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2022 кін ц еве

1 2 3 4 5 6 7

Н апрям : Г ум аніт арні науки
Кафедра слов’янських і германських мов

1. Актуальні питання дослідження 
тексту: семантика, парадигматика, 
лінгводидактичний і 
психолінгвістичний аспекти 
(реєстраційний номер: 
01191Л03988, термін виконання: 
12.19-12.28)

Написання статей 
«Наукові записки кафедри 
слов’янських і германських 
мов»

Вигівський В.Л., 
Прищепа О.В., 

Недашківська Т.Є., 
Нікішова Т.Є., 

Велика А.М.

Протягом 
2022 року

Монографія Монографія

Написання статті 
«Дослідження тендерних 
особливостей тексту»

Приймак А.М. Протягом 
2022 року

Стаття Стаття

Написання статті 
«Удосконалення фахової 
підготовки студентів: 
удосконалення англійського 
мовлення студентів»

Прищепа О.В. Протягом 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття

Написання статті 
«Удосконалення фахової 
підготовки студентів: 
удосконалення російського 
мовлення студентів- 
іноземців»

Недашківська Т.Є. 
Башинська М.В.

Протягом 
2022 року

Стаття у наукометричній 
базі Scopus /Web of 

Science

Стаття у
наукометричній базі 

Scopus /Web of Science

Виконання НДР за кошти 
замовників «Іноземна мова у 
навчанні та перекладі»

Вигівський В.Л., 
Башманівський О.Л., 
Недашківська Т.Є., 

Нікішова Т.Є., 
Велика А.М.

Протягом 
2022 року

Технічне завдання на 
виконання науково- 

дослідних робіт

Отримання 
фінансування на 

виконання науково- 
дослідних робіт

Підготовка та подання заявки 
для участі у програмі 
Еразмус+

Нікішова Т.Є. Протягом 
2022 року

Рукопис проекту Отримання гранту



Подання заявки на участь у 
конкурсі НДР за рахунок 
коштів державного бюджету

Башманівський О.Л. Протягом 
2022 року

Рукопис проекту Отримання
державного

фінансування
Кафедра української та зарубіжної літератур і методик їх навчання

2. Історична поетика української 
літератури
(реєстраційний номер: 
0120Ш01082, термін виконання:

Виконання НДР за кошти 
замовників

Юрчук О. О., 
Горбань А. В., 
Савенко О.П., 
Франчук М.В.

Грудень 2022 р. Технічне завдання на 
виконання науково- 

дослідних робіт

Отримання 
фінансування на 

виконання науково- 
дослідних робіт

02.20-02.30) Підготовка та подання заявки 
для участі у грантовій 
програмі тема: "Літературний 
процес Житомирщини"

Франчук М. В. Грудень 2022 р. Рукопис проекту Отримання гранту

Подання заявки на участь у 
конкурсі НДР за рахунок 
коштів державного бюджету 
Проектна пропозиція на 
участь у конкурсі спільних 
українсько-словацьких 
науково-дослідних проектів 
для реалізації у 2022-2023 рр.

Юрчук О. О. Січень 2022 р. Рукопис проекту Отримання
державного

фінансування

1 фахова стаття, 1 стаття Юрчук О. О. Грудень 2022 р. 1 фахова стаття, 
1 стаття

1 фахова статгя, 
1 статгя

Монографія (колективна, 
закордонна)

Юрчук О. О. Грудень 2022 р. Монографія (колективна) Монографія
(колективна)

1 фахова стаття, 1 стаття Франчук М. В. Грудень 2022 р. 1 фахова стаття, 
1 стаття

1 фахова стаття, 
1 статгя

1 фахова стаття, 1 стаття Башманівська Л. А. Грудень 2022 р. 1 фахова стаття, 
1 стаття

І фахова стаття, 
1 стаття

Фахова стаття «Наративні 
особливості оповідання «Гей, 
ти, бочечко...» В.Винниченка»

Горбань А. В. Березень 2022 р. Фахова стаття Фахова статгя

Фахова стаття «Алюзійний 
мотив історичної провини та 
спокути в «Енеїді»
І. Котляревського»

Горбань А. В. Травень 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

Фахова стаття «Історичні 
алюзії в романі О. Ільченіса 
«Козацькому роду нема 
переводу...»

Горбань А. В. Липень 2022 р. Фахова стаття Розділ монографії
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Фахова стаття Індивідуальний 
стиль Бориса Тена в контексті 
поезії українських сонетистів 
XX ст.

Горбань А. В. Жовтень 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

Фахова стаття Савенко 0. П. Квітень 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

Фахова стаття «Топоси річок у 
«Слові о полку Ігоревім»

Горбань А. В. Листопад 2022 р. Закордонна публікація Закордонна публікація

Фахова стаття Усатий А. В. Грудень 2022 р. Фахова стаття Стаття

3. Історія зарубіжної літератури: 
поетика, проблематика, 
генологія

Фахова стаття Білявська В. С. Грудень 2022 р. Фахова стаття Стаття

Кафедра журналістики, реклами та PR
4. Специфіка комунікативних 

впливів у соціокультурному 
просторі, (реєстраційний номер: 
0120Ш01081, термін виконання: 
01.20-01.30)

Підготовка і видання 
наукових статей у виданнях, 
що індексуються в базах 
даних Scopus і Web of Science

Партико З.В., 
Андросович О.1., 

Близнюк А.С., 
Давидова Л.В., Дюжева 

К.В., Миколаенко 
Н.М.., Зайко Л.Я.

Протягом 
2022 року

Стаття у наукометричній 
базі Scopus /Web of 

Science

Стаття у
наукометричній базі 

Scopus /Web of Science

Виконання НДР за кошти 
замовників

Партико З.В. 
Андросович О.1. 

Близнюк А.С. 
Давидова Л.В. Дюжева 

К.В. Миколаенко 
Н.М.., Зайко Л.Я.

Протягом 
2022 року

Технічне завдання на 
виконання науково- 

дослідних робіт

Отримання 
фінансування на 

виконання науково- 
дослідних робіт

Підготовка та подання заявки 
для участі у грантових 
програмах

Близнюк А.С. Протягом 
2022 року

Рукопис проекту Отримання гранту

Подання заявки на участь у 
конкурсі НДР за рахунок 
коштів державного бюджету

Андросович О.1., 
Близнюк А.С., 
Давидова Л.В. 

Дюжева К.В.

Протягом 
2022 року

Рукопис проекту Отримання
державного

фінансування

Підготовка та видання 
наукових статей у фахових 
виданнях України

Партико З.В., 
Андросович О.1., 

Близнюк А.С., Давидова 
Л.В., Дюжева К.В., 
Миколаенко Н.М., 

Зайко Л.Я.

Протягом 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття

з



Участь у наукових 
конференціях, публікація тез 
доповідей

Партико З.В., 
Андросович О.1., 

Близнюк А.С., 
Давидова Л.В., Дюжева 

К.В., Миколаенко 
Н.М., Зайко Л.Я.

Протягом 
2022 року

Підготовка матеріалів 
для публікацій

Публікація

Виконання планового 
дослідження відповідно до 
затверджених за викладачами 
напрямів наукової роботи

Партико З.В., 
Андросович О.1., 

Близнюк А.С., 
Давидова Л.В., Дюжева 

К.В., Миколаенко 
Н.М., Зайко Л.Я.

Протягом 
2022 року

Публікація наукової 
статті

Публікація наукової 
статті

Робота над підготовкою та 
виданням колективної 
монографії

Партико З.В., 
Андросович О.1., 

Близнюк А.С., Давидова 
Л.В., Дюжева К.В., 
Миколаенко Н.М., 

Зайко Л.Я.

Протягом 
2022 року

Монографія Монографія

Кафедра української мови та методики її навчання
5. Поліське наріччя в просторі й 

часі.
Зареєструвати в УкрІНТЕІ Всі викладачі кафедри Лютий-березень 

2022 року
Підготовка матеріалів 

для публікації наукових 
статей

Публікація наукових 
статтей

«Житомирська книга 1602 
року»

Мойсієнко В.М. Грудень 2022 р. Подання до друку Отримання 
фінансування на 

виконання науково- 
дослідних робіт

Формування діалектної бази 
даних поліських говорів

Гримашевич Г.І., 
Мойсієнко В.М., 
Титаренко В.М., 

Дяченко Н.М., Ящук Л.В. 
Фальківська Л.П., 

Никончук О.М.

2022-2032 рр. Написання плану роботи 
та розпрацювания 

компютерної програми

Отримання гранту

«Історична поетика 
української літератури» 
проектна пропозиція на участь 
в конкурсі спільних 
українсько-словацьких 
науково-дослідних проектів 
для реалізації у 2022-2023

Гримашевич Г.І. Січень 2022 р. Рукопис проекту Отримання
державного

фінансування
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Видання пам’ятки "Галицько- Мойсієнко В.М. Листопад 2022 р. Видання пам’ятки Факсимільне видання
Волинське Євангеліє XIII ст." пам’ятки і наукове

дослідження
Видання пам’ятки «Зерцало Мойсієнко В.М., Січень-лютий Видання пам’ятки Факсимільне видання
богословії» 1618 року Титаренко В.М. 2022 р. пам’ятки і наукове
К.Ставровецького дослідження
Підготовка та видання 
фахової статті "Прізвища 
Житомирщини (на матеріалі 
«Національної книги пам’яті 
жертв голодомору 1932-1933 
років»)"

Ящук Л.В. Січень 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

Підготовка та видання 
фахової статті "Власні особові 
іменування Житомирщини І 
половини XX століття"

Ящук Л.В. Вересень 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

Підготовка та видання 
фахової статті "Діалектні 
особливості у пам’ятках 
української мови 
церковнослов’янької редакції"

Мойсієнко В.М. Листопад 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

Стаття у наукометричній базі 
Scopus /Web of Science 
"Мова грамоти Жигимонта 
Старого 1513 року"

Мойсієнко В.М. Листопад 2022 р. Стаття у наукометричній 
базі Scopus /Web of 

Science

Стаття у
наукометричній базі 

Scopus /Web of Science

Підготовка та видання 
фахової статті «Комунікативні 
стратегії в соціальній рекламі»

Дяченко Н.М. Листопад 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

Підготовка та видання статті 
«Концепт «здоров’я» в мовній 
картині світу сучасних 
українців

Дяченко Н.М. Травень 2022 р. Стаття Стаття

Підготовка та видання 
фахової статті «Світогляд 
закарпатця та поліщука крізь 
призму діалектного тексту»

Гримашевич Г.І. Червень 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

Підготовка та видання статті 
«3 історії української мови»

Гримашевич Г.І. Травень 2022 р. Стаття Стаття

Кафедра германської філології та зарубіжної літератури
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Германська філологія: проблеми 
літературознавства, 
мовознавства і перекладу 
(реєстраційний номер:
0119Ш01773, термін виконання: 
05.19-05.29)

Продовжити роботу над 
виконанням науково- 
дослідної теми кафедри 
«Германська філологія: 
проблеми літературознавства, 
мовознавства і перекладу»

Лшклвщький М.Л., 
Астрахан Н.1., 

Горобченко Н.В., 
Соколовська С.Ф., 

Тараба 1.О., 
Федоренко Л. О., 
Закалюжний Л.В., 

Коляда О.В., Анхим 
О.1., Баюн К.Й., 
Захарченко Н.1., 
Зелшсыса Н.М., 
Рудницька Н.М., 
Борковська О.В., 

Ващенко Т.Ю.

2019-2029 рр. Звіт про виконання 
науково-дослідної 
роботи за 2022 рік

Загальний звіт 
(монографії, фахові 

статті, статті, наукові 
конференції)

Опублікувати черговий номер 
«Брехтівського часопису»

Лшклвщький М.Л., 
Закалюжний Л.В., 
Федоренко Л.О., 

Анхим 0.1.

Протягом 
2022 року

Публікація часопису Публікація часопису

Підготувати до друку 
черговий випуск 
студентського часопису 
«Semper tiro»

Астрахан Н.1., 
Закалюжний Л.В., 
ЛйпДвщький М.Л.

Протягом 
2022 року

Публікація 11-го випуску 
часопису «Semper tiro»

Публікація 11-го 
випуску часопису 

«Semper tiro»

Продовження роботи над 
словником «Драматургічний 
лексикон»

Астрахан Н.1., 
Закалюжний Л.В., 

ЛпнДвщышй М.Л., 
Соколовська С.Ф., 
Федоренко Л.О., 

Анхим О.1.,

Протягом 
2022 року

Статті лексикону на 
літеру В, Д, Г

Словник
«Драматургічний

лексикон»

Робота над докторською 
дисертацією «Історична 
драма-хроніка: особливості 
жанру. Поетика»

Закалюжний Л.В. Протягом 
2022 року

Написання статей, участь 
у конференціях, робота 
над текстом докторської 

дисертації

Монографія. Захист 
докторської дисертації

Робота над докторською 
дисертацією «Видові категорії 
драми: проблеми теорії, 
своєрідність поетики (на 
матеріалі німецькомовної 
драматургії XX століття)»

ЛпйДвщький М.Л. Протягом 
2022 року

Написання статей, участь 
у конференціях, робота 
над текстом докторської 

дисертації

Монографія. Захист 
докторської дисертації
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Робота над докторською 
дисертацією
«Постбрехтівський театр 
німецькомовних країн кінця 
XX - початку XXI століть»

Федоренко Л.О. Протягом 
2022 року

Написання статей, участь 
у конференціях, робота 
над текстом докторської 

дисертації

Монографія. Захист 
докторської дисертації

Робота над кандидатською 
дисертацією «Конструкції з 
напів-модальними дієсловами 
в сучасній німецькій мові (на 
матеріалі текстів художнього 
дискурсу)»

Захарченко Н.І. Протягом 
2022 року

Написання статей, участь 
у конференціях, робота 

над дисертацією

Цикл фахових статей. 
Захист дисертації

Робота над кандидатською 
дисертацією «Прийменникові 
інфінітивні конструкції: 
морфо-синтаксичний та 
комунікативно-прагматичний 
аспекти»

Рудницька Н.М. Протягом 
2022 року

Написання статей, участь 
у конференціях, робота 

над дисертацією

Цикл фахових статей. 
Захист дисертації

Робота над кандидатською 
дисертацією «Художня 
картина світу в контексті 
літературного дискурсу 
модернізму (на матеріалі 
німецькомовної літератури 
першої половини XX 
століття)»

Ліпісівіцька А.О. Протягом 
2022 року

Написання статей, участь 
у конференціях, робота 

над дисертацією на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
філологічних наук.

Цикл фахових статей. 
Захист дисертації

Робота над кандидатською 
дисертацією «Металітература 
в контексті метакритики: 
персонаж, наратив, дискурс»

Савина А. Ю. Протягом 
2022 року

Написання статей, участь 
у конференціях, робота 

над дисертацією на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
філологічних наук.

Фахові статті, 
захист дисертації

Робота над І розділом 
кандидатської дисертації 
«Химерна драма: особливості 
поетики (на матеріалі сучасної 
української та німецької 
літератур)»

Борковська О.В. Протягом 
2022 року

Написання статей, участь 
у конференціях, робота 

над дисертацією на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
філологічних наук.

Фахові статті, 
захист дисертації

Підготувати до друку статтю 
«Літературний твір в системі 
культури»

Астрахан Н.І. Протягом 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття
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Підготувати до друку статтю 
«Від драматизму 
Ф.М.Достоєвського до 
драматургії А.П. Чехова (на 
матеріалі роману «Ідіот» та 
п’єси «Вишневий сад)»

Астрахан Н.І. Протягом 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття

Підготувати до друку статтю 
«Переклад та автопереклад. 
Метафраз та парафраз»

Коляда О.В Протягом 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття

Підготувати до друку статтю 
«Гра в історію та гра з 
історією у п’єсі 0. Бейдермана 
«Острів пана Морено» в 
контексті брехтівської 
традиції»

Закалюжний Л.В. Квітень 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

Підготувати до друку статтю 
«Інтермедіальний перетин у 
п’єсі Дороти Масловської 
«Усе у нас гаразд»: від 
епічного до постдраматичного 
театру»

Закалюжний Л.В. Травень 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

Підготувати до друку статтю 
«Проблема ідентичності в 
транс-культурному просторі 
(на матеріалі оповідання 
Тетяни Малярчук «Жаби в 
морі»)»

Анхим 0.1. Протягом 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття

Підготувати до друку статтю 
«Транскультурний діалог в 
романі Лани Люкс «Лялечка»

Анхим 0.1. Протягом 
2022 року

Стаття у наукометричній 
базі Scopus /Web of 

Science

Стаття у
наукометричній базі 

Scopus /Web of Science
Організація роботи 
студентської проблемної 
групи «Сучасні тенденції 
філологічного аналізу тексту»

Соколовська С.Ф. Протягом 
2022 року

Статті Статті

Організація роботи 
студентської проблемної 
групи «Поетика абсурду 
С. Беккета»

Коляда О.В. Протягом 
2022 року

Статті Статті
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Організація роботи 
студентської проблемної 
групи «Актуальні проблеми 
сучасної літератури»

Закалюжний Л.В. Протягом 
2022 року

Статті Статті

Організація роботи 
студентської проблемної 
групи «Когнітивний підхід до 
неофраземіки»

Тараба І.О. Протягом 
2022 року

Статті Статті

Організація роботи 
студентської проблемної 
групи «Аналіз художнього 
тексту»

Астрахан Н.І. Протягом 
2022 року

Статті Статті

Організація роботи 
студентського наукового 
гуртка «Латинська мова в 
загальновживаній лексиці та 
терміносистемах сучасних 
германських мов»

Зелінська Н.М. Протягом 
2022 року

Статті Статті

7. "Актуальність антивоєнного 
пафосу творів Бертольта Брехта 
у XXI столітгі» (семінар з 
творчості Бертольта Брехта для 
українських і німецьких 
студентів за підтримки 
Посольства Німеччини для 
Харківського лялькового театру, 
де мають ставити "Матінку 
Кураж та її діти")

Виконання НДР за кошти 
замовників

Ліпісівіцький М.Л. Квітень 2022 року Технічне завдання на 
виконання науково- 

дослідних робіт

Отримання 
фінансування на 

виконання науково- 
дослідних робіт

8. «Транскультурний діалог в 
просторі літературного твору (на 
матеріалі творчості сучасних 
німецькомовних авторів 
українського походження»

Підготовка та подання заявки 
для участі у грантових 
програмах

Анхим О.І. Протягом 
2022 року

Рукопис проекту Отримання гранту

Кафедра англійської мови та прикладної лінгвістики
9. Дослідження когнітивно- 

функціональних та 
комунікативно-прагматичних 
особливостей англійської мови: 
лінгво-культурний та 
компаративний аспекти

Реєстрація НДР в УкрІНТЕІ Білюк І.Л, 
Дячук Н.В., 

Криворучко Т.В., 
Левченко О.М., 

Григор’єваТ.Ю., 
Войналович Л.П.

Лютий -  березень
2022 р.

Тези доповіді 
фахові статті 

статті

Тези доповіді 
фахові статті 

статті

10. Актуальні проблеми Реєстрація НДР в УкрІНТЕІ Кодубовська О.О., Лютий -  березень Тези доповіді Тези доповіді
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дослідження мов в руслі 
зіставної, когнітивної та 
прикладної лігвістики

Хорошун О.О., 
Чумак Л.М.

2022 р. фахові статті 
статті

фахові статті 
статті

11. "Експертно-консультаційні 
послуги в галузі 
перекладознавства"

Виконання НДР за кошти 
замовників

НПП кафедри 
англійської мови та 

прикладної лінгвістики

Протягом 
2022 року

Технічне завдання на 
виконання науково- 

дослідних робіт

Отримання 
фінансування на 

виконання науково- 
дослідних робіт

12. "Освітні програми: розробка та 
впровадження"

Підготовка та подання заявки 
для участі у грантових 
програмах

НПП кафедри 
англійської мови та 

прикладної лінгвістики

Протягом 
2022 року

Рукопис проекту Отримання гранту

13. "Комунікативно-прагматичні 
особливості англійської мови"

Підготовка до публікації тез 
доповіді
Участь у конференціях різних 
рівнів

Білюк І.Л. Протягом 
2022 року

Тези доповіді Тези доповіді

14. "Девіації у текстах англомовних 
пісень"

Підготовка до публікації тез 
доповіді.
Участь у конференціях різних 
рівнів.

Левченко О.М. Протягом 
2022 року

Тези доповіді Тези доповіді

15. "Лексичні новотвори в 
сучасному англомовному 
медійному дискурсі 
(структурний та 
лінгвопрагматичний аспекти)"

Підготовка до публікації тез 
доповіді. Участь у 
конференціях різних рівнів.

Чумак Л.М. Протягом 
2022 року

Тези доповіді Тези доповіді

16, "Об’єктний контроль та 
об’єктний рейзинг у сучасній 
англійській мові"

Підготовка до публікації тез 
доповіді. Участь у 
конференціях різних рівнів.

Криворучко Т.В., 
Дячук Н.В.

Протягом 
2022 року

Тези доповіді Тези доповіді

17. "Структурно-семантичні 
особливості англійської мови."

Підготовка до публікації тез 
доповіді. Участь у 
конференціях різних рівнів.

Григор’єва Т.Ю. Протягом 
2022 року

Тези доповіді Тези доповіді

18. "Типологія концептів: 
лінгвокогнітивний вимір"

Підготовка до публікації 
фахової статті. Участь у 
конференціях різних рівнів.

Хорошун О.О., 
Левченко О.М.

Протягом 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття

19. "Соціальні метафори на 
позначення концепту 
ІСЛАМСЬКИЙ СВІТ"

Підготовка до публікації 
фахової статті. Участь у 
конференціях різних рівнів.

Хорошун О.О. Протягом 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття

20. "Зіставне вивчення лексики на 
позначення населеного пункту в 
західногерманських та 
східнослов'янських мовах"

Підготовка до публікації 
фахової статті. Участь у 
конференціях різних рівнів.

Кодубовська О.О. Протягом 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття

21. "Роль лексичних інновацій у 
тактико-стратегічній організації

Підготовка до публікації 
фахової статті. Участь у

Чумак Л.М. Протягом 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття
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сучасного англомовного 
медійного дискурсу"

конференціях різних рівнів.

22. "Speech characteristics of a literary 
text personage"

Підготовка до публікації 
фахової статті. Участь у 
конференціях різних рівнів.

Дячук Н.В., 
Білюк І.Л.

Протягом 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття

23. "Семантика пасивних 
конструкцій в англомовній 
літературі"

Підготовка до публікації 
фахової статті. Участь у 
конференціях різних рівнів.

Криворучко Т.В. 
Дячук Н.В.

Протягом 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття

24. "Відтворення граматичних 
трансформацій у перекладі 
англомовних казок"

Підготовка до публікації 
фахової статті. Участь у 
конференціях різних рівнів.

Криворучко Т.В. Протягом 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття

25. "Використання лексико- 
граматичних трансформацій у 
перекладі англомовних творів 
антиутопія українською мовою"

Підготовка до публікації 
фахової статті. Участь у 
конференціях різних рівнів.

Криворучко Т.В. 
Дячук Н.В.

Протягом 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття

Кафедра міжкультурної комунікації та іншомовної освіти
26. Використання електронних 

застосунків у навчанні дітей з 
особливими освітніми 
потребами англійської мови

Виконання НДР за кошти 
замовників

Жуковська В.В., 
Савчук І.І., Гирин О.В., 
Євченко В.В., Лісова 

Ю.О., Кузьменко О.Ю., 
Рудик І.М., Папіжук 
В.О., Калініна Л.В., 

Прокопчук Н.Р., Щерба 
Н.С., Климович Ю.Ю.

Протягом 
2022 року

Технічне завдання на 
виконання науково- 

дослідних робіт

Отримання 
фінансування на 

виконання науково- 
дослідних робіт

27. Конкурсна програма 
Українського культурного фонду 
"Культура без бар'єрів". Лот 1. 
"Підтримка митців з 
інвалідністю"

Підготовка та подання заявки 
для участі у грантових 
програмах

Щерба Н.С. 17 січня 2022 р. Рукопис проекту Отримання гранту

28. Інформаційно-комерційна 
грамотність майбутніх вчителів 
іноземної мови: 
лінгвосоціокультурний та 
методичний аспект

Реєстрація НДР в УїсрІНТЕІ Жуковська В.В., 
Савчук І.І., Гирин О.В., 
Євченко В.В., Лісова 

Ю.О., Кузьменко О.Ю., 
Рудик І.М.,

Папіжук В.О., Калініна 
Л.В., Прокопчук Н.Р., 
Щерба Н.С., Климович 

Ю.Ю.

Лютий-березень
2022 р.

Фахові статті, публікації 
в збірнику матеріалів 

конференції, розділи у 
монографії, статті у 
наукометричній базі 

Scopus /Web of Science, 
монографії, публікації 

тез доповіді на 
міжнародній науковій 

конференції

Фахові статті, 
публікації в збірнику 

матеріалів
конференції, розділи у 

монографії, статті у 
наукометричній базі 

Scopus /Web of 
Science, монографії, 

публікації тез доповіді 
на міжнародній 

науковій конференції
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Написання фахової статті 
«Вербалізація порушень 
харчової поведінки у 
франкомовній художній 
літературі: семантико- 
прагматичний аспект»

Лісова 10.0. Квітень 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

Написання тез
«Комунікативно-прагматичні 
особливості діалогічних 
романів»

Лісова Ю.О. Лютий 2022 р. Публікація в збірнику 
матеріалів конференції

Тези в збірнику 
матеріалів 

конференції

Написання фахової статті 
«Особливості юридичної 
англійської на сучасному 
етапі»

Рудик І.М. Грудень 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

Написання фахової статті 
«Відображення 
гуманізаційних тенденцій у 
вираженні модальності в 
англійській мові»

Гирин О.В. Квітень 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

Написання фахової статті 
«Когнітивні засади 
асоціативного експерименту в 
осмисленні колороназв 
носіями сучасної англійської 
мови»

Савчук 1.1. Грудень 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

Написання фахової статті 
«Семантичні особливості 
герміносистеми сучасного 
англомовного медичного 
дискурсу»

Савчук 1.1. Грудень 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

Написання розділу 
одноосібного авторства в 
колективну монографію 
«Current schools of 
Construction Grammar: 
Theoretical and Methodological 
Architecture»

Жуковська В.В. Січень 2022 р. Розділ у монографії Розділ у монографії
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Написання фахової статті 
«Колострукційний аналіз 
лексичного наповнення 
стрижневих слотів 
граматичної конструкції»

Жуковська В.В. Квітень 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

Написання статті у 
наукометричній базі Scopus 
/Web of Science 
«Advantages of the Statistical 
Software R: At the Crossroads 
of Corpus Linguistics and 
Machine Learning»

Жуковська В.В. Січень 2022 р. Стаття у наукометричній 
базі Scopus /Web of 

Science

Стаття у
наукометричній базі 

Scopus /Web of Science

Написання розділу 
одноосібного авторства в 
колективну монографію 
"Соціально-педагогічні засади 
підготовки фахівців в умовах 
освітніх трансформацій"

Щерба Н.С. Квітень 2022 р. Розділ у монографії Розділ у монографії

Публікація тез доповіді на 
міжнародній науковій 
конференції за кордоном. 
"Психолого-педагогічні 
передумови навчання 
майбутніх учителів іноземної 
мови з синдромом дефіциту 
уваги та гіперактивності"

Щерба Н.С. Червень 2022 р. Тези міжнародної 
конференції

Тези міжнародної 
конференції

Написання фахової статті 
"Принципи інклюзивного 
планування занять у 
підготовці майбутніх учителів 
з синдромом дефіциту уваги 
та гіперактивністю"

Щерба Н.С. Квітень 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

Написання фахової статті 
"Використання комп'ютерних 
застосунків у професійній 
підготовці майбутніх учителів 
з синдромом дефіциту уваги 
та гіперактивністю"

Щерба Н.С. Червень 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття
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Написання фахової статті 
Інтерактивна методична 
майстерня як засіб 
формування soft skills у 
професійній підготовці 
майбутнього вчителя 
іноземної мови

Калініна Л.В., 
Папіжук В.О., 
Прокопчук Н.Р.

Лютий 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

Написання фахової статті 
Використання методу 
педагогічного тандему в 
професійно-методичній 
підготовці майбутнього 
вчителя іноземної мови в 
умовах онлайн-навчання

Калініна Л.В., 
Прокопчук Н.Р.

Травень 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

Монографія «Професійна 
підготовка майбутнього 
вчителя іноземної мови під 
час навчальної та виробничої 
практик у мовному вищому 
закладі освіти (освітньо- 
кваліфікаційний рівень 
«бакалавр»)».

Калініна Л.В., 
Папіжук В.О., 
Прокопчук Н.Р.

Березень 2022 р. Монографія Монографія

Написання фахової статті 
«Розвиток панорамного 
мислення вчителя іноземної 
мови в контексті нової 
української школи»

Калініна Л.В. Березень 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

Написання фахової статті 
«Жива бібліотека» як форма 
профорієнтаційної роботи в 
старшій школі

Калініна Л.В. Квітень 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

Написання фахової статті 
«Доцільність використання 
засобів перевернутого 
навчання в освітньому процесі 
мовного ЗВО»

Климович Ю.Ю. Травень 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття
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Написання статті у 
наукометричній базі Scopus 
/Web of Science «ІСТ as a tool 
to optimise foreign language 
teaching in the HEI. 
("Linguistics and Culture 
Review" journal)»

Кузьменко О.Ю. 
Папіжук Ю.О. 
Лісова Ю.О.

Березень 2022 р. Стаття у наукометричній 
базі Scopus /Web of 

Science

Стаття у
наукометричній базі 

Scopus /Web of Science

Написання фахової статті 
«Критичне мислення як 
освітня інновація в Україні: 
здобутки та перспективи»

Кузьменко О.Ю. 
Папіжук Ю.О. 
Лісова Ю.О.

Березень 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

Написання тез «Метод 
візуалізації у викладанні 
літератури»

Лісова Ю.О. Червень 2022 р. Публікаціїї тез доповіді 
на міжнародній науковій 

конференції

Тези в збірнику 
матеріалів 

міжнародної 
конференції

Написання фахової статті 
«Культурні реалії як 
невід’ємна складова 
оволодіння іноземною 
мовою»

Кузьменко О.Ю. 
Лісова Ю.О.

Березень 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

Кафедра англійської філології га перекладу
29. Переклад англійської 

документації українською мовою
Виконання НДР за кошти 
замовників

Полховська М.В., 
Поліщук Л.П., 
Пушкар Т.М. 

Лисецька Ю.В.

Протягом 
2022 року

Технічне завдання на 
виконання науково- 

дослідних робіт

Отримання 
фінансування на 

виконання науково- 
дослідних робіт

ЗО. Особливості навчання перекладу 
здобувачів вищої освіти в умовах 
євроінтеграційних процесів 
України

Підготовка та подання заявки 
для участі у програмі 
Еразмус+

Вискушенко С. А.
Мосієнко 0. В. 

Нідзельська Ю.М.

Протягом 
2022 року

Рукопис проекту Отримання гранту

31. Системно-структурний та 
когнітивно-комунікативний 
аспекти дослідження одиниць 
мови в синхронії та діахронії.

Реєстрація НДР в УкрІНТЕІ, 
розпочати збір емпіричного 
матеріалу

Борисенко Н.Д. 
Вискушенко С.А. 

Зорницький А.В., Іевітіс 
І.В., Поліщук Л.П., 

Пушкар Т.М.

Лютий - березень
2022 р.

Монографія Монографія

дослідити особливості 
представлення лексики 
окремих груп в англійській та 
українській мовах у 
зіставному спекті «Зіставний 
аналіз лексики в 
неблизькоспоріднених мовах»

Борисенко Н.Д. Протягом 
2022 року

Стаття у наукометричній 
базі Scopus

Стаття у
наукометричній базі 

Scopus
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дослідити лексичні, 
морфологічні, синтаксичні 
характеристики різних типів 
фахових текстів (на матеріалі 
англійської фахової мови 
тваринництва) «Дослідження 
в галузі термінознавства й 
лінгвістики фахових мов»

Вискушенко С.А. Протягом 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття

дослідити особливості 
застосування стратегій 
доместикації та форенізації в 
художньому перекладі 
«Специфіка застосування 
перекладацьких стратегій під 
час роботи над художнім 
перекладом»

Зорницький А.В. Протягом 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття

5) дослідити проблему 
вербалізації стратегій і тактик 
ввічливості в англомовному 
телевізійному дискурсі ток- 
шоу «Актуальні проблеми 
сучасної лінгвістики»

Поліщук Л.П. 
Пушкар Т.М.

Протягом 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття

6) вивчити жанрову специфіку 
постмодерної англомовної 
драми «Актуальні проблеми 
сучасної драми та перекладу»

Іевітіс І.В. Протягом 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття

32. Комунікативно-прагматичні, 
лінгвокультурологічні та 
соціолінгвістичні аспекти 
перекладу

Реєстрація НДР в УкрІПТЕЇ, 
розпочати збір емпіричного 
матеріалу

Шугаєв А.В. 
Полховська М.В., 

Лисецька Ю.В. 
Мосієнко О.В., 

Нідзельська Ю.М.

Лютий - 
березень 2022

Монографія Монографія

вивчити функціонування 
формального підмета в 
англійській мові XVII століття 
«Актуальні питання історії 
англійської мови»

Полховська М.В. Протягом 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття
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Дослідження маркерів 
епістемічної модальності у 
текстах
ранньоновоанглійської мови 
«Актуальні проблеми історії 
англійської мови»

Лисецька Ю.В. Протягом 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття

Вивчити особливості РИ 
комунікації «Актуальні 
проблеми когнітивної 
прагматики»

Шугаєв А.В. Протягом 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття

Дослідити особливості 
реалізації стратегії 
привернення й фокусування 
уваги адресата в англомовних 
інтернет-новинах «Актуальні 
проблеми сучасної медіа 
лінгвістики»

Мосієнко О.В. Протягом 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття

Визначити особливості 
реалізації стратегій і тактик в 
англомовному релігійному 
дискурсі «Актуальні 
проблеми когнітивістики та 
етнолінгвістики»

Нідзельська Ю.М. Протягом 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття

Кафедра іноземних мов і новітніх технологій навчання
53. Мовна освіта у підготовці 

сучасного фахівця 
(реєстраційний номер:
0115Ш06005, термін виконання: 
11.15-11.25))

Виконання НДР за кошти 
замовників (Переклад 
англійською мовою договору 
транспортної компанії)

Тимошенко Н.С. Листопад 2022 р. Технічне завдання на 
виконання науково- 

дослідних робіт

Отримання 
фінансування на 

виконання науково- 
дослідних робіт

Підготовка та подання заявки 
для участі у грантовій 
програмі (Canada Council for 
the Arts)

Комаренко В.В. Протягом 
2022 року

Рукопис проекту Отримання гранту

Підготувати та публікація 
статті "Структурна будова 
імперативних речень в 
ранньоновоанглійській мові"

Тимошенко Н.С. Січень-лютий
2022 р.

Стаття Стаття

Підготовка фахової статті 
"Функціональні особливості 
імперативного речення в 
ранньоновоанглійській мові"

Тимошенко Н.С. Травень 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

17



Підготовка та публікація 
фахової статті 
"Соціолінгвістична 
ідентифікація мовця 
(мовлення чоловіків/жінок) в 
усному американському 
академічному дискурсі на 
основі корпусу МІСАБЕ"

Комаренко В.В. Травень 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

Ка федра історії України
34. Житомир та його жіночі історії 

(1945 р.-2000-ні рр.)
Виконання НДР за кошти 
замовників

Венгерська В.О., 
Білобровець О.М., 

Максимов О.В., 
Стельникович С.В., 

Жуковський О.І., 
Ковальчук І.В., 

Сичевський А.О.

8 березня 2022 р. Технічне завдання на 
виконання науково- 

дослідних робіт

Отримання 
фінансування на 

виконання науково- 
дослідних робіт

35. Радянське повсякденна в 
усноісторичних спогадах

Підготовка та подання заявки 
для участі у грантових 
програмах

Венгерська В.О., 
Білобровець О.М., 

Максимов О.В., 
Стельникович С.В., 

Жуковський О.І., 
Ковальчук І.В., 

Сичевський А.О.

ЗО грудня 2022 р. Рукопис проекту Отримання гранту

36. Україна, Волинь, Житомирщина 
у XVIII -  XXI ст. : соціально- 
економічні, культурні і релігійні 
процеси, націо- й 
державотворення та історична 
пам’ять (реєстраційний номер 
0121Ш13915, термін виконання: 
11.21- 11.31)

Підготовка статей у збірниках 
матеріалів планових 
конференцій, журналах, які не 
включені до переліку 
фахових, на інтернет ресурсах 
з історичною та краєзнавчою 
тематикою

Венгерська В.О., 
Білобровець О.М., 

Максимов О.В., 
Стельникович С.В., 

Жуковський О.І., 
Ковальчук І.В., 

Сичевський А.О.

Протягом 
2022 року

Статті та тези виступів 
на планових 

конференціях

Статті

Підготувати по одній статті у 
виданнях, включених до 
категорії Б"

Венгерська В.О., 
Білобровець О.М., 

Максимов О.В., 
Стельникович С.В., 

Жуковський О.І., 
Ковальчук І.В., 

Сичевський А.О.

Протягом 
2022 року

Фахові статті (в тому 
числі у журналі 

«Інтермарум: історія, 
політика, культура») 

стаття

Фахові статті
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Підготувати дві статті, до 
журналів, включених до 
наукометричних баз Scopus 
/Web of Science

Венгерська В.О., 
Білобровець О.М., 

Максимов О.В., 
Стельникович С.В., 

Жуковський О.І., 
Ковальчук І.В., 
Сичевський А.О.

Протягом 
2022 року

Статті (у співавторстві), 
у журналах, включених 
до наукометричних баз 
Scopus /Web of Science

2 статті у журналах, 
включенних до 

наукометричних баз 
Scopus /Web of Science

Кафедра філософії та політології
57. На Захід від війни на Сході: 

травма та соціальні потрясіння у 
літературі та мові країн Східної 
Європи

Підготовка та подання заявки 
для участі у грантових 
програмах

Чаплінська О. В. Протягом 
2022 року

Рукопис проекту Отримання гранту

58. Толерантність і сучасний 
світовий порядок (реєстраційний 
номер 011Ш000155, термін 
виконання: 01.11 -01.25)

Виконання НДР за кошти 
замовників

Козловець М.А., 
Соколовський О.Л., 

Ковтун Н.М., 
Чаплінська О.В.

Протягом 
2022 року

Технічне завдання на 
виконання науково- 

дослідних робіт

Отримання 
фінансування на 

виконання науково- 
дослідних робіт

Підготовка до друку 
монографії
"Мультикультуралізм як 
феномен сучасного світу"

Козловець М.А. Грудень 2022 р. Монографія Монографія

Підготовка до друку статті 
"Доктринально- 
інституаційний зміст 
баптизму"

Соколовський О.Л. Протягом 
2022 року

Стаття Стаття

Підготовка до друку статті 
"Феномен релігій-пародій в 
релігійній парадигмі 
сучасності"

Соколовський О.Л. Протягом 
2022 року

Стаття Стаття

Підготовка до друку статті 
" Т еоретико-методолгічні 
засади дослідження 
хрестології в католицькій 
теології"

Соколовський О.Л. Протягом 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття

Підготовка до друку статті 
"Діяльність протистанських 
релігійних організацій в 
житомирському регіоні"

Соколовський О.Л. Протягом 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття

Підготовка до друку статті 
"Соціальне відторгнення як 
феномен сучасного світу"

Козловець М.А. Вересень 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття
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Підготовка до друку статті 
"Людина в умовах цифрової 
цивілізації: когнітивно-етична 
перспектива"

Козловець М.А. Листопад 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

Підготовка до друку статті 
"Державно-релігійна політика 
російського самодержавства 
щодо римо-католицької 
церкви на Волині в другій 
половині XIX - початку XX 
століть"

Козловець М.А. Січень 2022 р. Стаття у наукометричній 
базі Scopus /Web of 

Science

Стаття у наукометричній 
базі Scopus /Web of 

Science

Підготовка до друку статті 
"Географическая 
идентичность в глобальном 
мире"

Козловець М.А. Листопад 2022 р. Стаття у наукометричній 
базі Scopus /Web of 

Science

Стаття у наукометричній 
базі Scopus /Web of 

Science

59. Випробування людського буття: 
класичний і посткласичний 
дискурс (реєстраційний номер 
011 Ш000154, термін виконання: 
01.11-01.25)

Подання заявки на участь у 
конкурсі НДР за рахунок 
коштів державного бюджету: 
"Соціальне відторгнення як 
феномен сучасного світу: 
український контекст"

Ковтун Н.Ф., 
Козловець М.А., 

Соколовський О.Ф., 
Чаплінська О.В., 
Горохова Л.В., 
Самойленко Д.

Протягом 
2022 року

Рукопис проекту Отримання
державного

фінансування

Виконання НДР за кошти 
замовників

Ковтун Н.М., 
Поліщук О.П., 

Чаплінська О.В., 
Заглада В.М.

Протягом 
2022 року

Технічне завдання на 
виконання науково- 

дослідних робіт

Отримання 
фінансування на 

виконання науково- 
дослідних робіт

Збір і підготовка матеріалу 
«Інтермедіальність романів 
Е.-Е. Шмітта»

Чаплінська О.В. Квітень - травень
2022 р.

Фахова стаття Фахова стаття

Підготовка до друку статті 
«"Професії майбутнього" у 
контексті адаптації сфери 
освіти до соціальних викликів 
четвертої індустріальної 
революції»

Ковтун Н.М. Протягом 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття

Підготовка до друку статті 
"Право і релігія як модель 
єдиного міждержавного 
правового простору в Європі"

Заглада В.М. Протягом 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття

\
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Повсякденність інологічного як 
феномен життя сучасної людини: 
теоретичні, методологічні та 
практичні проблеми 
(реєстраційний номер 
011411003843, термін виконання: 
09.14-09.24)

Виконання НДР за кошти 
замовників

Поліщук О.П., 
Ковтун Н.М.

Протягом 
2022 року

Технічне завдання на 
виконання науково- 

дослідних робіт

Отримання 
фінансування на 

виконання науково- 
дослідних робіт

Підготовка до друку статті 
"Естезис екологічного 
дизайну: художнє 
моделювання виставкового 
простору та конструювання 
унікального арт-об'єкта"

Поліщук О.П. Лютий-березень
2022 р.

Фахова стаття Фахова стаття

Кафедра всесвітньої істо рії
и . Актуальні проблеми нової та 

новітньої історії слов’янських 
народів (реєстраційний номер:
0119Ш03989; термін виконання: 
12.19-12.29)

Опублікувати монографію 
«Судова влада та суспільство 
Правобережної України 
наприкінці XVIII -  в першій 
третині XIX ст.»

Шевчук А.В. Лютий - березень
2022 р.

Монографія Монографія

Подати рукопис для 
публікації «Велика Британії в 
європейських інтеграційних 
процесах»

Гуцало Л.В. Травень 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

Подати рукопис для 
публікації «Топографія 
древлянських пам’яток X ст. 
півночі Житомирщини»

Хададова М.В. Травень 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

Подати рукопис для 
публікації «Політико- 
ідеологічна. робота радянської 
влади на Волині у 1920-х рр.»

Власюк І. М. 
Буравський О. А.

Червень 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

Подати рукопис для 
публікації «Санітарно- 
гігієнічний стан на Волині у 
період НЕІІу (1921-1928 рр.)»

Власюк І. М. Червень 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

Подати рукопис для 
публікації «Культурно-освітня 
діяльність РКЦ на Волині 
(друга половина XIX -  
початок XX ст.)»

Буравський О. А. Червень 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття
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Подати рукопис для 
публікації «Мукоіа 
Khomychevsky's activity as а 
member of the Ukrainian 
national church movement.»

Міщук Г.А. Вересень 2022 р. Стаття у наукометричній 
базі Scopus

Стаття у наукометричній 
базі Scopus

Подати рукопис для 
публікації «Справник у 
системі управління Російської 
імперії (на матеріалах 
Волинської губернії)»

Маркевич О.В. Грудень 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

Подати рукопис для 
публікації «Propaganda 
component of the process of 
sovietization and forms of its 
implementation in the western 
regions of Ukraine in 1944- 
1950»

Стародубець Г.М. Грудень 2022 р. Стаття у наукометричній 
базі Scopus

Стаття у наукометричній 
базі Scopus

Подати рукопис для 
публікації «Unemployment in 
Volyn during the NEP (1921- 
1928)»

Буравський О.А. 
Власюк І.М.

Грудень 2022 р. Стаття у наукометричній 
базі

Web of Science

Стаття у
наукометричній базі 

Web of Science

Подати рукопис для 
публікації «Political activity of 
the Roman Catholic Church in 
Volyn in the second half of the 
19th. -  ealy 20th. Centuries»

Буравський 0. А. Грудень 2022 р. Стаття у наукометричній 
базі

Web of Science

Стаття у
наукометричній базі 

Web of Science

42. Веб квест «Визначні місця 
Житомирщини»

Виконання НДР за кошти 
замовників

Маркевич О.В., 
Стародубець Г.М., 

Шевчук А.В., Гуцало 
Л.В., Міщук Г.А. 

Власюк І.М., 
Хададова М.В.

Протягом 
2022 року

Комп’ютерна програма 
«Веб квест «Визначні 

місця Житомирщини»»

Отримання 
фінансування на 

створення 
комп’ютерної 

програми

43. Українська жінка в світі 
мистецтв: погляд крізь віки

Підготовка та подання заявки 
для участі у грантових 
програмах Українського 
культурного фонду

Маркевич О.В. 
Стародубець Г.М. 

Власюк І.М. 
Шевчук А.В. 

Гуцало Л.В.

Протягом 
2022 року

Підготовка тексту 
конкурсної програми

Отримання гранту

Кафедра миетецької освіти
н . Упорядкування навчально- 

методичних посібників 3 
етнографічних матеріалів та їх

Виконання НДР за кошти 
замовників

Обух Л.В., Моісєєва 
М.А., Бовсунівська 
Н.М., Луценко В.В.,

Червень - 
листопад 2022 р.

Технічне завдання на 
виконання науково- 

дослідних робіт

Отримання 
фінансування на 

виконання науково-
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нотної фіксації з подальшим 
опрацюванням

Борисенко Н.С., 
Сичевська В.В., 

Омельченко-Агай Кух! 
Г.С.

дослідних робіт

1-5. Етнографічна експедиція 
«Житомирщина -  спадковість 
поколінь»

Підготовка та подання заявки 
для участі у грантових 
програмах

Шинкарук 1.В., Обух 
Л.В., Цюряк 1.О., 

Бовсушвсыса Н.М.

Квітень -  
листопад 2022 р.

Рукопис проекту Отримання гранту

16. Написання стратегії культурного 
розвитку міста

Подання заявки на участь у 
конкурсі НДР за рахунок 
коштів державного бюджету

Обух Л.В. Січень - лютий
2022 р.

Рукопис проекту Отримання державного 
фінансування

17. Мистецька освіта в 
соціокультурному просторі

Реєстрація НДР в УкрІНТЕІ Обух Л.В., Цюряк 1.0., 
Моюеева М.А., 

Бовсушвська Н.М., 
Чернишова А.М., 

Луценко В.В., Роговська 
С.В., Омельченко-Агай 
Кух1 Г.С., Данчук Л.1., 

Агай Кух1 А., Свиридюк 
А.П., Рутецький В.В., 

Берелет В.1., Авраменко 
П.М., Завед1я О.Б., 

Берелет Л.1., Руденька 
Т.М., Травкша Н.М., 
Суботницышй 1.М., 

Сичевська В.В., 
Федорченко В.К., 
Борисенко Н.С., 
Плющик С.В., 

Новосадова С.А., 
Шинкарук 1.В.

Березень - квітень
2022 р.

Публікації, монографії,, 
збірники наукових праць, 

науково-практичні 
конференції, круглі 

столи, фестивалі, 
мистецькі проекти

Публікації, монографії,, 
збірники наукових 

праць, науково- 
практичні конференції, 
круглі столи, фестивалі, 

мистецькі проекти

Публікація матеріалів "Жанр 
сольної кантати європейської 
традиції в історичному 
розвитку (ХУІІ-ХХ століття)"

Омельченко-Агай 
Кух1 Г.С.

Квітень 2022 р. Монографія Монографія

Публікація матеріалів 
"Камерний ансамбль імені 
І.Ф.Добжинського: практика 
соціокультурної комунікації 
(2001-2021)

Омельченко-Агай 
Кух1 Г.С.

Протягом 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття
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Публікація матеріалів 
"Розвиток духовної культури 
молоді засобами вокального 
мистецтва"

Обух Л.В. Протягом 
2022 року

Стаття у наукометричній 
базі Scopus /Web of 

Science

Стаття у наукометричній 
базі Scopus /Web of 

Science

_ Кафедра образотворчого мистецтва та дизайну
48. "Дизайн та мистецтво: актуальні 

проблеми, тенденції та 
перспективи розвитку" 
(реєстраційний номер: 
0121Ш14191, термін виконання: 
11.21-11.26)

Підготовка та друк статей Піддубна О.М., 
Колесник Н.Є., 

Максимчук А.П.

Протягом 
2022 року

Статті у наукометричній 
базі Scopus /Web of 

Science,

Стаття у
наукометричній базі 

Scopus /Web of 
Science,

Підготовка та друк статей Столярова І.С., Яцик 
І.С., Шостачук Т.В

Протягом 
2022 року

Статті Статті

49. "Дизайн та мистецтво: актуальні 
проблеми, тенденції та 
перспективи розвитку"

Виконання НДР за кошти 
замовників

Піддубна О.М., 
Колесник Н.Є., 

Максимчук А.П.

Протягом 
2022 року

Технічне завдання на 
виконання науково- 

дослідних робіт

Отримання 
фінансування на 

виконання науково- 
дослідних робіт

50. Інноваційний культурний 
продукт ЛОТ 4. 
Арт-об’єкти та дизайн

Підготовка та подання заявки 
для участі у грантових 
програмах

Яцик І.С., 
Шостачук Т.В.

До 20.01.2022 р. Рукопис проекту Отримання гранту

Н апрям : Суспільні науки
ВОЇ О СВІТИ т а  K V .TI.TV nи (Ьяхпвої мови

51. Підготовка майбутнього 
педагога до реалізацій принципу 
наступності у викладанні 
природничих дисциплін в ЗОШ і 
ВИЗ (реєстраційний номер:
0114ЦО01667, термін виконання: 
04.14-04.24)

Написання наукової статті 
«Особливості викладання 
природничої освітньої галузі 
за вимогами», участь у 
науково-практичній 
конференції

Танська В. В. Березень 2022 р. Стаття Стаття

Друк статті «Компетентніший 
підхід до формування 
обчислювальних навичок в 
початковій школі»

Рудницька Н.Ю До квітня 2022 р. Стаття Стаття

Друк статті «Підготовка 
майбутніх учителів 
початкових класів до 
оцінювання навчальних 
досягнень молодших 
школярів»

Басюк Н.А. До березня
2022 р.

Фахова стаття Фахова стаття

52. Формування професійної 
компетентності майбутніх

Реєстрація НДР в УкрІНТЕІ Шанскова Т. І. Лютий 2022 р. Реєстрація НДР в 
УКРИТІ

Робота над НДР
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учителів початкової класів Нової 
української школи: сучасні 
інновації

Друк статті «Розвиток 
критичного мислення 
майбутнього фахівця у 
процесі професійної 
підготовки у закладах вищої 
освіти»

Шанскова Т. І. Жовтень 2022 р. Підготовка наукової 
статті у виданнях, що 
індексуються в базах 

даних Scopus і Web of 
Science

Видання наукової 
статті у виданнях, що 
індексуються в базах 
даних Scopus і Web of 

Science

Друк статті «Формування 
математичної компетентності 
учнів початкової школи»

Рудницька Н.Ю До березня
2022 р.

Фахова стаття Фахова стаття

Друк статті «Театралізована 
діяльність як засіб 
попередження негативних 
проявів у поведінці дітей»

Коновальчук І.М. До грудня 2022 р. Стаття Стаття

Друк статті «Підготовка 
майбутніх учителів початкової 
школи до партнерської 
взаємодії з дітьми та 
батьками»

Коновальчук І.М. До грудня 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

Друк статті «Творчий підхід 
до організації роботи групи 
подовженого дня»

Басюк Н.А. До квітня 2022 р. Стаття Стаття

Друк статті «Розвиток 
емоційного інтелекту 
майбутніх фахівців засобами 
української літератури»

Голубовська І.В. 
Підгурсьхса В.Ю.

Жовтень 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

Друк статті «Педагогічна 
технологія «Щоденні 5» у 
навчанні української мови та 
літературного читання в 
початкових класах»

Підгурська В.Ю. До березня
2022 р.

Стаття Стаття

Друк статті «Професійна 
готовність студентів -  
майбутніх учителів 
початкових класів до 
проведення оцінювання 
освітніх досягнень молодших 
школярів»

Гордієнко О.А. До березня
2022 р.

Фахова стаття Фахова стаття

Друк статті «Проблеми 
формування культури 
мовлення майбутніх учителів 
Нової української школи»

Гордієнко О.А. Квітень 2022 р. Стаття Стаття
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Створення освітнього простору 
засобами музейної та театральної 
педагогіки.

Виконання НДР за кошти 
замовників

Шанскова Т. І., 
Коновальчук І.М., 
Голубовська І.В,. 
Підгурська В.Ю., 
Гордієнко О.А., 
Танська В.В., 

Рудницька Н.Ю., 
Басюк Н.А.

Жовтень 2022 р. Технічне завдання на 
виконання науково- 

дослідних робіт

Отримання 
фінансування на 

виконання науково- 
дослідних робіт

54. Мандрівні табори європейської 
молоді

Підготовка та подання заявки 
для участі у грантових 
програмах

Шанскова Т. І., 
Гордієнко 0 . А., 
Г олубовська І.В., 
Підгурська В.Ю., 
Коновальчук І.М., 

Танська В.В., 
Рудницька Н.Ю., 

Басюк Н.А.

Квітень 2022 р. Рукопис проекту Подання проекту на 
отримання гранту

Кафедра права
55. Права людини: історія, сучасний 

стан та перспективи 
(реєстраційний номер:
01211Л14190, термін виконання: 
11.21 -  11.26)

Виконання НДР «Списання 
боргів фізичним особам -  
підприємцям» за кошти 
замовників

Рудницька О.П., 
Войтович Н.Ф., 

Магась-Демидас Ю.І. 
Кобернюк В.М.

Листопад 2022 р. Технічне завдання на 
виконання науково- 

дослідних робіт

Отримання 
фінансування на 

виконання науково- 
дослідних робіт

Підготовка та друк статті 
«Право на працю в Україні: 
від радянського права до 
європейських стандартів»

Рудницька О.П. 
Магась-Демидас Ю.І.

Січень 2022 р. Стаття у наукометричній 
базі Scopus /Web of 

Science

Стаття у
наукометричній базі 

Scopus /Web of Science

Підготовка та друк статті 
«Правовий статус працівників 
правоохоронних органів в 
УСРР ( 1921 -  1928 рр.)»

Рудницька О.П., 
Войтович Н.Ф., 
Кобернюк В.М.

Жовтень 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

Підготовка та друк статті 
«Правове регулювання 
фізичної терапії: зарубіжний 
досвід»

Рудницька О.П. 
Магась-Демидас Ю.І.

Лютий 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

Підготовка та друк статті: 
«Співучасть у кримінальних 
правопорушеннях зі 
спеціальним суб’єктом»

Войтович Н.Ф. Грудень 2022 р. Стаття Стаття

Підготовка та друк статті 
«Профспілковий рух у Європі 
в XIX -  поч. XX ст.»

Магась-Демидас Ю.І. Квітень 2022 р. Стаття Стаття
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Історичний розвиток України в 
зарубіжній та вітчизняній 
історіографії (реєстраційний 
номер: 0120Ш00468, термін 
виконання: 12.19- 12.24)

Підготовка та друк 
«Щоденник та інші 
епістолярні матеріали про 
Україну папського кардинала 
Джованні Коммендоні»

Ярмошик 1.1. Вересень 2022 р. Друк матеріалів Друк матеріалів

Подання заявки на участь у 
конкурсі НДР за рахунок 
коштів державного бюджету: 
"Нариси з історії 
українського козацтва"

Ярмошик 1.1. Протягом 
2022 року

Рукопис проекту Отримання
державного

фінансування

Опрацювання історіографії та 
джерельної бази монографії 
"Князь Роман Сангушко в 
історії Волині та України"

Ярмошик 1-І. Протягом 
2022 року

Розпочати написання 
монографії, опублікувати 

статтю

Монографія, 
2024 р.

Підготовка та друк статті 
"Історія України на сторінках 
часопису Рггуіасіеі Ги сій"

Ярмошик І.І. Протягом 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття

Підготовка та друк статті 
«Приватна адвокатура в 
Російській імперії після 
судової реформи 1864 р.: 
законодавче оформлення та 
організація діяльності в 
Житомирському окружному 
суді»

Ярмошик І.І. Протягом 
2022 року

Стаття у науїсометричній 
базі Web of Science

Стаття у
наукометричній базі 

Web of Science

Кафедра ангШйської моїй та прикладної лінгвістики
57. "Використання ігрової діяльності 

при формуванні іншомовної 
фонологічної компетенції в 
початковій школі"

Підготовка до публікації тез 
доповіді, участь у 
конференціях різних рівнів.

Войналович Л.П. Протягом 
2022 року

Тези доповіді Тези доповіді

58. "Теорія і методика навчання 
англійської мови в закладах 
середньої та вищої освіти"

Підготовка до публікації тез 
доповіді, участь у 
конференціях різних рівнів.

Григор’єва Т.Ю. Протягом 
2022 року

Тези доповіді Тези доповіді

59. "Використання малих 
літературних форм при 
формуванні граматичної 
компетентності учнів основної 
школи"

Підготовка до публікації 
фахової статті, участь у 
конференціях різних рівнів.

Войналович Л.П. Протягом 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття

50. "Теорія і методика навчання 
англійської мови в закладах

Підготовка до публікації 
фахової статті, участь у

Григор’єва Т.Ю. Протягом 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття
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середньої та вищої освіти" конференціях різних рівнів.
Кафедра германської філології та зарубіжної літератури

51. «Формування дискурсивної 
культури здобувачів вищої 
освіти»

Робота над докторською 
дисертацією

Горобченко Н.В. Протягом 
2022 року

Написання статей, участь 
у конференціях, робота 

над докторською 
дисертацією

Захист докторської 
дисертації

52. «Сучасні тенденції в розвитку 
методики викладання іноземних 
мов»

Організація роботи 
студентської проблемної 
групи

Горобченко Н.В. Протягом 
2022 року

Статті Статті

53. «Мова і культура: актуальні 
питання лінгвокраїнознавства»

Організація роботи 
студентської проблемної 
групи

Свириденко І.М. Протягом 
2022 року

Статті Статті

54. «Сучасні тенденції у викладанні 
світової літератури в школі»

Організація роботи 
студентського наукового 
гуртка

Ващенко Т.Ю. Протягом 
2022 року

Статті Статті

Кафедра іноземних мов і новітніх технологій навчання
35. Мовна освіта у підготовці 

сучасного фахівця 
(реєстраційний номер: 
011511006005, термін виконання: 
11.15-11.25)

Підготовка статті "Освітні 
реформи середньої освіти в 
Україні"

Дєнічєва О.І. Квітень 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

Підготовка статті 
"Пріоритетні напрями 
реформування системи 
середньої освіти в Україні"

Дєнічєва О.І. Червень 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

Підготовка статті та участь у 
VIII Всеукраїнському 
науково-практичному вебінарі 
з міжнародною участю "До 
питання про формування 
іншомовної комунікативної 
компетентності студентів 
немовних спеціальностей"

Литньова Т.В. Березень 2022 р. Стаття Стаття

Публікація статті "Цільовий 
компонент навчання 
іноземних мов у змісті 
сучасної іншомовної освіти"

Литньова Т.В., 
Білошицька Т.Ю.

Травень 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття
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Підготовка статті та участь у 
VIII Всеукраїнському 
науково-практичному вебінарі 
з міжнародною участю 
"Переваги і недоліки 
використання сугестивних 
технологій навчання іноземної 
мови у ЗВО"

Білошицька Т.Ю. Березень 2022 р. Стаття Стаття

Підготовка та публікація 
статті "Технологія підготовки 
майбутніх учителів до 
педагогічного 
консультування"

Білошицька Т.Ю., 
Литньова Т.В.

Листопад 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

Кафедра професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки га управління
56. Освітній хаб Житомирського 

державного університету імені 
Івана Франка

Виконання НДР за кошти 
замовників

Антонова О. Є., 
Власенко О. М., 
Павленко В. В., 

Мирончук Н. М., 
Бірук Н П.

Протягом 
2022 року

Технічне завдання на 
виконання науково- 

дослідних робіт

Отримання 
фінансування на 

виконання науково- 
дослідних робіт

?7. Професійна підготовка 
майбутніх фахівців в умовах 
ступеневої освіти (реєстраційний 
номер: 0110Ш02274, термін 
виконання: 01.10-01.25)

Написання фахової статті 
«Теоретичні та методичні 
засади підготовки магістрів. 
Педагогічна творчість»

Вітвицька С. С. Протягом 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття

Написання монографії:
«Готовність до діяльності в 
екстремальних умовах»

Мірошниченко О. С. Протягом 
2022 року

Монографія Монографія

58. Становлення та розвиток освіти 
та виховання у різні історичні 
періоди освіти (реєстраційний 
номер 011011002) 12, термін 
виконання: 01.10-01.25)

Участь у науково-дослідній 
роботі, написання розділу 
монографії; написання 
монографії з проблем 
здоров’язбереження

Сидорчук Н. Г. Протягом 
2022 року

Фахова стаття 
Монографія

Фахова стаття 
Монографія

59. Формування професійної 
компетентності майбутнього 
вчителя в умовах європейської 
інтеграції (реєстраційний номер: 
01101ДЮ2110, термін виконання: 
01.10-01.25)

Підготувати статгі «Проблеми 
формування професійної 
компетентності фахівця в 
умовах в освітніх 
трансформацій»

Ковальчук В. А. Протягом 
2022 року

Фахова стаття, стаття у 
наукометричній базі 

Scopus /Web of Science

Фахова стаття, стаття у 
наукометричній базі 

Scopus /Web of Science

70. Морально-етичні засади 
формування зростаючої 
особистості (реєстраційний 
номер: 0110Ш 02111, термін

Фахова стаття «Морально- 
етичні засади полікультурної 
підготовки майбутнього 
вчителя в регіональному

Березюк О. С. Протягом 
2022 року

Фахова стаття; збірник 
праць молодих 

науковців, розділ в 
монографії

Фахова стаття; збірник 
праць молодих 

науковців, розділ в 
монографії
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виконання: 01.10-01.25) контексті»; збірник праць 
молодих науковців, розділ в 
монографії

71. Теоретико-методичні засади 
розробки та використання 
навчального середовища для 
підготовки фахівців 
зі спеціальної освіти 
(реєстраційний номер:
0119Ш01447, термін виконання: 
05.19-05.28)

Теоретичне обґрунтування та 
апробація моделі підготовки 
фахівців спеціальної освіти до 
використання навчального 
середовища у професійній 
діяльності з метою створення 
комфортного освітнього 
середовища для усіх учасників 
освітнього процесу, 
налагодження зворотного 
зв'язку, удосконалення 
процесу дистанційної освіти. 
Апробація результатів 
дослідження при викладанні 
освітніх компонент на 
соціально-психологічному 
факультеті для студентів 
денної та заочної форм 
навчання спеціальності 
016 Спеціальна освіта 
(логопедія), в НН1 педагогіки 
для магістрів заочної форми 
навчання спеціальності 
073 Менеджмент ОПН 
«Управління навчальними 
закладами». Офомлення 
результатів роботи у вигляді 
ануков-популярних, фахових 
статей, наукових статей у 
виданнях, за індексуються у 
наукометричних базах, у 
зарубіжних виданнях тощо.

Новіцька І. В. Протягом 
2022 року

Стаття Стаття

Написання статі Новіцька І. В. Протягом 
2022 року

Фахова стаття, стаття у 
наукометричній базі 

Scopus /Web of Science

Фахова стаття, стаття у 
наукометричній базі 

Scopus /Web of Science
72. Теоретичні та методичні засади 

розробки науково-педагогічного 
супроводу обдарованої

Написання статі «Особливості 
організації освітнього процесу 
у класах-комплеістах»

Бірук Н. П. Протягом 
2022 року

Стаття Стаття
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особистості (реєстраційний 
номер: 0110Ш02109, термін 
виконання: 01.10-01.25)

Кафедра дошкільної освіти і педагогічних інновацій
73. Теоретичні та технологічні 

засади реалізації інновацій у 
системі дошкільної освіти 
(реєстраційний номер:
0121Ш13822, термін виконання: 
11.21-12.26)

Вивчення та узагальнення 
сучасного досвіду виховання 
міжособистісної 
толерантності у дітей 
старшого дошкільного віку 
«Теоретико-методичні засади 
виховання міжособистісної 
толерантності у дітей 
старшого дошкільного віку»

Максимова О.О. Протягом 
2022 року

Впровадження 
результатів дослідження. 

Стаття у фаховому 
виданні

Публікація у журналі, 
що входить до науко- 
метричних баз даних 

\Уо8

Розробка методики 
морального виховання дітей 
дошкільного віку 
«Теоретичні та методичні 
засади виховання дітей 
дошкільного віку»

Федорова М.А. Червень 2022 р. Впровадження 
результатів дослідження

Публікація у журналі, 
що входить до науко- 
метричних баз даних 

\Уо8., Статті у 
фахових виданнях

Узагальнення і систематизація 
технологій формування 
комунікативної 
компетентності дітей 
дошкільного віку», 
«Теоретичні та методичні 
засади формування 
комунікативної 
компетентності в дітей 
дошкільного віку»

Гужанова Т.С. Вересень 2022 р. Впровадження 
результатів дослідження

Публікація у журналі, 
що входить до науко- 
метричних баз даних 

■\¥о8.
Стаття у фаховому 

виданні

Узагальнення і систематизація 
методик ознайомлення дітей з 
природним довкіллям 
«Теоретичні та методичні 
засади формування еколого- 
природничої компетентності в 
дітей дошкільного віку»

Сорочинська О.А. Травень 2022 р. Впровадження 
результатів дослідження

Публікація у журналі, 
що входить до науко- 
метричних баз даних 

МУоБ.
Стаття у фаховому 

виданні
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Узагальнення і систематизація 
методик співпраці ЗДО з 
родинами дітей дошкільного 
віку «Теоретичні та методичні 
засади співпраці ЗДО із 
соціальними інститутами 
виховання дітей дошкільного 
віку в дітей дошкільного віку»

Гогола І.О. Лютий 2022 р. Впровадження 
результатів дослідження

Стаття у фаховому 
виданні

Обґрунтування потенціалу, 
вивчення та узагальнення 
інноваційних технологій 
розвитку й виховання дітей 
дошкільного віку

Коновальчук І.І., 
Тарнавська Н.П., 
Максимова О.О., 
Федорова М.А., 
Гужанова Т.С., 

Сорочинська О.А., 
Гогола І.О.

Протягом 
2022 року

Розроблення проекту 
виконання наукових 

досліджень. 
Проведення

Всеукраїнської науково- 
практичної конференції 
«Інноваційні процеси в 

дошкільній освіті: теорія, 
практика, перспективи». 

Збірник матеріалів 
конференції.

Отримання 
фінансування на 

виконання науково- 
дослідних робіт. 

Публікації у 
журналах, що входить 
до науко-метричних 

баз даних \¥о8, 
фахових виданнях, 

впровадження 
результатів 
досліджень.

Спільне італійсько-українське 
дослідження 
«Міжінституційні та 
міждисциплінарні відносини 
закладів освіти із закладами 
охорони здоров’я та 
соціальними службами щодо 
включення в освітній процес 
дітей дошкільного віку 3 
особливими освітніми 
потребами», Підготовка та 
подання заявки для участі у 
грантовій програмі «Вивчення 
якості інклюзивного 
освітнього процесу в закладах 
дошкільної освіти»

Тарнавська Н.П., 
Коновальчук 1.1.

Протягом 
2022 року

Рукопис проекту Отримання гранту. 
Публікація у журналі, 
що входить до науко- 
метричних баз даних 

\Уо8
Статті у фахових 

виданнях
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Подання заявки на участь у 
конкурсі НДР за рахунок 
коштів державного бюджету: 
«Теорія і практика розвитку й 
виховання дітей дошкільного 
віку»

Коновальчук І.І., 
Тарнавська Н.П., 
Максимова О.О., 
Федорова М.А., 
Гужанова Т.С., 

Сорочинська О.А., 
Г огола І.О.

Протягом 
2022 року

Рукопис проекту Отримання
державного

фінансування

Кафедра української мови та методи ки її навчання
74. Українська писемність 

найдавнішої доби як важливий 
чинник міжкультурної 
дипломатії в сучасному 
глобалізованому світі

Опрацювання джерел Мойсієнко В.М., 
Ящук Л.В., 

Титаренко В.М.

2022-2025 рр. Опрацювання джерел Отримання
державного

фінансування

75. "Розвиток особистості студента у 
процесі роботи проблемної 
групи з вивчення чеської мови"

Підготовка та друк статті Шевцова Л.С. Лютий 2022 р. Стаття Стаття

76. "Формування громадянської 
компетентності у студентів 
спеціальностей закладів вищої 
освіти"

Підготовка та друк статті Шевцова Л.С. Січень 2022 р. Стаття у наукометричній 
базі Scopus /Web of 

Science

Стаття у
наукометричній базі 

Scopus /Web of Science

77. "Оволодіння основами 
комунікативного проектування в 
умовах інформаційного 
суспільства"

Підготовка та друк статті Шевцова Л.С. Травень 2022 р. Стаття у наукометричній 
базі Scopus /Web of 

Science

Стаття у
наукометричній базі 

Scopus /Web of Science

78. Розвиток риторичної 
компетентності здобувачів 
освіти

Вивчити теоретичні засади 
дослідження проблеми; 
провести анкетування 
студентів; узяти участь у 
відповідних науково- 
практичних конференціях

Кучерук О.А. Травень -  
вересень 2022 р.

Стаггя у фаховому 
виданні

Стаття у фаховому 
виданні

Кафедра англійської мови і методиками викладання у дошкільній та початковій освіті
79. Безперервний професійний 

розвиток вчителів іноземної 
мови в Україні та за кордоном 
(реєстраційний номер:
0112Ш07620, термін виконання: 
01.13-01.23)

Підготовка та подання до 
друку колективної монографії 
"Актуальні аспекти 
безперервного професійного 
розвитку вчителів іноземних 
мов в Україні та за кордоном"

Самойлюкевич І. В., 
Михайлова О.С., 
Гуманкова О.С., 

Вознюк О.В., 
Кравець О.Є., 

Зимовець О.А., 
Дєньгаєва С.В..

Грудень 2022 р. Монографія Монографія
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Підготовка та подання до 
друку колективної монографії 
"Соціально-педагогічні засади 
підготовки фахівців в умовах 
освітніх трансформації"

Вознюк 0. В. Травень 2022 р. Монографія Монографія

Підготовка та подання до 
друку розділу колективної 
монографії "Технологія 
проектування навчальної 
інформації в ході професійно- 
педагогічної діяльності 
викладача ВНЗ на заняттях з 
англійської мови"

Кравець 0. Є. Протягом 
2022 року

Монографія Монографія

Підготовка та подання статті 
для участі у IV Всеукраїнській 
студентській науково- 
практичній Інтернет- 
конференції «Актуальні 
проблеми навчання іноземних 
мов за професійним 
спрямуванням» "Формування 
професійних умінь майбутніх 
учителів гуманітарних 
дисциплін засобами 
інформаційно-комунікаційних 
технологій"

Зимовець 0 . А. Квітень 2022 р. Стаття Стаття

Підготовка та подання статті 
до друку періодичного 
видання категорії В "Зміст 
методичної підготовки 
майбутніх учителів 
англійської мови до розвитку 
креативності учнів 
початкових класів"

Самойлюкевич І. В., 
Дєньгаєва С.В.

Червень 2022р. Фахова стаття Фахова стаття

Підготовка та подання статті 
до друку періодичного 
видання категорії В 
"Педагогічні умови 
професійної підготовки 
творчого фахівця"

Вознюк 0. В. Червень 2022 р Фахова стаття Фахова стаття
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Підготовка та подання статті 
до друку періодичного 
видання категорії В 
"Підготовка майбутніх 
керівників гуртків англійської 
мови до використання 
автентичних відеоматеріалів 
на заняттях з дітьми 
дошкільного віку"

Михайлова О.С., 
Гуманкова О.С.

Травень 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

Підготовка та подання статті 
до друку періодичного 
видання категорії В 
"Мотиваційне забезпечення 
пізнавальної діяльності 
дошкільників на заняттях з 
англійської мови"

Гуманкова О.С., 
Михайлова О.С.

Вересень 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

Підготовка та подання статті 
до друку періодичного 
видання категорії В 
«Формування професійної 
компетентності педагога 
Нової української школи на 
заняттях з іноземної мови»

Кравець 0. Є. Протягом 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття

Підготовка та подання статті 
до друку періодичного 
видання категорії В 
«Технологія використання 
цифрових інструментів 3 
метою формування 
комунікативної 
компетентності здобувачів 
початкової школи на уроці з 
англійської мови»

Кравець 0. Є. Протягом 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття

Підготовка та подання статті 
до друку у фаховому виданні 
"Формування професійних 
умінь майбутніх учителів 
гуманітарних дисциплін 
засобами інформаційно- 
комунікаційних технологій"

Зимовець 0. А. Липень 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття
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Підготовка та подання статті 
до друку у журналі 
«Інформаційні технології і 
засоби навчання». 
«Підготовка студентів 
педагогічних спеціальностей 
до складання єдиного 
вступного іспиту з іноземної 
мови засобами ІКТ»

Вознюк 0. В., 
Гуманкова 0. С., 
Дєньгаєва С В., 
ЗимовецьО. А., 
Кравець 0 . Є., 

Михайлова 0. С., 
Самойлюкевич І. В.

Вересень 2022 р. Стаття у наукометричній 
базі Scopus /Web of 

Science

Стаття у
наукометричній базі 

Scopus /Web of Science

Виконання НДР за кошти 
замовників "Технологія 
безперервного професійного 
розвитку вчителів іноземних 
мов"

Самойлюкевич І. В., 
Михайлова О.С., 
Гуманкова О.С., 

Вознюк О.В., 
Кравець О.Є., 

Зимовець О.А., 
Дєньгаєва С.В..

Жовтень 2022 р. Укладання методичних 
рекомендацій щодо 

безперервного 
професійного розвитку 
вчителів іноземних мов

Отримання 
фінансування на 

виконання науково- 
дослідних робіт

Підготовка та подання заявки 
для участі у грантових 
програмах "Віртуальна 
лабораторія формування 
культури професійного 
розвитку майбутніх учителів 
іноземних мов в 
інформаційному суспільстві"

Самойлюкевич І. В., 
Михайлова О.С., 
Гуманкова О.С., 

Вознюк О.В., 
Кравець О.Є., 

Зимовець О.А., 
Дєньгаєва С.В..

Листопад 2022 р. Рукопис проекту Отримання гранту

Кафедра мистецької освіти
80. "Левицький М.П.: життя, віддане 

Україні"
Публікація матеріалів Бовсунівська Н.М. Березень 2022 р. Стаття Стаття

81. «Діяльність Л. Містєчкіна на 
посаді директора 
Житомирського училища ІРМТ»

Публікація матеріалів Моісєєва М.А. Січень 2022 р. Стаття Стаття

82. "Музичне мистецтво Речі 
Посполитої: у затінках історії"

Публікація матеріалів Бовсунівська Н.М. Травень 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

83. "The main mechanisms of 
preparing primary school teachers 
for teaching choreography"

Публікація матеріалів Чернишова А.М. Протягом 
2022 року

Стаття у наукометричній 
базі Scopus /Web of 

Science

Стаття у
наукометричній базі 

Scopus /Web of Science
Кафедра фізичного виховання та спортивного вдосконалення

14. Удосконалення тренувального 
процесу спортсменів 3 
п’ятиборства

Проведення науково- 
методичних семінарів для 
тренерів та спортсменів, щодо 
організації тренувального

Крук М.З; 
Грибан Г.П.

Березень 2022 р. Підготовка науково- 
методичних праць

Отримання 
фінансування на 

виконання науково- 
дослідних робіт
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процесу у п’ятиборстві
55. Теоретико-методичні засади 

удосконалення навчально- 
виховного процесу з фізичного 
виховання у вищих навчальних 
закладах (реєстраційний номер:

Аналіз системи планування, 
організації та проведення 
навчальних занять з фізичного 
виховання у ВНЗ України.

Грибан Г.П., 
Булгаков О.1., 

Мичка 1.В. Крук М.З. 
Шоханова К.А., 
Саранча М.П.

Грудень 2022 р. Статті у наукометричних 
базах Scopus та Web of 

Science -  8, 
фахові статті -  8, тези 
доповідей -1 0 , звіт.

Статті у
наукометричних базах 

Scopus та Web of 
Science, фахові статті, 
тези доповідей, звіт

0114Ш03978, термін виконання: 
12.14-12-24)

Провести аналіз фізичної 
підготовленості студентів 
університету за 2021 рік.

Грибан Г.П., 
Булгаков О.1., 

Мичка 1.В. Крук М.З. 
Шоханова К.А., 

Саранча М.П.

Грудень 2022 р.

Вивчити мотиваційно- 
ціннісне ставлення студентів 
до засобів фізичної культури 
та навчального процесу з 
фізичного виховання.

Шоханова 
К.А.,Саранча М.П.

Грудень 2022 р.

Розробити комплекси вправ 
для студентів спеціального 
навчального відділення.

Жуковський С.1. Грудень 2022 р.

Визначити ефективність 
діяльності викладача 
фізичного виховання під час 
організації та проведення 
навчальної та позанавчальної 
фізкультурно-оздоровчої 
діяльності студентів.

Булгаков 0.1. Грудень 2022 р.

Удосконалити методику 
диференційованого навчання 
студентів засобами 
баскетболу і підготувати її до 
друку-

Кафтанова Т.В. Грудень 2022 р.

Розробити методику розвитку 
силових якостей у студентів 
засобами пауерліфтингу.

Мичка 1.В. Грудень 2022 р.

16. Методична система фізичного 
виховання студентів вищих 
навчальних закладів 
(реєстраційний номер:
0114Ш03979, термін виконання: 
12.14-12-24)

1. Аналіз планування, 
організації та проведення 
навчально-виховного процесу 
з фізичного виховання 
студентів ВНЗ в умовах 
реформування системи освіти 
відповідно до нового закону

Грибан Г.П. Грудень 2022 р. Фахові статті -  3, тези 
доповідей -  2, звіт.

Фахові статті, тези 
доповідей, звіт.
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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 3 
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 навчально- 
виховний 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.

Кафедра теоретико-методичних основ фізичного виховання та спорту
11. Теоретико-методичні основи 

управління системою підготовки 
кваліфікованих спортсменів 
(реєстраційний номер:
1 ІбШО 1091, термін виконання:

Виступ на республіканських
1 міжнародних конференціях; 
підготовка до друку
2 наукових статей у фахових 
виданнях України

Ахметов Р. Ф., 
Кутек Т. Б.

Січень 2016 р. -  
грудень 2025 р

1 стаття у виданнях 
Scopus або Web of

Science;
2 статті у фахових

виданнях

1 стаття у виданнях 
Scopus або Web of 

Science;
-  2 статті у фахових 

виданнях
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01.16-12.25) Виконання НДР за кошти 
замовників «Удосконалення 
техніко-тактичної 
підготовленості 
баскетболістів в умовах 
змагальної діяльності»

Ахметов Р. Ф., 
Кутек Т. Б., 

Вовченко 1.1., 
Шаверський В. К.

Січень -  квітень
2022 р.

Отримання фінансування 
на виконання науково- 

дослідних робіт

Отримання 
фінансування на 

виконання науково- 
дослідних робіт

Підготовка до друку статті: 
«Спеціальна фізична 
підготовка легкоатлеток, які 
спеціалізуються в бігу на 
середні дистанції»

Вовченко І.І. Грудень 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

Підготовка до друку статті: 
«Система підготовки 
спортсменів-волейболістів»

Шаверський В.К. Грудень 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

підготовка до друку: 
«Управління процесом 
підготовки спортсменів у 
вищому навчальному закладі»

Скалій О.В., 
Скалій Т.В.

Грудень 2022 р. 2 фахові статті 2 фахові статті

Підготовка до друку статті: 
«Формування фізичної 
культури особистості 
студентів вищих навчальних 
закладів»

Крук А.З. Грудень 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

Підготовка до друку статті: 
«Управління процесом 
підготовки кваліфікованих 
легкоатлетів»

Гедзюк Д. 0. 
Чорна М. Є.

Грудень 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

Підготовка до друку статті: 
«Удосконалення навчально- 
тренувального процесу 
студентів-спортсменів»

Левчук Л. І. Грудень 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

Кафедра загальне>ї, вікової та педагогічної психології
88. Психологічні основи розвитку 

особистості у сучасних 
соціокультурних умовах 
(реєстраційний номер:
01121ЯЮ2269, термін виконання: 
05.16-05.26)

Підготовка та видання 
монографії «Психологічні 
основи розвитку особистості 
у сучасних соціокультурних 
реаліях»

Котлова Л.О., 
Хворова Г.М. 

Максимець С.М., 
Дубравська Н.М., 

Бутузова Л.П., 
Дмитрієва С.М., 

Стахова О.О.

Протягом 
2022 року

Монографія Монографія
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Підготовка до друку та 
публікація наукової статті 
"Особистісно-професійне 
зростання студентів-майбутніх 
фахівців"

Стахова О.О. Жовтень 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

Підготовка до друку та 
публікація наукової статті 
'Тендерні особливості

Бутузова Л.П. Жовтень 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

поведінково-рольових моделей 
учасників булінгу"
Підготовка до друку та 
публікація наукової статті 
«Використання практичним 
психологом результатів 
діагностичного дослідження у 
просвітницькій роботі»

Максимець С.М. Вересень 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

Виконання НДР за кошти 
замовників «Психологічні 
особливості сприймання 
реклами товарів споживачів 
різного віку»

Котлова Л.О., 
Хворова Г.М. 

Максимець С.М., 
Дубравська Н.М., 

Бутузова Л.П., 
Дмитр1ева С.М., 

Стахова О.О.

Протягом 
2022 року

Технічне завдання на 
виконання науково- 

дослідної роботи

Отримання 
фінансування на 

виконання науково- 
дослідних робіт

Підготовка та подання заявки 
для участі у грантових 
програмах «Творчість без 
бар’єрів»

Котлова Л.0., 
Максимець С.М., 
Дубравська Н.М.

Протягом 
2022 року

Рукопис проекту Отримання гранту

Подання заявки на участь у 
конкурсі НДР за рахунок 
коштів державного бюджету 
«Психологічний супровід сімей 
дітей з ООП»

Котлова Л.О., 
Хворова Г.М. 

Максимець С.М., 
Дубравська Н.М., 

Бутузова Л.П.

Протягом 
2022 року

Рукопис проекту Отримання
державного

фінансування

89. Особистість в умовах 
трансформацій сучасного 
суспільства

Підготовка до друку та 
публікація наукової статті 
«Розвиток психологічної

Котлова Л.О. Червень 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

(реєстраційний номер 
0119Ш03705, термін виконання:

готовності студентів-логопедів 
до роботи із дітьми з ООП»
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11.19-11.24) Підготовка до друку та 
публікація наукової статті 
"Соціально-психологічні 
особливості користувачів 
соціальних мереж»

Котлова Л.О. Протягом 
2022 року

Стаття у наукометричній 
базі Scopus /Web of 

Science

Стаття у
наукометричній базі 

Scopus /Web of Science

Підготовка до друку та 
публікація наукової статті 
«Впровадження і поширення 
кращих практик 
самозарадності та програми 
«Компетентне батьківство» 
для батьків дітей з 
інвалідністю».

Хворова Г.М. Червень 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

Підготовка до друку та 
публікація наукової статті 
«Психолого-педагогічний 
супровід денного догляду для 
дітей з інвалідністю як 
попередження їх 
інституалізації»

Хворова Г.М. Листопад 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

Кафед ра соціальних технологій
90. Історичні та теоретико- 

методичні основи соціально- 
педагогічної діяльності 
(реєстраційний номер:
0112Ш02257, термін виконання: 
01.12-01.22)

Виконання НДР за кошти 
замовників

Коляденко С.М., 
Сейко Н.А.

Протягом 
2022 року

Розробка матеріалів на 
замовлення

Отримання коштів

Підготовка та подання заявки 
для участі у грантових 
програмах

Коляденко С.М., Сейко 
Н.А., Павлик Н.П. 
Ситняківська С.М.

Протягом 
2022 року

Підготувати та подати 
заявку для участі у 

грантових програмах

Брати участь у 
грантових програмах

Подати заявку на участь у 
конкурсі НДР за рахунок 
коштів державного бюджету

Коляденко С.М., Сейко 
Н.А., Павлик Н.П. 
Ситняківська С.М.

Протягом 
2022 року

Брати участь у конкурсі 
НДР за рахунок коштів 
державного бюджету

Брати участь у конкурсі 
НДР за рахунок коштів 
державного бюджету

Складання звіту Коляденко С.М., 
Залібовська-Ільніцька 

З.В.

Січень 2022 р. Звіт про виконання теми Затвердження звіту і 
закриття теми

91. НДР «Історичні та теоретико- 
методичні засади соціального 
захисту гетерогенних груп 
населення»

Реєстрація в УкрІНТЕІ Коляденко С.М., 
Павлик Н.П., 

Сейко Н.П.

Лютий -  березень
2022 р.

Реєстрація в УкрІНТЕІ Отримання
державного

реєстраційного
номера

Участь у грантовій програмі 
ЄС «Комунікація з сім'єю в 
кризовій ситуації. Кейс- 
метод»

Сейко Н.А. Січень 2022 р. Отримання гранту Викладання в 
університетах Польщі, 

фахова стаття
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Написання колективної 
монографії «Жінки в історії 
професійної соціальної 
роботи: від XIX століття і до 
сьогодення»

Коляденко С.М. Лютий - березень
2022 р.

2 статті 2 статті

Написання статей Коляденко С.М., 
Літяга І.В., Сейко Н.А., 

Павлик Н.П., 
Ситняківська С.М.

Протягом 
2022 року

Фахові статті Фахові статті

Написання колективної 
монографії

Коляденко С.М., 
Літяга І.В., Ілліна О.В.

Протягом 
2022 року

Розділи у монографії Розділи у монографії

Написання та видання 
практикуму

Літяга І.В., 
Коляденко С.М.

Лютий - березень
2022 р.

Практикум білінгвальної 
підготовки майбутніх 

соціальних працівників

Практикум: соціальна 
сфера/ Workshop book: 

social sphere
Підготовка та видання 
студентського наукового 
збірника

Павлик Н.П. Березень - квітень
2022 р.

Наукові статті Збірник наукових статей 
студентів спеціальності 

«Соціальна робота»
Підготовка та видання 
четвертого випуску 
вітчизняного науково- 
популярного та навчального 
журналу «Неформальна 
освіта: кращі практики і 
проекти»

Павлик Н.П, 
Коляденко С.М.

Лютий - березень
2022 р.

Статті Статті

Підготовка та видання 
фахової статті «Supervision 
Support of Practical Training 
of Social Work Spécialiste: 
Polish Expérience»

Коляденко С.М. Січень - лютий
2022р.

Стаття у науїсометричній 
базі Scopus /Web of 

Science

Стаття у наукометричній 
базі Scopus /Web of 

Science

Кафедра соціальної та практичної психології
>2. Психічне здоров'я особистості: 

сім'я, спільнота, нація 
(реєстраційний номер:
0119Ш02340, термін виконання: 
07.19-17.29)

Підготовка та друк монографії 
"Допсихологія: стрибок в 
абсурд"

Мазяр О.В. Протягом 
2022 року

Монографія Монографія

Дослідження інформаційної 
компетентності педагогічних 
працівників “Формування 
інформаційної культури 
педагогічних працівників”

Кириченко В.В. Протягом 
2022 року

фахова стаття Фахова стаття
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Розробка методики вивчення 
страхів у дошкільному віці 
“Психологічні чинники 
виникнення страху в дітей 
дошкільного віку”

Загурська І.С. Протягом 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття

Розробка програми першої 
психологічної допомоги 
Психічне здоров’я та психічні 
розлади особистості

Горбунова В.В. Протягом 
2022 року

Стаття у закордонному 
виданні

Стаття у
закордонному виданні

Розробка програми 
психологічного супроводу 
Психічне здоров’я 
особистості: специфіка 
психологічного супроводу 
дітей

Портницька Н.Ф. Протягом 
2022 року

1 науково-популярна 
стаття

Фахова стаття

Розробка програми 
психологічного супроводу 
Психічне здоров’я 
особистості: специфіка 
психологічного супроводу 
подружніх пар

Тичина І.М. Протягом 
2022 року

1 науково-популярна 
стаття

Фахова стаття

Розробка програми 
психологічного супроводу 
Психічне здоров’я 
особистості: специфіка 
психологічного супроводу 
дорослих

Савчиенко О.М. Протягом 
2022 року

Науково-популярна
стаття

Фахова стаття

Розробка та стандартизація 
“Онитувальника особистісної 
психодинаміки”; підготовка 
публікації “Дослідження 
особистісної психодинаміки”; 
підготовка документації щодо 
отримання патенту про 
винахід

Мазяр О.В. 2022-2023 рр. Фахова стаття 
Патент на винахід

Фахова публікація у 
періодичному виданні 

категорії Б 
Патент на винахід
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Аналіз та підбір методів 
дослідження соціально- 
психологічних чинників зміни 
життєвої ситуації “Вплив 
зміни життєвої ситуації на 
становлення особистішої 
ідентичності”

Дем’янчук Ю.Ю. Протягом 
2022 року

Стаття Стаття

Аналіз психодіагностичних та 
дослідницьких методів, що 
використовуються для 
вивчення релігійної 
свідомості особистості 
“Методи психологічного 
дослідження релігійної 
свідомості”

Весельська А.Л. Протягом 
2022 року

Стаття Стаття

розробка дизайну дослідження 
професійного здоров'я 
хелперів Професійне здоров’я 
осіб, що надають послуги 
психологічного супроводу у 
складних життєвих 
обставинах

Г авриловська К.П. Протягом 
2022 року

Стаття Фахова публікація

вивчення соціально- 
психологічних чинників 
саногенності особистості 
Соціально-психологічні умови 
формування саногенного 
потенціалу особистості

Фальковська Л.М. Протягом 
2022 року

Стаття Стаття

Виконання НДР за кошти 
замовників "Майстерня рівних 
можливостей для студенток"

Гавриловська К.П, 
ФещукВ.В.

Протягом 
2022 року

Технічне завдання на 
виконання науково- 

дослідних робіт

Отримання 
фінансування на 

виконання науково- 
дослідних робіт

Підготовка та подання заявки 
для участі у грантових 
програмах "Психологічна 
підтримка людини в 
постковідний період"

Кириченко В.В. Протягом 
2022 року

Рукопис проекту Отримання гранту

Кафедра економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи
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Актуальні проблеми 
ефективного управління 
підприємствами (реєстраційний 
номер: 0112Ш07422, термін 
виконання: 12.13- 12.23)

Участь у міжнародних 
проектах, Написання фахових 
статей «Ефективність 
корпоративної і соціальної 
відповідальності»

Боцян Т.В. Протягом 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття

Написання фахової статті 
«Використання інструментів 
маркетингових комунікацій в 
політичному менеджмент»

Кащук К.М. Протягом 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття

Підготовка та подання заявки 
для участі у грантових 
програмах «Горизонт 2020» 
Статистико-інформаційне 
забезпечення інноваційного 
розвитку територіальних 
громад

Протягом 
2022 року

Рукопис проекту Отримання гранту

Написання фахової статті 
«Крауфандинг як новий 
інвестиційний інструмент: 
досвід Європейського Союзу 
та можливості для України»; 
участь у науково-практичних 
конференціях

Мосійчук І. В. Протягом 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття

Написання фахової 
статті «Аналітичний 
інструментарій як вагомий 
елемент системи маркетингу 
та менеджменту 
підприємства»

Іваненко В.О. Протягом 2021- 
2022 навчального 

року

Фахова стаття, тези Фахова стаття, тези

Написання статті «Оцінка 
ефективності франчайзингу у 
готельному бізнесі»

Павлова С.І. Протягом 
2022 року

Текст статті Стаття у фаховому 
виданні

Робота студентського 
наукового гуртка «Економіка 
та організація готельно- 
ресторанного бізнесу»

Протягом 
2022 року

Підготовка доповідей, 
тез конференцій

Доповіді на науково- 
практичних 

конференціях, друк 
тез конференцій, друк 

статей у фахових 
виданнях
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Підготовка студентів до участі 
у Всеукраїнських конкурсах 
наукових робіт/олімпіадах

Протягом 
2022 року

Тези, статті, підготовка 
наукових робіт

Участь у 
всеукраїнських 

конкурсах наукових 
робіт/олімпіадах

Написання фахової статті 
«Елементи системи 
менеджменту підприємств в 
умовах постіндустріального 
розвитку при інтеграції STEM 
у бізнес»

Фостолович В. А. Протягом 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття

Написання фахової статті 
«Використання сервісів та 
сучасного інструментарію в 
проектному менеджменті»

Ковпака А. А. Протягом 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття

м. Проблеми та перспективи 
розвитку маркетингової 
діяльності підприємств 
Поліського регіону 
(реєстраційний номер:
0112Ш07421, термін виконання: 
12.12-12.22)

Написання фахової статті 
«Зростання
конкурентоспроможності, 
економічна та маркетингова 
діяльність підприємств» 
Участь у науково-практичних 
конференціях та семінарах

Павловська Л.Д. Протягом 
2022 року

1 фахова стаття, 
1 стаття

Публікація у фахових 
виданнях та збірниках 

наукових статей

Участь у науково-практичних 
конференціях 
«Проблеми розвитку 
креативного менеджменту та 
креативної освіти в сучасних 
умовах»

Саух І.В. Протягом 
2022 року

Фахова стаття, тези Фахова стаття, тези

Підготовка та подання заявки 
для участі у грантових 
програмах «Горизонт 2020» 
«Статистико-інформаційне 
забезпечення інноваційного 
розвитку територіальних 
громад»

Клімова І.О. Протягом 
2022 року

Рукопис проекту Отримання гранту

Написання фахової статті 
«Економіко-статистичний 
аналіз ринку товарів та 
послуг»

Протягом 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття

Написання фахової статті 
«Маркетинг у сфері страхових 
послуг»

Ніколаєнко С.М. Протягом 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття
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Написання фахової статті 
«Особливості розвитку 
маркетингу на промисловому 
ринку»

Пойта І.О. Протягом 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття

Написання фахової статті 
«Інструменти сучасного 
маркетингу в народному 
господарстві вітчизняних 
підприємств»

Калініченко О.О. Протягом 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття

Підготовка та подання заявки 
для участі у грантовій 
програмі «Горизонт 2020» 
«Статистико-інф ормаційне 
забезпечення інноваційного 
розвитку територіальних 
громад»

Протягом 
2022 року

Рукопис проекту Отримання гранту

Виконання НДР за кошти 
замовників «Розкриття 
підприємницьких здібностей 
молоді в умовах глобальної 
діджиталізації»

Всі члени кафедри Протягом 
2022 року

Технічне завдання на 
виконання науково- 

дослідних робіт

Отримання 
фінансування на 

виконання науково- 
дослідних робіт

Кафедра кафедра к о ш ї 'їо ієп н и х  н аук  та  ін ф о р м а ц ій н и х  т ех н о л о г ій
)5. Використання сучасних 

інформаційних технологій в освіті 
та науці
(реєстраційний номер:
011511006004, термін виконання: 
12.15-12.25)

Стаття «STEM-освіта: 
приклад реалізація елементів 
технології «розумний дім» за 
допомогою ARDUINO»

Мінгальова Ю.І. Протягом 
2022 року

Стаття Стаття

Фахова стаття «Аналіз 
інструментів інтерактивного 
навчання»

Мінгальова Ю.І. Протягом 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття

1. Проаналізувати стан 
вивчення програм 3D у 
школах та вищих закладах 
освіти, Фахова стаття 
«Сучасні системи тривимірної 
графіки у навчальному 
процесі»

Мосіюк О. О. Протягом 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття

2. Вивчити закордонний 
досвід навчання тривимірній 
графіці у закладах освіти 
різних рівнів

Стаття у наукометричній 
базі Scopus /Web of 

Science

Стаття у
наукометричній базі 

Scopus /Web of Science
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Проведення анкетування 
серед вчителів ЗОШ; розробка 
демонстраційного матеріалу 
та рекомендацій для вчителів 
ЗОШ з питань підвищення 
наочності навчального 
матеріалу в процесі 
дистанційного навчання; 
апробація наукових 
напрацювань на курсах 
підвищення кваліфікації 
вчителів, Фахова стаття 
«Проблеми дистанційного 
навчання та використання ІКТ 
в закладах середньої та вищої 
освіти»

Горобець С.М. Протягом 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття

Фахова стаття «Неформальна 
освіта школярів та студентів»

Постова С.А. Протягом 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття

Фахова стаття «Формування 
цифрової компетентності 
майбутніх учителів 
інформатики»

Вербівський Д. С. Протягом 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття

Стаття «БТЕМ-освіта» Кривонос О.М. 
Кривонос М.П.

Жовтень 2022 р. Стаття Стаття
Фахова статтям «БТЕМ- 
освіта»

Березень -  квітень
2022 р.

Фахова стаття Фахова стаття

Формування структурного 
мислення у студенів при 
вивченні структури даних 
«Дерево Фенвіка» 
Особливості вивчення 
програмування з 
використанням Інтернет- 
порталу e-olymp.com

Жуковський С.С. Протягом 
2022 року

Стаття Фахова стаття
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Аналіз веб-орієнтованих 
додатків, що можуть бути 
використані в процесі 
викладання освітньої 
компоненти «Адміністрування 
комп’ютерних мереж», 
Використання хмарних 
сервісів у навчанні студентів 
фізико-математичного 
факультету

Яценко 0 . С. 
Яценко 0 . 1.

Протягом 
2022 року

Тези Фахова стаття

Моніторинг існуючих 
інформаційно-аналітичних 
систем управління освітнім 
процесом вищих шкіл, 
Теоретико-методичні засади 
проектування інформаційно- 
аналітичних \Veb- 
орієнтованих систем 
управління процесом 
навчання студентів фізико- 
математичних спеціальностей

Карплюк С.О. Протягом 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття

Роль самостійної роботи у 
формуванні інформаційно- 
комунікаційної 
компетентності майбутніх 
вчителів гуманітарних 
спеціальностей, Формування 
інформаційно-комунікаційної 
компетентності майбутніх 
вчителів гуманітарних 
спеціальностей

Лисюк Л. П. Протягом 
2022 року

Тези Фахова стаття

Провести педагогічний 
експеримент «Підготовка 
майбутнього вчителя 
інформатики до геймифікації 
навчання в основній школі»

Антонов Є.В 2020-2024 рр. Стаття фахова Рукопис дисертації

Написання статті 
«Формування ІКТ- 
компетентності майбутніх 
вчителів початкових класів»

Кравчук В.В. Протягом 
2022 року

Стаття Стаття
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Написання статті 
«Використання хмарних 
сервісів в освітньому процесі»

Кравчук В.В. Протягом 
2022 року

Стаття Стаття

Дослідити різні сучасні засоби 
для створення тривимірної 
графіки «Використанння 
систем тривімірної графіки у 
навчальному процесі»

Ярмоленко Т. А. Травень 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

Виконання НДР за кошти 
замовників Вебквест 
«Визначні місця 
Житомирщини»

Усата О.Ю., 
Мосіюк О.О., 

Сікора Я.Б.

Протягом 
2022 року

Технічне завдання на 
виконання науково- 

дослідних робіт

Отримання 
фінансування на 

виконання науково- 
дослідних робіт

Підготовка та подання заявки 
для участі у грантових 
програмах Кроссекторальні 
проекти зі збереження 
культурної спадщини (УКФ) -  
Корольов. Космос. Житомир

Постова С.А., 
Федорчук А.Л., 

Наконечна О.А., 
Сікора Я.Б.

Протягом 
2022 року

Рукопис проекту Отримання гранту

Кафедра філософії та політології
16. Польща та Україна в 

геополітичних реаліях ХХ-ХХІ 
століть: політика пам’яті, 
політичний дискурс і політична 
репрезентація (реєстраційний 
номер: 0119Ш02700, термін 
виконання: 08.19-08.29)

Виконання НДР за кошти 
замовників

Рудницький С.В. Протягом 
2022 року

Технічне завдання на 
виконання науково- 

дослідних робіт

Отримання 
фінансування на 

виконання науково- 
дослідних робіт

Підготовка та подання статті 
до друку "Реформа 
децентралізації влади в 
Україні: досягнення та 
перспективи"

Горохова Л.В. Березень -  квітень
2022 р.

Стаття Стаття

Підготовка та подання статті 
до друку "Адміністративно- 
територіальний устрій 
України: стан, тенденції, 
перспективи"

Горохова Л.В. Т равень-червень
2022 р.

Фахова стаття Фахова стаття

Підготовка та подання статті 
до друку "Становлення 
інформаціональної демократії 
в Україні"

Заглада В.М. Протягом 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття

Кафедра зоології, біологічного моніторингу га охорони природи
17. Підготовка майбутнього учителя 

біології сучасної школи
Підготовка і видання 
публікації у фахових виданнях

Романюк Р.К. Березень-квітень
2022 р.

Рукописи тез Рукописи тез 
Всеукраїнська
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України

II півріччя 2022 р. Фахова стаття

науково-практична 
конференція 
«Біологічні 

дослідження -  2022» 
Фахова стаття

Кафедра хімії
?8. Удосконалення теоретичної та 

практичної складових підготовки 
майбутніх хіміків і вчителів хімії 
у контексті забезпечення якості 
професійної освіти в закладах 
вищої освіти.

Реєстрація теми в УКРІНТЕІ. 
Отримання результатів 
діагностувального 
експерименту «Публікація 
фахових статей за 
отриманими результатами».

Анічкіна О.В., 
Авдеева О.Ю., 

Євдоченко О.С., 
Романишина Л.М., 

Афанасьева А.

2022-2032 рр. Фахова стаття -  5, 
Тези доповідей -  

15

Отримання 
державного 

фінансування, 
Захист дисертації на 
здобуття наукового 

ступеня «доктор 
філософії», 

Монографія, 
Фахова стаття, 

Стаття у
наукометричній базі 

Scopus /Web of 
Science,

Тези доповідей.
К а ф е д р а  екології та  географ ії

)9. Нова українська школа: 
особливості методики навчання 
географії

Підготовка та подання до 
друку статті

Яковлева В.А., 
Власенко Р.П., 
Андрійчук Т.В

Грудень 2022 р. Фахова стаггя Фахова стаття

Н а п р я м : б іологія  т а  о х о р о н а  зд о р о в  'я
К а ф е д р а  м е д и к о -б іо л о г іч н и х  д и с ц и п л ін

100. Медико-біологічні аспекти у 
фізичній культурі

Реєстрація в УкрІНТЕІ Г арлінська А.М., 
Корнійчук Н.М., 

Гирина А. А., 
Гордійчук С.В., 
Грищук С.М., 

Ляшевич А.М, 
Чайка Ю.Ю., Шевчук 

Д.в.

Лютий-березень
2022р.

Підготовка статей Друк статей
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Укладення договору про 
співпрацю «Оцінка стану 
кардіореспіраторної системи 
автомайстрів»

Г арлінська А.М., 
Корнійчук Н.М., 

Гирина А.А., Гордійчук 
С.В, Грищук С.М., 

Ляшевич А.М., 
Чайка Ю.Ю., Шевчук 

Д.В., Солодовник О.В.

Протягом 
2022 року

Технічне завдання на 
виконання науково- 

дослідних робіт

Отримання 
фінансування на 

виконання науково- 
дослідних робіт

1. Прийняти участь в роботі 
всеукраїнської конференції 
«Біологічні дослідження - 
2022»
2. Підготовка до друку 
фахової публікації «Фізична 
реабілітація школярів з 
функціональними 
порушеннями опорно- 
рухового апарату»

Гарлінська А.М. Березень-травень
2022р.

Друк матеріалів Друк статті

Підготувати матеріали 
доповідей «Основи масажу» 
для участі в конференції 
«Біологічні дослідження -  
2022»

Гирина А.А. Березень
2022р.

Наукова публікація Друк статті

1. Підготовка до друку 
фахової наукової статті 
«Напрямки надання медичної 
допомоги в Україні пацієнтам 
з хронічною хворобою нирок 
V ступеню»
2. Участь у роботі 
всеукраїнської конференції 
«Біологічні дослідження - 
2022»

Грищук С.М. Друге півріччя 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття
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1. Підготовка до друку 
фахової наукової статті 
«Механізми регулювання 
діяльності благодійних 
організацій у сфері охорони 
здоров’я»
2. Участь у роботі 
всеукраїнської конференції 
«Біологічні дослідження - 
2022»

Грищук С.М. Друге півріччя 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття

1. Підготовка до друку 
фахової наукової статті «The 
importance of good governance 
in hospital payment reform -  a 
case study from Ukraine»
2. Участь у роботі 
всеукраїнської конференції 
«Біологічні дослідження - 
2022»

Грищук С.М. Перше півріччя 
2022 року

Стаття у наукометричній 
базі Scopus /Web of 

Science

Стаття у
наукометричній базі 

Scopus /Web of Science

1. Підготовка до друку 
фахової наукової статті 
«Теоретичні і методичні 
засади управління якістю 
освітньої діяльності у 
медичних коледжах»
2. Участь у роботі 
всеукраїнської конференції 
«Біологічні дослідження - 
2022»

Гордійчук С.В. Протягом 2022 
року

Березень-квітень
2022р.

Друк матеріалів Друк статті

Збір матеріалу та оформлення 
статті для друку «Вплив 
корвітину на склад холатів 
жовчі самців щурів в умовах 
хронічного соціального 
стресу»

Ляшевич А.М. Жовтень 2022 р. Стаття Стаття
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1. Підготувати до друку Корнійчук Н.М. Травень Написання статті Друк статті
фахові статті «Водорості 2022р.
контурних угруповань 
транскордонних річкових Протягом 2022 Написання статті Друк статті
екосистем північно-західної року Оформлення журналів
частини Українського 
кристалічного масиву; Оцінка 
функціонального стану 
організму спортсмена в 
процесі систематичних занять Березень-квітень Друк тез Друк тез
фізичною культурою та 
спортом»
2. Опрацювати проби 
фітомікроперифітону 
відібраного під час 
експедиційного дослідження в 
вересні-жовтні 2015-2016 рр. 
по річках Житомирського 
Полісся.
3. Прийняти участь у роботі 
всеукраїнської конференції 
«Біологічні дослідження - 
2022» та подати матеріали 
досліджень для друку.

2022р.

1. Робота над виконанням Шевчук Д.В. Протягом Друк матеріалів Друк статті
докторського дисертаційного 
дослідження: «Лікування 
нервово-м'язової дисфункції 
сечового міхура у дітей» -

2022 року

проведення
експериментальної частини 
науково-дослідної роботи.
2. Підготувати до друку 
фахові наукові статті з обраної
теми.
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Підготовка та подання заявки 
для участі у грантових 
програмах
Проект “Тобі під силу 
врятувати життя”

Чайка Ю.Ю. Підготовка заявки 
для участі -  II 

семестр 2021-2022 
н.р., подання 

грантової 
документації - 1 

семестр 2022-2023 
н.р.

Рукопис проекту Отримання гранту

Підготовка та подання до 
друку фахової статті 
«Сучасний стан спортивного 
травматизму та перспективи 
використання засобів фізичної 
реабілітації»

Чайка Ю.Ю. Липень - серпень 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття

Кафедра зоології, біологічного моніторингу та охорони прирюди
101. Тварини штучних і природних 

екосистем України
Реєстрація в УкрІНТЕІ Павлюченко О.В., 

Романюк Р.К., 
Стадниченко А.П, 

Шевчук Л.М., 
Вискушенко Д.А., 

Єрмошина Т.В., 
Максименко Ю.В, 

Шевчук С.Ю.

Протягом 
2022 року

Публікації Публікації

102. Моніторинг біотичного та 
оселищного різноманіття з 
використанням ГІС та даних 
ДЗЗ

Реєстрація в УкрІНТЕІ 
спільно з кафедрою екології та 
географії

Г арбар Д. А. Протягом 
2022 року

Стаття Стаття

Підготовка і видання 
публікації «Відновлення 
рослинності на відвалах 
гранітних кар’єрів 
Житомирського Полісся»

Гарбар Д.А. II півріччя 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття
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Молюски (Gastropoda, Bavallvia) 
гідромережі України: видовий 
склад, поширення, екологія.

Підготовка і видання 
публікації у періодичних 
виданнях, які включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих МОН 
(Scopus/Web of Science) 
(Вплив іонів важких металів 
на екотоксикологічні 
властивості аловидів 
Planorbarius comeus s.lato 
(Mollusca, Gastropoda).)

Стадниченко А.П., 
Г арбар Д. А.

І півріччя 2022 р. Стаття у наукометричній 
базі Scopus /Web of 

Science

Стаття у наукометричній 
базі Scopus /Web of 

Science

Підготовка і видання 
публікацій у фахових 
виданнях України: 1. 
Комплексний вплив 
токсикантів і гельмінтів на 
стабільність гомеостазу 
ставковика великого (Lymnaea 
stagnalis)
2. Вплив іонів Cr (III) на 
показники дихання аловидів 
Planorbarius comeus s.lato 
(Mollusca, Gastropoda, 
Planorbidae) гідромережі 
України
3. Вплив іонів Zn водного 
середовища на показники 
дихання in vivo Planorbarius 
comeus (Limnaeus, 1758)

Стадниченко А.П. І півріччя 2022 р. 3 фахові статті 3 фахові статті

1.04. Біоценотичні зв’язки інвазивного 
виду Sinandonta woodiana

Підготовка публікації Єрмошина Т.В. 
Павлюченко О.В.

Березень-квітень
2022 р.

Публікації у збірнику 
наукових праць

Всеукраїнська науково- 
практична конференція 
«Біологічні дослідження 

-2022»
Підготовка і видання 
публікації у фахових виданнях 
України

Єрмошина Т.В. 
Павлюченко О.В.

II півріччя 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

105. Фауна України та аквакультура Підготовка публікації Вискушенко Д.А. Березень-квітень
2022 р.

Публікації у збірнику 
наукових праць

Всеукраїнська науково- 
практична конференція 
«Біологічні дослідження 

-  2022»

56



Підготовка і видання 
публікації у фахових виданнях 
України

Вискушенко Д.А. II півріччя 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

Молюски України Подання заявки на участь у 
конкурсі НДР

Шевчук Л.М. І півріччя 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

Підготовка публікації Шевчук Л.М. Березень-квітень
2022 р.

Публікації у збірнику 
наукових праць

Всеукраїнська 
науково-практична 

конференція 
«Біологічні 

дослідження -  2022»
Підготовка і видання 
публікації у періодичних 
виданнях, які включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих МОН 
(Scopus/Web of Science)

Шевчук Л.М. II півріччя 2022 р. Стаття у наукометричній 
базі Scopus /Web of 

Science

Стаття у наукометричній 
базі Scopus /Web of 

Science

106. Морфологічні та екологічні 
особливості безхребетних тварин 
України

Підготовка публікації Максименко Ю.В. Березень-квітень
2022 р.

Публікації у збірнику 
наукових праць

Всеукраїнська 
науково-практична 

конференція 
«Біологічні 

дослідження -  2022»
Підготовка і видання 
публікації у фахових виданнях 
України

Максименко Ю.В. II півріччя 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

107. Еколого-біологічні особливості 
та систематичне положення 
гетеротрофних джгутикових 
водойм Центрального Полісся

Підготовка публікацій Шевчук С.Ю. Березень-квітень
2022 р.

Рукописи тез Всеукраїнська 
науково-практична 

конференція 
«Біологічні 

дослідження -  2022»
Підготовка і видання 
публікації у фахових виданнях 
України

Шевчук С.Ю. II півріччя 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

Кафедра ботаніки, біоресурсів га збереження біорізноманіття
108. Особливості формування та 

функціонування гідроценозів 
Центрального Полісся та 
прилеглих територій за дії 
біотичних та абіотичних 
чинників середовища

Дослідження особливостей 
перебігу продукційно- 
деструкційних процесів у 
штучно створених водоймах

Шелюк Ю.С. Червень 2022 р. Дослідження 
особливостей перебігу 

продукційно- 
деструкційних процесів у 

штучно створених 
водоймах

Стаття у
наукометричній базі 

Scopus /Web of Science
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(реєстраційний номер 
0119Ш01482, термін виконання: 
04.19-04.29)

Дослідження особливостей 
формування і функціонування 
фітопланктону в каскаді 
водосховищ (на прикладі р. 
Тетерів)

Шелюк Ю.С. Грудень 2022 р. Особливості формування 
і функціонування 

фітопланктону в каскаді 
водосховищ (на прикладі 

р. Тетерів)

Стаття

Особливості формування 
домінантного комплексу 
фітопланктону, голих амеб та 
круговійчастих інфузорій у 
водних об’єктах різного типу

Шелюк Ю.С., 
Константиненко Л.А, 

Пацюк М.К.

Червень 2022 р. 3 фахові статті 3 фахові статті

Дослідження фітопланктону, 
голих амеб та круговійчастих 
інфузорій річкових екосистем 
Українського Полісся

Шелюк Ю.С., 
Константиненко Л.А, 

Пацюк М.К.

Квітень 2022 р. 2 статті у
наукометричній базі 

Scopus /Web of Science

2 статті у
наукометричній базі 

Scopus /Web of Science

Дослідження каротиноїд них 
пігментів, жирних кислот в 
організмі ставковика 
звичайного

Киричук Г.Є. 
Музика Л. В.

Червень 2022 р. 2 статті у
наукометричній базі 

Scopus /Web of Science

2 статті у
наукометричній базі 

Scopus AVeb of Science

Дослідження вмісту 
фосфоліпідів в тканинах і 
органах прісноводних 
молюсків

Киричук Г.Є. 
Музика Л.В.

Травень .2022 р. 2 фахові статті 2 фахові статті

Дослідження вмісту [3- 
каротину в організмі 
ставковика звичайного за дії 
високих концентрацій іонів 
мангану

Киричук Г.Є. 
Музика Л.В.

Липень 2022 р. Стаття Стаття

109. «Дослідження шкідників запасів 
олійних та зернових культур 
Житомирського Полісся »

Дослідження трофічних 
преференцій акаридієвих 
кліщів в зернових та олійних 
культурах

Оксентюк Я.Р. Вересень 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

ПО. «Дослідження деревно- 
чагарникових насаджень 
м. Житомир»

Дослідження видового складу 
рослин Шодуарівського парку

Астахова Л.Є. Жовтень 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

111. «Дослідження хвороб 
декоративних рослин та 
плодових дерев»

Виконання НДР за кошти 
замовників

Константиненко Л.А, 
Астахова Л.Є., Музика 
Л.В., Оксентюк Я.Р., 

Корево Н.І., Гуторчук 
С.Л.

До травня 2022 р. Технічне завдання на 
виконання науково- 

дослідних робіт

Отримання 
фінансування на 

виконання науково- 
дослідних робіт

112. «Дослідження якості води 
р. Роставиця в межах смт.

Виконання НДР за кошти 
замовників

Константиненко Л.А, 
Киричук Г.Є., Шелюк

До березня
2022 р.

Технічне завдання на 
виконання науково-

Отримання 
фінансування на
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Ружин» Ю.С., Пацюк М.К., 
Остапенко Л.

дослідних робіт виконання науково- 
дослідних робіт

Н апрям : м ат ем ат ичні науки т а природничі науки
Кафедра фізики та охорони праці

113. Атомномасштабне моделювання 
електронних та оптичних 
властивостей невпорядкованих 
напівпровідникових структур та 
систем пониженої розмірності 
(реєстраційний номер 
0119Ш03899, термін виконання: 
12.19-12-29)

Подання заявки на грант 
програми Horizon Europe, 
Марії Складовської-Кюрі, 
«Ніч молодіжної науки 2022- 
2023»

Грищук А.М. Травень 2022 р. Рукопис проекту Отримання гранту

Псевдопотенціальний метод 
розрахунку електронної 
структури квантових точок на 
основі нітридів

Зіновчук А.В. Протягом 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття

Empirical atomistic 
pseudopotential calculations of 
the electronic band structure of 
InGaN/GaN quantum wells

Зіновчук А.В. Протягом 
2022 року

Стаття у наукометричній 
базі Scopus /Web of 

Science

Стаття у
наукометричній базі 

Scopus /Web of Science

114. «Сучасні проблеми геометричної 
теорії функцій і відображень»

Подання заявки на у конкурсі 
НДР за рахунок коштів 
державного бюджету

Зіновчук А.В. 2022-2024 рр. Рукопис проекту Отримання
державного

фінансування
115. "Одностайна неперервність по 

простих кінцях відображень з 
умовою нормування"

Підготовка та подання статті 
до друку

Ількевич Н.С. Протягом 
2022 року

Стаття у наукометричній 
базі Scopus /Web of 

Science

Стаття у
наукометричній базі 

Scopus /Web of Science
116. "Використання віртуальних 

лабораторій при вивченні 
біохімії студентами 
природничого факультету"

Підготовка та подання статті 
до друку

Ількевич Н.С. Протягом 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття

117. Формування предметних 
компетентностей на уроках 
фізики в інклюзивному 
середовищі

Підготовка та подання статті 
до друку

Васильєва Р.Ю. 
Степанчиков Д.А. 

Семенець Л.М.

Протягом 
2022 року

Фахова стаття Фахова статгя

Кафедра алгебри га геометрії
118. Алгебраїчні методи дослідження 

диференціальних рівнянь 
(реєстраційний номер:
01200101103, термін виконання: 
02.20-02.30)

Підготувати та здати до друку 
статтю "Міра із значеннями в 
Кліфордових алгебрах"

Коломієць Т.Ю., 
Погоруй А.О.

Вересень 2022 р. Фахова стаття Фахова стаття

Підготувати та здати до 
друку статтю "Аналіз 
розподілу числа зітк-нень 
двох телеграфних частинок"

Погоруй А.О. Жовтень 2022 р. Стаття у наукометричній 
базі Scopus /Web of 

Science

Стаття у
наукометричній базі 

Scopus /Web of Science
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Підготувати та здати до 
друку статтю "Stationary 
density function for a random 
evolution driven by a Markov- 
switching Omstein-Uhlenbeck 
process with finite velocity"

Погоруй А.О. Березень 2022 р. Стаття у наукометричній 
базі Scopus /Web of 

Science

Стаття у наукометричній 
базі Scopus /Web of 

Science

Підготувати та здати до 
друку статтю "Нелінійні 
стаціонарні коливання 
вязкопружного стержня 3 
квадратичною
характеристикою пружності"

Михайленко В.В. Грудень 2022 р. Стаття у наукометричній 
базі Scopus /Web of 

Science

Стаття у наукометричній 
базі Scopus /Web of 

Science

Виконання НДР за кошти 
замовників "Алгебраїчні 
методи дослідження 
диференціальних рівнянь"

Погоруй А.О., 
Михайленко В.В., 
Коломієць Т.Ю.

Протягом 
2022 року

Технічне завдання на 
виконання науково- 

дослідних робіт

Отримання 
фінансування на 

виконання науково- 
дослідних робіт

Підготовка та подання заявки 
для участі у грантових 
програмах "Адгебраїчні 
методи дослідження ДРЧП"

Погоруй А.О., 
Коломієць Т.Ю.

Протягом 
2022 року

Рукопис проекту Отримання гранту

Подання заявки на участь у 
конкурсі НДР за рахунок 
коштів державного бюджету 
"Сучасні проблеми 
геометричної теорії функцій і 
відображень"

Погоруй А.О. Протягом 
2022 року

Рукопис проекту Отримання державного 
фінансування

Кафедра математичного аналізу, бізнес-аналізу та статистики
119. Сучасні проблеми геометричної 

теорії функцій і відображень
Отримання фінансування на 
виконання науково-дослідних 
робіт за рахунок коштів 
державного бюджету

Севостьянов Є.О., 
Таргонський А.Л., 

Погоруй А.О., 
Зіновчук А.В., 
Ількевич Н.С., 

Каленська В.П., 
Довгопятий О.П.

2022-2024 рр. Технічне завдання на 
виконання науково- 

дослідних робіт

Отримання 
фінансування на 

виконання науково- 
дослідних робіт

120. Локальна і асимпотична 
поведінка відображень зі 
скінченним спотворенням 
(реєстраційний номер: 
0117Ш04570, термін виконання: 
04.17-04.27)

Дослідження сімей 
відображень з інтегральними 
умовами на характеристику

Севостьянов Є.О., 
Таргонський А.Л., 

Ількевич Н.С., 
Каленська В.П., 
Довгопятий О.П.

2017-2027 рр. Статті Статті
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Статистико-аналітичне 
забезпечення функціонування 
суб’єктів господарювання в 
умовах варіативного бізне- 
середовища та євроінтеграційних 
процесів

Вивчення впливу 
демографічних процесів на 
ринку трудових ресурсів 
України на функціонування 
суб’єктів господарювання.

Чугаєвська С. В. Протягом 
2022 року

Науковий збірник статей Серія статей

122. Наукові основи проведення 
факультативної роботи з 
математики в загальноосвітній 
школі

Розробка факультативу з 
розв’язування олімпіадних 
задач

Сарана 0. А. 2019-2022 р. Робоча програма 
факультативу

Статті

123. "Теоретичні і методичні засади 
професійної підготовки 
майбутніх учителів математики "

Провести аналіз існуючих 
науково-педагогічних, що є 
провідними за обраним 
напрямом

Королюк 0. М. Протягом 
2022 року

Фахова стаття Фахова стаття

124. Статистико-інформаційне 
забезпечення інноваційного 
розвитку регіонів

Підготовка та подання заявки 
для участі у грантовій 
програмі Горизонт-2020

Чугаєвська С. В. 
Королюк 0. М. 
Каленська В. П.

2022-2023 рр. Технічне завдання на 
виконання науково- 

дослідних робіт

Отримання 
фінансування на 

виконання науково- 
дослідних робіт

Кафедра хімії
125 Синтез та дослідження 

нанокомлозитних і біологічно- 
активних матеріалів

Реєстрація теми в УКРІНТЕІ. 
Публікація фахових статей за 
отриманими результатами.

Кусяк Н.В., 
Кичкирук О.Ю., 

Листван В.В., 
Кондратенко О.У., 

Матвієнко О.В.

2022-2032 рр. Фахова стаття -  2, 
Тези доповідей -  

10

Фахові статті, 
Статті у

наукометричній базах; 
Scopus /Web of 

Science,
Тези доповідей.

126 Фізико-хімічні властивості 
синтетичних твердотільних 
неорганічних матеріалів

Реєстрація теми в УКРІНТЕІ. 
Публікація фахових статей за 
отриманими результатами.

Камінський О.М., 
Писаренко С.В., 

Денисюк Р.О., 
Чумак В.В.,Тітов Ю.О., 

ТомашикВ.М., 
Чайка М.В., 

Віленський В.О., 
Свиридюк К.П. 
Онищук 0 .0 .

2022-2032 рр. Статті у наукометричній 
базах;

Scopus /Web of Science - 
2,

Фахова стаття -  2, 
Тези доповідей -  

15

Захист дисертації на 
здобуття наукового 

ступеня «доктор 
філософії», Фахові 

статті, Статті у 
наукометричній базах 

Scopus /Web of 
Science, Тези 
доповідей.

Кафедра екології та географії
127. Оцінка впливу проектованої 

діяльності на флору і фауну
Виконання НДР за кошти 
замовників

Гарбар О.В., 
Хом’як І.В.

Грудень 2022 р. Технічне завдання на 
виконання науково- 

дослідних робіт

Отримання 
фінансування на 

виконання науково- 
дослідних робіт

128. Forestry - European observatory of Підготовка та подання заявки Гарбар О.В. Грудень 2022 р. Рукопис проекту Отримання гранту
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climate change impacts and 
demonstration network of climate 
smart restoration pilots

для участі у грантових 
програмах

Хом’як І.В., 
Лаврик О.Д.

129. Optimization variations of valley- 
river landscape-technical systems 
of the Right bank zone of Ukraine

Підготовка та подання до 
друку статті

Лаврик О.Д. Грудень 2022 р. Стаття у наукометричній 
базі Scopus /Web of 

Science

Стаття у
наукометричній базі 

Scopus /Web of Science
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