії

217.

Психологічні особливості розвитку
екологічної свідомості підлітків з
деструктивних сімей

218.

Гендерні особливості внутрішніх
конфліктів особистості юнацького
віку

219.

Психологічні особливості
становлення етнічної
самосвідомості в юнацькому віці

220.

221.

222.

223.

224.

Здійснити аналіз емпіричних даних
відповідно до теми дослідження
На основі емпіричних даних
дослідження виявити гендерні
особливості внутрішніх конфліктів
у юнацькому віці

Можаровська
Т.В.

Шапран Т.М.

2019 р.

Фахова стаття

публікація
фахової статті

2019 рік

Фахова
публікація

параграф
дисертації

Здійснити аналіз емпіричних даних
Фахова
відповідно до теми дослідження
Шмиглюк О.Г.
2019 рік
публікація
Кафедра соціальної та практичної психології
Напрямок роботи кафедри "Психічне здоров’я особистості: сім’я, спільнота, нація"
Розвиток самооцінки творчих
Розробка програми та проведення
Загурська І.С.
2019 рік
1. Розробка
здібностей у молодшому шкільному дослідження ситуаційної
методики
віці
самооцінки в молодшому
дослідження
шкільному віці
ситуаційної
самооцінки.
2. Статті у
фахових
виданнях
Доказові методи психологічної
Підготувати до друку публікацію у
Горбунова В.В. впродовж
Участь у
допомоги дітям, які пережили
міжнародному виданні
2019 року
наукових
травмуючі події
семінарах і
конференціях.
Психологічна підтримка дитячоПідготувати до друку фахову
Портницька
впродовж
Участь у
батьківських стосунків
публікацію з проблеми
Н.Ф.
2019 р.
наукових
семінарах і
конференціях.
Психологічна допомога сім'ї
Підготувати до друку фахову
Тичина І.М.
впродовж
Участь у
засобами позитивної психотерапї
публікацію з проблеми
2019 року
наукових
семінарах і
конференціях.
Розвиток рефлексії особистісних
Підбір засобів усної народної
Никончук Н.О. 2019
Статті у фахових
якостей молодших школярів
творчості для розвитку рефлексії
виданнях
засобами усної народної творчості
особистісних якостей молодших
школярів.

параграф
дисертації

Статті у
фахових
виданнях

Стаття у
фаховому
виданні
Стаття у
фаховому
виданні
Стаття у
фаховому
виданні
Статті у
фахових
виданнях

Особистісна проблема як психічна
інверсія (на матеріалі художньої
літератури)

225.

226.

227.

228.

Становлення картини світу
особистості у сучасному
інформаційному суспільстві

Підготовка занять для молодших
школярів, зорієнтованих на
розвиток рефлексії особистісних
якостей.
1.
Оформити три розділи
Мазяр О.В.
2019
докторської дисертації:
“Особистісна проблематика у
системі у системі психічного
розвитку людини”; “Інверсійна
динаміка психічного розвитку”;
“Субособистісний аналіз
особистісної проблеми”.
2. Підготувати курс лекційних
занять “Аналіз психічної інверсії”
для наукової проблемної групи
студентів
Підготувати до друку публікацію у Кириченко В.В. 2019
фаховому виданні

Мотивація у структурі психічного
здоров’я особистості

Підготувати до друку публікацію у
фаховому виданні

Савиченко О.М.. 2019

Профілактика та подолання
домашнього насильства

Провести емпіричне дослідження
ставлення молодих жінок до
домашнього насильства
Удосконалення теоретичної моделі
дослідження

Гавриловська
К.П.

2019

Дем’янчук
Ю.Ю.

2019

Весельська
А.Л.

2019

Вплив зміни життєвої ситуації на
розвиток здібностей
229.

230.

Розвиток музичних здібностей в
умовах інклюзивного навчання

Розробити програму розвитку
музичних здібностей в умовах
інклюзивного навчання

Три статті у
вітчизняних
фахових та
закордонних
виданнях

Статт іу
вітчизняних
фахових та
закордонних
виданнях

Стаття у
вітчизняному
фаховому
виданні
Стаття у
вітчизняному
фаховому
виданні
Стаття у
фаховому
виданні
Участь у
семінарах і
конференціях із
заданої
тематики.
Тези
Участь у
семінарах і
конференціях

статті у
фахових
виданнях
статті у
фахових
виданнях
Статті у
фахових
виданнях
Розділ
колективної
монографії,
статті, тези

Статті, тези

231.

Розвиток процесів саморегуляції як
складової психічного здоров'я

Підготувати до друку фахову
публікацію з проблеми

Майстренко
Т.М.

впродовж
2019

Участь у
наукових
семінарах і
конференціях.
Фахові статті

Стаття у
фаховому
виданні

Конструкт справедливості як
Розробка та проведення
Л.М.Фальковськ 2019
Розділ
соціально-психологічний механізм
емпіричного дослідження
а
колективної
232.
регуляції правової поведінки молоді функціонування конструкту
монографії
справедливості у правовій поведінці
молоді
Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології
Наукова тема кафедри «Гуманізація національної освіти в сучасних соціокультурних умовах» (державний реєстраційний номер – 0112U002269, 01.12– 01.22)
Якісний та кількісний аналіз
одержаних результатів
Розділ у
дослідження.
Творча педагогічна взаємодія
науковоДмитрієва
Стаття
Змістовна інтерпретація одержаних
233.
викладача і студентів як умова
2019
методич-ному
С.М.
результатів
емпіричного
гуманізації вищої освіти
збірнику
дослідження провідних чинників
кафедри
творчої
педагогічної
взаємодії
викладачів і студентів
Якісний та кількісний аналіз
2019
одержаних результатів
дослідження.
Розділ у
Змістовна інтерпретація одержаних
науковорезультатів емпіричного
Стаття
234.
Безпека психічного здоров’я молоді
Максимець С.М.
методич-ному
дослідження старшокласників та
збірнику
студентів І-ІІ курсів впливу
кафедри
комп’ютерів та комп’ютерних
мереж на особистість молодої
людини.
Якісний та кількісний аналіз
2019
Розділ у
Проблема психологічної безпеки в одержаних результатів
науковоконтексті аналізу взаємодії сучасної дослідження.
Стаття
методич-ному
235.
Бутузова Л.П.
молоді з комп’ютерними
Змістовна інтерпретація одержаних
збірнику
технологіями
результатів
емпіричного
кафедри
дослідження проблем психологічної

236.

237.

238.

239.

Особистісні детермінанти успішної
професійної підготовки майбутніх
підприємців

безпеки та психологічної специфіки
конструктивної та деструктивної
взаємодії
старшокласників
з
комп’ютерними технологіями
Якісний та кількісний аналіз
одержаних результатів
дослідження.
Змістовна інтерпретація одержаних
результатів емпіричного
дослідження психологічних
детермінант успішної професійної
підготовки майбутніх менеджерів і
психологів
Якісний та кількісний аналіз
одержаних результатів
дослідження.

2019

Дубравська
Н.М.

Врахування
особливостей
Змістовна
інтерпретація
показників саморегуляції поведінки одержаних результатів емпіричного
Сидоренко Н.І.
майбутніх педагогів в навчально- дослідження
психологічних
виховному процесі
особливостей
показників
саморегуляції поведінки майбутніх
педагогів в навчально-виховному
процесі
Якісний та кількісний аналіз
одержаних результатів
дослідження.
Змістовна інтерпретація одержаних
Особливості прояву
результатів
емпіричного
Фриз І.В.
відповідальності студентів
дослідження
психологічних
особливостей
прояву
відповідальності студентів ІІІ та ІУ
курсів різних напрямів підготовки.
Якісний та кількісний аналіз
Психологічні
особливості
одержаних результатів дослідження
пізнавальної активності студентів Мачушник О.Л.
основних компонентів структури
майбутніх психологів
пізнавальної активності студентів -

Стаття

2019

Стаття

2019

Стаття

2019
Стаття

Розділ у
науковометодич-ному
збірнику
кафедри

Розділ у
науковометодич-ному
збірнику
кафедри

Розділ у
науковометодич-ному
збірнику
кафедри

Розділ у
науковометодич-ному
збірнику

майбутніх психологів.
кафедри
Розробка
оптимальних
засобів
розвитку
даних
характеристик
особистості майбутніх психологів
Якісний та кількісний аналіз
2019
Розділ у
одержаних результатів дослідження
науковоосновних чинників розвитку
методич-ному
професійної самосвідомості
збірнику
Психологічні механізми розвитку
майбутніх учителів початкової
кафедри
професійної самосвідомості
Стаття
240.
ланки шкільної освіти.
Стахова О.О.
майбутнього вчителя початкових
Розробка оптимальної системи
класів
психолого-педагогічних методів і
прийомів, які активізують процес
розвитку даного психологічного
показника
Комплексна тема дослідження «Психологічні основи розвитку особистості у сучасних соціокультурних умовах» (державний реєстраційний номер –
0112U002269, 05.16– 05.26)
Психологічні чинники
1. Визначення теоретичних підходів
Дмитрієва
2019 рік
Стаття
Розділ у
співтворчості викладача та студента до
дослідження
проблеми
С.М.
науковов сучасних соціокультурних
психологічних
чинників
методич-ному
реаліях
співтворчості викладача та студента
збірнику
241.
в сучасних соціокультурних реаліях.
кафедри.
2. Розробка програми емпіричного
дослідження психологічних чинників
співтворчості викладача та студента
в сучасних соціокультурних реаліях.
Психічне здоров’я особистості в
1. Визначення теоретичних підходів
Максимець
2019 рік
Стаття
Розділ у
сучасних умовах
до дослідження проблеми безпеки
С.М.
науковопсихічного здоров’я особистості в
методич-ному
сучасних умовах.
збірнику
242.
2. Розробка програми емпіричного
кафедри.
дослідження безпеки психічного
здоров’я особистості в сучасних
умовах .
Психологічна безпека молоді в
1. Визначення теоретичних підходів
2019 рік
Стаття
Розділ у
243.
Бутузова Л. П.
сучасних умовах
до
дослідження
проблеми
науково-

244.

245.

246.

247.

психологічної безпеки молоді в
сучасних умовах.
2. Розробка програми емпіричного
дослідження психологічної безпеки
молоді в сучасних умовах.
1. Визначення теоретичних підходів
до дослідження проблеми чинників
фомування успішності майбутнього
Чинники фомування успішності
професіонала.
майбутнього професіонала
2. Розробка програми емпіричного
дослідження чинників фомування
успішності
майбутнього
професіонала .
1. Визначення теоретичних підходів
до
дослідження
проблеми
саморегуляції поведінки майбутніх
Саморегуляція поведінки майбутніх фахівців в сучасних соціокультурних
фахівців в сучасних
умовах.
2. Розробка програми емпіричного
соціокультурних умовах
дослідження проблеми саморегуляції
поведінки майбутніх фахівців в
сучасних соціокультурних умовах.
Розвиток відповідальності
1. Визначення теоретичних підходів
особистості в сучасних умовах
до дослідження проблеми розвитку
відповідальності
особистості
в
сучасних умовах.
2.Розробка програми емпіричного
дослідження проблеми розвитку
відповідальності
особистості
в
сучасних умовах.
1. Визначення теоретичних підходів
Професійна самосвідомість як
до
дослідження
проблеми
чинник творчого зростання
пізнавальної активності майбутніх
майбутніх фахівців
психологів в сучасних умовах.
2. Розробка програми емпіричного
дослідження проблеми пізнавальної

методич-ному
збірнику
кафедри.
2019 рік

Стаття

Розділ у
науковометодич-ному
збірнику
кафедри

2019 рік

Стаття

Розділ у
науковометодич-ному
збірнику
кафедри.

2019 рік

Стаття

Розділ у
науковометодич-ному
збірнику
кафедри.

2019 рік

Стаття

Розділ у
науковометодич-ному
збірнику
кафедри

Дубравська Н.
М.

Сидоренко Н.
І.

Фриз І. В.

Стахова
О. О.

248.

249.

250.

251.

252.

активності майбутніх психологів в
сучасних умовах.
1. Визначення теоретичних підходів
2019 рік
Стаття
Розділ у
до
дослідження
проблеми
науковопрофесійної
самосвідомості
як
методич-ному
чинника
творчого
зростання
збірнику
Пізнавальна активність майбутніх
Мачушник О.
майбутніх фахівців.
кафедри
психологів в сучасних умовах
Л.
2. Розробка програми емпіричного
дослідження проблеми професійної
самосвідомості як чинника творчого
зростання майбутніх фахівців.
Кафедра соціальних технологій
Напрямок роботи кафедри "Історичні та теоретико-методичні основи соціально-педагогічної діяльності" (Державний реєстраційний номер
0112U002257 з 01.12 по 01.22)
Дослідницьким шляхом
Коляденко С.М.
2019 р.
Створення
Проведення
Соціальна підтримка студентської
проаналізувати результати роботи
дослідницької
дослідження та
молоді в умовах ВНЗ.
СССМ.
програми
обробка
результатів
Теорія і практика організації
Захист докторської дисертації
Павлик Н.П.
Протягом
Дисертація,
Диплом доктора
неформальної освіти майбутніх
2019 року
автореферат
наук
соціальних педагогів в Україні
Теоретико – методичні засади 1.Написання статей відповідно до
Літяга І. В.
Протягом
2019 рік.
Статті.
діяльності закладів професійного наукового напряму.
року
спрямування
соціальних 2.Підготовка до друку понятійноЛітяга І. В.,
Осінь, 2019 рік. Словник.
працівників
термінологічного білінгвального
Ситняківська С. Протягом
словника: соціальна сфера
М.
року
(Terminology Bilingual Dictionary).
Соціальна діяльність з людьми з
керування діяльністю проблемної
Ілліна О.В.
протягом статті, науковозахист
обмеженими функціональними
групи «Діяльність соціального
року
методичне
магістерських
можливостями
працівника з людьми з обмеженими
забезпечення
робіт
функціональними можливостями»,
курсів
відповідної
керівництво
«Соціальне
тематики під
магістерськими роботами:
гувернерство»,
керівництвом
«Система соціальної підтримки
«Інклюзивна
виконавця,
дітей-інвалідів в Україні»,
освіта»
публікація
«Організація інклюзивної освіти в
методичних

253.

254.

255.

Формування конфліктологічної
компетентності у майбутніх
соціальних працівників.
Характеристика критеріїв та рівнів
сформованості міжкультурної
толерантності майбутнього
соціального педагога у процесі
професійної підготовки
Соціальна робота з вразливими
сім'ями та дітьми: комунікативний
підхід

Інтеграція ґендерного підходу в
соціальну та освітню сфери
256.

257.

258.

дошкільних закладах» і
«Організація доступного
бібліотечного простору як шлях
соціальної інтеграції людей з
інвалідністю»
Здійснити діагностику наявного
рівня конфліктологічної
компетентності у студентів
написання фахової статті

рекомендацій

Котловий С.А.

2021

стаття

Розділ у
монографії

Палько І.М.

2 місяці

січень

лютий

ЗалібовськаІльніцька З.В.

Протягом
року

Статті, науковометодичне
забезпечення
курсів

Підготувати публікації у межах
Остапчук О.Л.
означеної теми дослідження.
Взяти участь у реалізації соціальних
та наукових проектів з питань
гендерної інтеграції

Протягом
року

Публікації,
участь у
науковопрактичних
конференціях та
семінарах,
тренінгах
Січень

Публікація
статей,
публікація
науковометодичних
рекомендацій
Публікації.

Написання статей відповідно до
наукового напряму.

Формування практико-орієнтованих Провести опитування студентів 3-6
Товщик С.А.
3 місяці
компетенцій майбутніх соціальних курсів спеціальностей «Соціальна
педагогів
педагогіка» та «Соціальна робота»
на тему «Діагностика рівня
сформованості практикоорієнтованих компетенцій
майбутніх соціальних педагогів»
Кафедрра економіки, менеджменту та маркетингу
Розвиток інноваційної культури в
Написання фахових статей
Вікарчук О.І.,
Протягом
системі маркетингу підприємств
року

2 фахові статті
Участь у

Березень

Публікація у
фахових

Зростання конкурентоспроможності
підприємств
259.

Ефективність корпоративної і
соціальної відповідальності

Організація та проведення
міжнародних конференцій
Написання фахових статей

Павловська
Л.Д.

Участь у міжнародних проектах
Написання фахових статей

Боцян Т.В.

Протягом
року

Протягом
року

260.

Економіка та маркетинг ринку
медичного страхування

Написання фахових статей

Ніколаєнко
С.М.
Протягом
року

261.

Економіко-статистичний аналіз
ринку товарів та послуг

Написання фахових статей

Клімова І.О.
Протягом
року

262.

Розвиток маркетингу в соціальній
сфері

Протягом
року

Написання фахових статей

263.

264.

Калініченко
О.О.

Формування та розвиток
маркетингу в умовах сталого

Написання фахових статей

Пойта І.О.

Протягом
року

міжнародних
науковопрактичних
конференціях
1 фахова стаття
Участь у
міжнародних
науковопрактичних
конференціях
2 фахові статті
Участь у
міжнародних
науковопрактичних
конференціях
2 фахові статті
Участь у
міжнародних
науковопрактичних
конференціях
2 фахові статті
Участь у
міжнародних
науковопрактичних
конференціях
2 фахові статті
Участь у
міжнародних
науковопрактичних
конференціях
2 фахові статті
Участь у

виданнях

Публікація у
фахових
виданнях

Публікація у
закордонних та
фахових
виданнях

Публікація у
фахових
виданнях

Публікація у
фахових
виданнях

Публікація у
фахових
виданнях
Публікація у
фахових

розвитку

265.

Формування та розвиток системи
менеджменту в умовах ринкової
економіки

266.

Впровадження інноваційних
технологій управління
підприємствами

Мосійчук І.В.
Написання фахових статей

Кащук К.М.
Протягом
року

Написання фахових статей

ГорикЧубатюк М.О.

Управління відділом маркетингу на
підприємстві
267.

Протягом
року

Написання фахових статей

Протягом
року

міжнародних
науковопрактичних
конференціях
2 фахові статті
Участь у
міжнародних
науковопрактичних
конференціях
2 фахові статті
Участь у
міжнародних
науковопрактичних
конференціях
1 фахова стаття
Участь у
міжнародних
науковопрактичних
конференціях

виданнях

Публікація у
фахових
виданнях

Публікація у
фахових
виданнях

Публікація у
фахових
виданнях

Напрям: природничі та математичні науки
Кафедра математичного аналізу
Напрямок роботи кафедри Проблеми і методи теорії відображень, комплексного та гіперкомплексного аналізу;
Актуальні проблеми теорії та методики навчання математики; Локальна і асимпотична поведінка відображень зі скінченним спотворенням
(державний реєстраційний номер 0117U004570, 04.17– 04.27).
Структурні
властивості Дослідження спектрів просторових
Герус О. Ф.
2018 – 2022
2 статті, 1
Серія статей,
сингулярних інтегралів
потенціалів, породжених
доповідь на
навчальний
268.
гіперкомплексним інтегралом типу
конференції
посібник,
Коші.
докторська
дисертація
Дослідити особливості самостійного
Травень
Стаття
Стаття
Організація самостійної роботи вивчення студентами теоретичного
2019
269.
Орел Л. О.
студентів з математики
матеріалу з математики
2) Підготувати матеріал до

270.

Наукові основи проведення
факультативної роботи з
математики в загальноосвітній
школі
Вдосконалення фахової підготовки
студентів-математиків

271.

Відображення класів Соболєва
ріманових поверхонь
272.

Теорія і методика особистіснорозвивального навчання
математики
273.

методичного посібника «Вирази,
рівняння, нерівності в курсі
математики майбутніх учителів
початкових класів»
1) Підготувати навчальний
Сарана О. А.
посібник «Вступ до теорії
субгармонічних функцій»
2) Підготувати навчальний
посібник «Загальна теорія міри та
інтеграла» (у співавторстві)
Розробити методичні вказівки для Сверчевська
навчання лінійної алгебри, алгебри і І. А.
теорії чисел, історії математики,
дослідити історичні методи
розв’язування алгебраїчних рівнянь
та їх систем
Отримати нижні оцінки модуля
сімей кривих для класів Соболєва,
що діють між областями двох
ріманових поверхонь
гіперболічного типу

1. Розроблення та теоретичне
обґрунтування компетентнісної
моделі особистісно-розвивального
навчання математики.
2. Створення теорії
компетентнісних задач з
математики (основна і старша
школа).
3. Розроблення часткових методик
особистісно-розвивального
навчання математики (алгебра і

жовтень
2019
2019 р.

2019 р.
2019 р.

Севостьянов
Є. О.

Протягом
2019 р.

С.П. Семенець

до
30.12.2019
р.

Навчальнометодичний
посібник

Навчальнометодичний
посібник

Навчальний
посібник

Навчальний
посібник

Навчальний
посібник
Методичні
вказівки, стаття

Навчальний
посібник
Вивчення
історичного
підходу в
навчанні курсу
алгебри
майбутніх
фахівців
Буде отримано
Буде отримано
нижні оцінки
теореми про
спотворення
локальну і
модуля сімей межову поведінку
кривих при
класів Соболєва
відображеннях
між областями
класів Соболєва
ріманових
ріманових
поверхонь
поверхонь
Тези доповідей
Монографія
наукових
«Теорія і
конференцій,
методика
навчальні
особистіснопрограми, статті розвивального
у фахових
навчання
виданнях
математики»
України

274.

275.

276.

Екстремальні задачі геометричної
теорії функцій комплексного
змінного

Таргонський А.Л. 2019-2022

Будуть доведені теореми про
Севостьянов Є.
одностайну неперервність і
О.
Держбюджетна НДР
нормальність сімей класів ОрлічаСкворцов С.О.
Геометричні і топологічні проблеми Соболєва і кільцевих QТаргонський
сучасної теорії відображень
А.Л.
відображень в замиканні області
01.18 -12.20
(державний реєстраційний номер
евклідового простору та ріманового Погоруй А.О.
0118U000098)
многовиду, теореми про локальну і Зіновчук А.В.
Таргонська І.І.
граничну поведінку обернених Qвідображень ріманового многовиду.
Кафедра алгебри та геометрії
Напрямок роботи кафедри Актуальні проблеми сучасної математики
Випадкові еволюції у марковських
та півмарков-ських середовищах.
Фахова стаття та стаття, що
протягом
Погоруй А.О.
Гіперкомплексний аналіз та його
цитується у Scopus. Монографія
року
застосування.

277.

Використання інформаційнокомунікаційних технологій при
вивченні математичних дисциплін

278.

Геометрія як система знань про
просторові форми і геометричні
відношення на основі
конструктивного підходу

279.

початки аналізу).
Подати до друку серію статей

Проблеми методики навчання
математики

Фахова стаття: Використання
сучасного програмного
забезпечення при побудові кривих
другого порядку.
Типізація планіметричних задач на
побудову методом ГМТ

Графічний та аналітичний методи
розв’язування завдань із
параметрами

Франовський
А.Ц.

Ленчук І.Г.

Пруc А.В.

Подати до друку
2 статті

Серія статей,
тези конференцій,
дипломні роботи,
звіт

Серія статей

Серія статей,
тези
конференцій,
дипломні
роботи, звіт

2 статті,
монографія

2 статті,
монографія

протягом
року

стаття,
навчальнометодичний
посібник

фахова стаття,
навчальнометодичний
посібник,
монографія

01.01.2019
–
31.12.2019

статті, доповіді
на Міжнародних
та
Всеукраїнських.
конференціях

монографія,
навчальний
посібник

стаття за
проблемою
дослідження

розробка
програми
навчання учнів
старшої школи
розв’язувати
завдання з пара-

протягом
року

метрами

280.

Напрямок роботи кафедри «Удосконалення фундаментальної підготовки майбутніх фахівців на фізико-метематичному факультеті
стаття, доповідь
Теоретичні і методичні засади
Опублікувати статтю у фаховому
на науковопрофесійної підготовки майбутніх
виданні щодо зарубіжного досвіду
протягом
Навчальний
Королюк О. М.
практичній
учителів математики в умовах
вирішення проблеми.
року
посібник
конференції
ступеневої освіти

281.

Методичні аспекти якісного
навчання геометрії студентів
фізико-математичного факультету
різних освітньо-кваліфікаційних
рівнів

282.

Теоретичні та методичні засади
професійної підготовки студентів
фізико-математичного факультету
різних освітньо-кваліфікаційних
рівнів в контексті гуманітаризації
освітнього простору

283.

Підвищення рівня фахової
підготовки майбутніх учителів
математики

284.

Диференційована підготовка
майбутнього вчителя при навчанні
елементарній математиці у вищих
закладах педагогічної освіти

Розробити методичні рекомендації
для організації практичних занять
та самостійної роботи з аналітичної
геометрії
Опублікувати статтю у фахових
виданнях;
розробити методичні рекомендації
для організації самостійної роботи з
дисциплін: «Теорія ймовірностей та
математична статистика», «Вища
математика та основи статистики»
Підготувати методичні
рекомендації для організації
самостійної роботи з алгебри та
геометрії для студентів фізикоматематичного факультету та з
вищої математики для
нематематичних спеціальностей
Підготувати методичні
рекомендації для практикуму з
елементарної математики.
Кафедра хімії

Чемерис О. А.

Толстова О.В.

Фонарюк О.В.

Поліщук З.П.

протягом
року

лекції та
практичні для
дистанційного
навчання;
розділ
колективної
монографії;
стаття

фахові статті,
навчальнометодичний
посібник

протягом
року

фахова стаття,
розділ
колективної
монографії,
методичні
рекомендації

навчальнометодичний
посібник

протягом
року

стаття,
методичні
рекомендації;
розділ
колективної
монографії

навчальнометодичний
посібник

протягом
року

методичні
рекомендації;
розділ
колективної
монографії

навчальний
посібник

285.

286.

287.

Напрямок роботи кафедри: Синтез та дослідження властивостей нових неорганічних та органічних сполук
Синтез і дослідження властивостей Дослідження взаємодії стабільних Листван В.В.
Протягом
Інструктивнофосфонієвих
солей
і алкіліденфосфоранів,
а
також Листван В.М.
року
методичні
алкіліденфосфоранів,
а
також фосфонієвих солей з альдегідами за
матеріали
для
похідних нікотинової кислоти як реакцією Віттіга
з метою
лабораторних
вихідних речовин для синтезу одержання
нових
похідні
робіт
із
нових сполук з потенційною ненасичених карбонових кислот,
навчальної
біологічною активністю
зокрема коричної.
дисципліни
Дослідження
можливості
«Методи
безпосереднього
введення
синтезу
фосфонієвих
солей
разом
із
органічних
альдегідами в реакцію Віттіга, без
сполук»
виділення проміжних продуктів –
Тези доповідей
ілідів фосфору та дослідження
на конференціях
цінності
їх
біологічних
Стаття
в
властивостей (протитуберкульозна
фаховому
активність).
виданні
Синтез нанокомпозитних матеріалів Синтезувати багатофункціональних Кусяк Н.В.
Протягом
Інструктивнона основі магнетиту та дослідження магніточутливих нанокомпозитів на Камінський
року
методичні
їх властивостей
основі однодоменного магнетиту з О.М.
матеріали
для
різною природою поверхні з метою Кусяк А.П.
лабораторних
створення
НК
медико
– Кичкирук
робіт
із
біологічного та біотехнологічного О.Ю.
навчальної
призначення,
дослідити
дисципліни
адсорбційну
активність
«Нанохімія»
синтезованих МНК щодо медичних
Тези доповідей
препаратів
цисплатин,
на конференціях
дексорубіцин тощо, та йонних форм
Стаття
в
важких металів.
фаховому
виданні
Хіміко-динамічне
полірування Дослідити
процес
хіміко- Денисюк Р.О.
Протягом
Тези доповідей
монокристалів CdTe та твердих динамічного
полірування Чайка М.В.
року
на конференціях
розчинів Cd1-хZnxTe, Hg1-хCdxTe в монокристалів СdTe та твердих
Стаття
в
галогенвиділяючих розчинах.
розчинів
Cd1-хZnxTe, Hg1-хCdxTe
фаховому
різних складів у травильних
виданні
композиціях
K2Cr2O7 – HBr –

Стаття
в
виданні,
яке
включено до
наукометрични
х
баз,
рекомендовани
х
МОН,
зокрема Scopus
або Web of
Science
Core
Collection

Стаття
в
виданні,
яке
включено до
наукометрични
х
баз,
рекомендовани
х
МОН,
зокрема Scopus
або Web of
Science
Core
Collection
Стаття
в
виданні,
яке
включено до
наукометрични
х
баз,
рекомендовани

оцтова кислота та K2Cr2O7 – HBr –
х
МОН,
оксалатна кислота. Визначити
зокрема Scopus
концентраційні межі поліруючих
або Web of
розчинів і показано, що процес
Science
Core
розчинення
досліджуваних
Collection
монокристалів
лімітується
Монографія
дифузійними стадіями. Встановити
Дисертація на
вплив природи твердих розчинів
здобуття
ZnxCd1-xTe
та
CdxHg1-xTe
на
наукового
швидкість і характер їх хімічного
ступеня
розчинення. Провести дослідження
кандидата
стану
поверхні
досліджуваних
хімічних наук
монокристалів після ХДП та ХМП
методами
металографічного,
профілографічного
аналізів
і
атомно-силової мікроскопії.
Кафедра прикладної математики та інформатики
Напрямок роботи кафедри «Використання сучасних інформаційних технологій в освіті та науці»(державний реєстраційний номер 0115U006004,
12.15– 12.25); Хмарні технології у навчанні майбутніх вчителів інформатики (державний реєстраційний номер 0117U001063, 01.17– 12.19).
Використання методів управління Дослідити
технології
та
протягом
фахова стаття
серія фахових
знаннями
для
організації інструменти адаптивного навчання
року
статей, з яких
288.
Сікора Я.Б.
електронного навчання
1 у Web of
Science
Статистичне моделювання процесів Статистична залежність показників Щехорський
протягом
стаття
стаття
289.
механічної обробки
якості оброблених поверхонь
А.Й.
року
Використання ІКТ у дистанційному Використання електронних освітніх Горобець С.М.
протягом
стаття,
фахова стаття,
та змішаному навчанні студентів ресурсів при підготовці майбутніх
року
монографія,
монографія
290.
ВНЗ
вчителів
математики
та
навчальноінформатики
методичний
посібник
Використання
інформаційно- Добір критеріїв та показників Карплюк С.О.
протягом
стаття,
фахова стаття,
комунікаційних
технологій
в ефективності
інформаційнороку
монографія,
монографія,
управлінні процесом
навчання аналітичної
Web-орієнтованої
розділ дисертації
дисертація
291.
студентів
фізико-математичного системи
управління
процесом
факультету
навчання
студентів
фізикоматематичного факультету

292.

293.

294.

295.

296.

297.

298.

Впровадження
особистісно
орієнтованих та інформаційнокомунікаційних технологій в процес
підготовки майбутніх учителів
інформатики
Теоретико-методичні
засади
проектування і використання хмаро
орієнтованого
навчального
середовища у підготовці бакалаврів
інформатики
STEM-освіта в Україні

Використання ІКТ
вивчення
основ
досліджень

у

процесі Усата О.Ю.
наукових

протягом
року

стаття,
навчальнометодичний
посібник

фахова стаття

протягом
року

стаття

дисертація

Пропедевтика
схемотехніки
в Кривонос О.М.
шкільному курсі інформатики
Теоретико-методичні
Електронне освітнє середовище Вербівський Д.
засади проектування і використання навчання математичних дисциплін: С.
електронного
освітнього принципи побудови і структура
середовища підготовки бакалаврів
математики
Методика викладання інформатики 1. Збірник
задач
олімпіадного Жуковський
(програмування) у ЗВО та ЗЗСО
програмування для початківців.
С.С.
2. Формування
структурного
мислення у студенів при вивченні
структури даних «Дерево відрізка»
та «Дерево Фенвіка»
Використання
сучасних
Web- Тематичні аспекти викладання Мосіюк О.О.
технологій та комп’ютерної графіки сучасних Web-технологій
у навчальній діяльності
Навчальне електронне середовище Розвиток
пізнавальних Постова С.А.
у неформальній освіті школярів
компетентностей школярів в умовах
електронного
навчального
середовища неформальної освіти
Система завдань міжпредметного Формування
компетентності
з Бенедисюк М.М.
змісту в учнів старшої школи
фізики в учнів старшої школи

протягом
року
протягом
року

фахова стаття

фахова стаття

стаття

фахова стаття

протягом
року

1. методичний
посібник.
2. стаття

1. методичний
посібник.
2. фахова
стаття

протягом
року

фахова стаття

фахова стаття

протягом
року

стаття

фахова стаття,
монографія

протягом
року

фахова стаття

Застосування

протягом

стаття,
монографія,
навчальнометодичний
посібник
стаття

Методична система використання Вакалюк Т.А.
хмаро орієнтованого навчального
середовища у підготовці бакалаврів
інформатики

299.

300.

технологій Застосування хмарних сервісів у Головня О. С.

фахова стаття

301.

302.

303.

віртуалізації
unix-подібних
операційних систем у підготовці
бакалаврів інформатики
Веб-орієнтовані
середовища
навчання програмуванню як засіб
формування ІКТ-компетентностей
майбутнього вчителя початкової
школи
Використання ІКТ в організації
науково-дослідної
діяльності
студентів
фізико-математичних
факультетів

навчанні
операційних
систем
майбутніх вчителів інформатики

Використання хмарних сервісів у
навчанні
студентів
фізикоматематичного факультету
STEM-освіта в Україні

304.

STEM-освіта в Україні
305.

306.

307.

308.

Формування
інформаційнокомунікаційної
компетентності
майбутніх вчителів гуманітарних
спеціальностей

Удосконалення методів і засобів
навчання фізиці і астрономії в
школі та педвузі
Дослідження

фізичних

року

Формування ІКТ-компетентностей Яценко О. І.
майбутнього вчителя початкової
школи
засобами
середовища
програмування Scratch

протягом
року

Використання ІКТ в організації Мінгальова
науково-дослідної
діяльності Ю.І.
студентів на заняттях з дисциплін
«Основи наукових досліджень»

протягом
року

Використання хмарних сервісів при Яценко О. С.
проведенні занять з дисципліни
«Комп’ютерні мережі»
Використання онлайн симулятора Кузьменко
Tinkercad в шкільному курсі Є.В.
інформатики
як
засобу
впровадження STEM-освіти
Огляд онлайн сервісів, що варто Кузьменко
використовувати для вивчення С.В.
елементів робототехніки на уроках
інформатики
Роль
самостійної
роботи
у Кривонос М.П.
формуванні
інформаційнокомунікаційної
компетентності
майбутніх вчителів гуманітарних
спеціальностей
Кафедра фізики та охорони праці
Ткаченко О.К.,
Вивчення актуальних проблем
Грищук В.В.,
методології та методики навчання
Степанчиков
фізико-математичних дисциплін Д.А., Рудніцький
В.Л.
Розрахунок
рекомбінаційних Грищук А.М.,

протягом
року
протягом
року

стаття,
навчальнометодичний
посібник,
розділ дисертації
стаття,
дисертація,
навчальнометодичний
посібник
тези, навчальнометодичний
посібник
стаття

дисертація

фахова стаття,
дисертація

фахова стаття
фахова стаття

протягом
року

стаття

фахова стаття

протягом
року

стаття

фахова стаття

2022

публікація,
участь в
конференціях

науковометодичний
посібник

2022

публікація,

публікація в

309.

властивостей рідких кристалів, та процесів
в
невпорядкованих
спектрів квазічастинок в квантових напівпровідникових
з’єднаннях.
наноструктурах
Дослідження
властивостей
квазічастинок
в
складних
наногетероструктурах
методами
теоретичної фізики.
Вивчення
електричних
властивостей рідких кристалів.
Теорія і методика професійної
Дослідити зміст і структуру
освіти
(підготовка
студентів
готовності студентів ЗВО до
класичних університетів з основ
професійної діяльності з
охорони
праці
та
безпеки дотриманням основ охорони праці
життєдіяльності).
та безпеки життєдіяльності

Зіновчук А.В.,
Корнійчук П.П.

участь в
конференціях

журналі Scopus

Васильєва Р.Ю.,
Малинівська Л.І.,
Семенець Л.М.,
Мелещенко А.А.

публікація,
участь в
конференціях

науковометодичний
посібник

2020

Напрям: біологія та охорона здоров'я

310.

311.

312.

313.

Кафедра ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття
Наукова тема: „Особливості формування та функціонування гідроценозів Центрального Полісся та прилеглих територій за дії біотичних та
абіотичних чинників середовища”
Вплив іонів важких металів на Вивчити особливості ліпідного
Киричук Г.Є.
2016 – 2026
фахова стаття
Серія фахових
фізіолого-біохімічні
показники обміну за дії різних чинників в
рр.
статей, з яких
прісноводних молюсків
організації прісноводних молюсків
1 у базі
SCOPUS
Видове різноманіття макрофлори 1.Дослідження видового складу Муж Г.В.
2016 – 2026 фахова стаття
Серія фахових
водойм Центрального Полісся
макрофітів у різних водоймах.
рр.
статей, з яких
2.Здійснення
систематичного
1 у базі
аналізу та вивчення екологічних
SCOPUS
особливостей.
Видовий склад молюсків родини 1.Дослідження видового складу
Астахова Л.Є.
2016 – 2026 фахова стаття
Серія фахових
Lymnaeidae
у
водоймах трематодофауни молюсків родини
рр.
статей, з яких
Центрального Полісся
Lymnaeidae у водоймах різного
1 у базі
типу.
SCOPUS
2.Порівняти видовий склад личинок
трематод.
Вплив
абіотичних
чинників 1.Дослідження сезонної динаміки Перепелиця
2016 – 2026 фахова стаття
Серія фахових
середовища
на вміст важких вмісту
важких
металів
у Л.О
рр.
статей, з яких
металів у вегетативних органах вегетативних органах вищої водної
1 у базі
представників
вищої
водної рослинності
Житомирського
SCOPUS

рослинної

314.

315.

316.

317.

318.

319.

Вплив абіотичних чинників на
вміст важких металів у водних
відкладах
торф’яних
боліт
Житомирщини
Таксономічний
склад
круговійчастих інфузорій водойм
Центрального Полісся

Структура
та
функціонування
фітопланктону різнотипних водних
об’єктів Центрального Полісся

Особливості поширення голих амеб
у водоймах Центрального Полісся
України

Полісся.
2.Дослідження акумуляції важких
металів у донних відкладах водойм
Житомирського Полісся.
Дослідження абіотичних чинників
на вміст важких металів у водних
відкладах торф'яних боліт
Житомирщини
1.Сезонні
зміни у
видовому
комплексі круговійчастих інфузорій
річки Тетерів.
2.
Таксономічний
склад
круговійчастих інфузорій річки
Деревичка.
1.Структурно-функціональна
характеристика
фітопланктону
водних об'єктів басейнів Прип'яті і
Тетерева.
2.Сукцесія
автотрофної
ланки
антропогеннопорушених водойм.
1.Просторовий розподіл голих амеб
у різних шарах донних ґрунтів
р.Гуйва, Гнилоп'ять, Тетерів та
Кам'янка.
2.Видовий склад голих амеб у
водоймах України.
Подати статтю в «Біологічні
дослідження-2018»
на
тему:
«Методика використання задач і
вправ у розділах біології для 7
класу»

Першко І.О.

2016 – 2026
рр.

фахова стаття

Константиненк 2016 – 2026
о Л.А.
рр.

фахова стаття

Шелюк Ю.С.

2016 – 2026
рр.

фахова стаття

Серія фахових
статей, з яких
1 у базі
SCOPUS

Пацюк М.К.

2016 – 2026
рр.

фахова стаття

Серія фахових
статей, з яких
1 у базі
SCOPUS

2016 – 2026
рр.

фахова стаття

Серія фахових
статей, з яких
1 у базі
SCOPUS

Розвиток пізнавальних інтересів
Міхеєва Г.М.
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»
Особливості реакції біосистем на Дослідження фосфорного балансу у Корево Н.І.
постійне (хронічне) та періодичне молоді риб

2016 – 2026
рр.

фахова стаття

Серія фахових
статей, з яких
1 у базі
SCOPUS
Серія фахових
статей, з яких
1 у базі
SCOPUS

Серія фахових
статей, з яких

забруднення середовища

320.

321.

322.

323.

Вміст біологічно-активних речовин 1.Тканинно-специфічний розподіл Музика Л. В.
2016 – 2026
фахова стаття
в організмі прісноводних молюсків різних класів ліпідів в організмі
рр.
прісноводних молюсків.
2.Особливості
жирно-кислотного
профілю тканин та органів Lymnaea
Stagnalis.
Біорізноманіття малих приток річок 1. Дослідження видового складу
Кутина А.О.
2016-2026
Фахова стаття
Житомирського Полісся
фітопланктону малих річок
2. Еколого-географічна
характеристика водоростевих
угруповань річок
Кафедра екології, природокористування та біології людини
Науковий напрям роботи кафедри: Еволюційно-екологічні основи диференціації біоти
Гібридизаційні процеси та їх 1. З'ясувати видовий склад та Гарбар О.В.,
Протягом
Серія
еволюційне
значення
у біотопічну приуроченість дощових Гарбар Д.А.
року
публікацій,
безхребетних
на
прикладі червів Лісостепу Житомирської Хом'як І.В.,
доповіді
на
модельних груп дощових червів та області.
Онищук І.П.,
конференціях.
легеневих молюсків.
2. Встановити
видову Коцюба І.Ю.,
різноманітність
і
біотопічний Кадлубовська
розподіл мокриць Житомирської Н.С.
області.
2 Вплив важких металів на трофіку 1. Опублікувати
результати Члени
Протягом
ряд публікацій
прісноводних легеневих молюсків
досліджень
впливу
різних проблемної
року
концентрацій хрому на основні групи
трофологічні показники Lymnaea «Токсикологіч
stagnalis у фахових виданнях.
на
2. Дослідити склад кормової грудочки малакологія»
та показники елективності живлення під
черевоногих молюсків Полісся.
керівництвом
3. Встановити
вплив
популяцій Василенко
ставковиків
на
гідроценози О.М.
ЦентральногоПолісся
4. За
результатами
наукових
досліджень оформити дипломні та

1 у базі
SCOPUS
Серія фахових
статей, з яких
1 у базі
SCOPUS
Серія фахових
статей, з яких
1 у базі
SCOPUS

Стаття
фаховому
виданні

Стаття
фаховому
виданні

у

у

324.
325.

326.

327.

328.

329.

330.

331.

магістерські роботи
Опублікувати результати досліджень
у збірнику «Біологічні дослідження
2019»
Природна та антропогенна динаміка Створення бази даних стандартнихХом’як І.В.
Грудень
Фахова стаття
Монографія
4 екосистем Українського Полісся
геоботанічних описів зроблених на
2019 року
території Українського Полісся в
2010-2018 роках.
Черепашкові амеби (Testacealobosia; Збір
матеріалу,
встановлення Алпатова О.М. 12.2019
Тези доповіді
Фахова стаття
Silicofilosea)
Поліського видового, таксономічного складу та
заповідника (фауна, таксономія, особливостей
біотопічного
екологія)
розподілу
у
досліджуваному
регіоні;
морфолого-екологічні
нариси нових для фауни України
таксонів видового рівня.
Структура
диплоїдних
і Дослідити структуру диплоїдних і
поліплоїдних комплексів олігохет поліплоїдних комплексів олігохет Коцюба І.Ю.
Протягом
Наукові
Наукові
на території України
на території України
року
публікації
публікації
Вплив урбанізації на популяційні З’ясувати
особливості
вікової, Уваєва О. І.
Грудень
Стаття,
тези Монографія
показники прісноводних молюсків
статевої і продукційної структури
2019 р.
конференції
популяцій прісноводних молюсків у
сільській і урбанізованій місцевості
Вплив
промислового
та
т З’ясувати особливості видового Онищук І. П.
Грудень
тези конференції Стаття
у
забруднення ґрунтів на видовий складу та структури популяцій
2019 р.
фаховому
склад і структуру популяцій люмбрицид
в
грунтах,
що
виданні
люмрицид
піддаються
промисловому
забрудненню
Кафедра зоології
Комплексна наукова тема: "Тваринний світ України (систематика, поширення, екологія, біологія) в умовах глобальних змін клімату Землі"
(№ державної реєстрації 0112U002263(державний реєстраційний номер 0112U002263, 01.12– 01.22)
Вплив токсикантів голодування
Поставити експеримент,
Стадниченко
(повного і часткового) і трематод на
статистично його опрацювати та
А.П.,
показники гомеостазу внутрішнього
написати статті
Вискушенко
2019
стаття
серія статей
середовища
прісноводних
Д.А.,
молюсків.
Гирин В.К.
Популяції
лунки
річкової
у
З’ясувати видове різноманіття та
Тарасова Ю.В.
2019
стаття
серія статей

водоймах Житомирщини
332.

333.

334.

Фауна дощових червів Рівненської
області
Вплив антропогенних змін водного
середовища України на фауну
крупних двостулкових молюсків
Поширення, різноманітність та
паразитофауна перлівницевих
України та їх взаємодія з
чинниками середовища
Гетеротрофні джгутикові деяких
водотоків р. Случ

чисельність лунки річкової у
водоймах Житомирщини
З’ясувати видове різноманіття та
чисельність дощових червів
Рівненської області
З’ясувати таксономічний склад
фауни перлівницевих; багаторічні
зміни кількісних характеристик їх
популяцій
Провести дослідження молюсків
родини Unionidae у водоймах
Житомирського Полісся

Власенко Р.П.
2019

стаття

серія статей

Янович Л.М.,
Васільєва Л.А.

2019

стаття

серія статей

Павлюченко
О.В.,
Єрмошина
Т.В.

2019

стаття

серія статей

Встановити видове багатство і
чисельність гетеротрофних
335.
джгутикових та з’ясувати сезону
Шевчук С.Ю.
2019
стаття
серія статей
динаміку гетеротрофних
джгутикових р. Случ.
Поширення
та
різноманітність
З’ясувати поширення та
Андрійчук
молюсків роду Viviparus в стоячих
різноматність молюсків роду
Т.В.,
336.
2019
стаття
серія статей
водоймах Житомирського Полісся
Viviparus в стоячих водоймах
Вискушенко
Житомирського Полісся
А.П.
Кафедра медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту
Напрямок роботи кафедри: Медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту (державний реєстраційний номер 0112U002276, 01.12– 01.22)
Стратегія збереження малакофауни та автотрофної компоненти річкових екосистем України
Дослідження фізіологічного стану провідних систем органів людини
337.

Водорості контурних угруповань
транскордонних
річкових
екосистем
північно-західної
частини
Українського
кристалічного
масиву;
Оцінка
функціонального стану організму
спортсмена
в
процесі
систематичних занять фізичною
культурою та спортом.

1. Підготувати до друку фахові Корнійчук
статті (робочі назви): «Структурно- Н.М.
функціональні
особливості
водоростевих
обростань
річки
Случ», «Раптова смерть в спорті».
2.
Опрацювати
проби
фітомікроперифітону відібраного
під час експедиційного дослідження
в вересні–жовтні 2015-2016 рр. по
річках Житомирського Полісся.

Лютий

Травень
Протягом
року
Березеньквітень

Написання
статті

Написання
статті
Оформлення
журналів

Друк статті

Друк статті
Друк статті
Друк тез

338.

Молюски
підродини
України;
Зміна
властивостей
м’язів
фізичних навантажень.

Physinae
фізичних
під
час

339.

Ірідо-генетичні дослідження.

340.

Вплив тестостерону на
жовчносекреторну функцію печінки
щурів.

341.

Вплив соціального стресу і

3. Прийняти участь в роботі
всеукраїнських
конференцій
«Біологічні дослідження - 2019» і
«Спортивна наука - 2019» та подати
матеріали досліджень для друку.
1. Опрацювати зібраний матеріал.
2. Підготувати до друку фахові
статті
3. Підготувати до друку публікацію
в «Біологічні дослідження – 2019»
4. Підготувати до друку публікацію
в «Спортивна наука – 2019».
Підготувати до друку наукову
статтю для прийняття участі в
роботі всеукраїнської конференції з
міжнародною участю «Біологічні
дослідження - 2019»: «Проявление
цитомегаловирусной инфекции при
токсоплазмозе».
1. Подача
документів
до
спеціалізованої вченої ради Д
26.001.38 Київського національного
університету
імені
Тараса
Шевченка
для
захисту
кандидатської дисертації на тему:
«Вплив
тестостерону
на
жовчносекреторну функцію печінки
щурів».
2.
Підготувати
матеріал
та
опублікувати статтю по темі
дослідження.
3. Підготувати матеріали тез для
участі в конференціях «Біологічні
дослідження – 2019» та «Спортивна
наука – 2019».
1.Подача
документів
до

Друк тез

Гарлінська
А.М.

Юмашева О.О.

Чернуха І.С.

Протягом
року
Травеньжовтень
Березеньквітень
Травень
Березень

Січеньлютий
2019 р.

Протягом
року

Ляшевич А.М.

Березеньтравень
2019 р.
січень-

Оформлення
журналів
Написання
статтей
Написання тез
Написання тез
Наукова
публікація

Друк статтей
Друк статтей
Друк тез
Друк тез
Друк статті

Захист
кандидатської
дисертації

Отримання
диплома про
науковий
ступінь

Подання до
друку статті

Надрукована
стаття в
збірнику або
віснику
Надруковані
тези в
збірниках

Подання до
друку тез
Захист

Отримання

гіперхолестеринемії на
жовчосекреторну функцію печінки
щурів при застосуванні корвітину.

спеціалізованої вченої ради Д
26.001.38 Київського національного
університету
імені
Тараса
Шевченка
для
захисту
кандидатської дисертації на тему:
«Вплив соціального стресу і
гіперхолестеринемії
на
жовчосекреторну функцію печінки
щурів при застосуванні корвітину».
2. Підготувати до друку наукову
фахову статтю «Вплив соціального
стресу на фізичну працездатність
спортсменів» (робоча назва).
3. Підготувати матеріали тез для
участі в конференціях «Біологічні
дослідження 2019» та «Спортивна
наука 2019».
Підготувати матеріали тез для Гирина А.А.
участі в конференціях «Біологічні
дослідження – 2019»: «Показання та
протипоказання масажу».
Підготовка програми дослідження,
Грищук С.М.
матеріалів та методів.

342.

Фізіологічні основи масажу.

343.

Обґрунтування моделі оцінки
технологій охорони здоров’я в
Україні.
Захворювання
нижніх
сечових 1.
Опрацювання
статичного Шевчук Д.В.
шляхів у дітей.
матеріалу.
2. Підготувати матеріали тез для
участі в конференціях «Біологічні
дослідження - 2019» та «Спортивна
наука - 2019».
Поширення гіпертонічної хвороби в Підготувати матеріали тез для Ямкова Г.І.
Україні.
участі в конференції «Біологічні
дослідження - 2019»
Теоретичні і методичні засади 1.
Робота
над
виконанням Гордійчук С.В.
управління
якістю
освітньої докторського
дисертаційного
діяльності у медичних коледжах.
дослідження:
«Теоретичні
і

344.

345.

346.

лютий
2019 р.

Протягом
року
Березеньтравень
2019 р.
Березень

Протягом
року

кандидатської
дисертації

диплома про
науковий
ступінь

Подання до
друку статті

Надрукована
стаття в
збірнику або
віснику

Подання до
друку тез

Надруковані
тези в
збірниках
Друк статті

Наукова
публікація
Фахова стаття

2022

Протягом
року
Протягом
року
Березень –
травень
Березень

Наукова
публікація
Наукова
публікація

Наукова
публікація
Наукова
публікація

Написання
статті

Друк статті

Протягом
року

Друк матеріалів

Друк статті

методичні засади управління якістю
освітньої діяльності у медичних
коледжах»
–
проведення
експериментальної
частини
науково-дослідної роботи.
2. Підготувати до друку наукову
статтю «Якість освітньої діяльності
на
основі
кваліметричного
підходу».
Проректор з наукової та міжнародної роботи

Друк матеріалів
Протягом
року

Н.А. Сейко

Друк статті

