1.

професійно-технічної
освіти в Україні (ХХ
століття).
3. Відродження
української педагогічної
науки і освіти (1991-2005
рр.)
4. Гуманітарна освіта в
рецепції славістів
Лівобережної України
(друга половина ХІХ –
початок ХХ ст.).
5. Педагогіка особистості
у вітчизняній педагогічній
думці початку ХХ ст.
6. Проблема
самовдосконалення учнів
в педагогіці України у ХХ
столітті.
7. Розвиток освіти та
педагогічної думки в ХІХ
– на початку ХХ століття.
8.Проблема дисципліни
учнів в історії шкільної
освіти України (ІІ пол.
ХІХ- поч. ХХ ст.)
9. Теоретико-методичні
основи управлінської
діяльності фахівців
дошкільної освіти.
10. Підготовка майбутніх
учителів у вищих
педагогічних навчальних
закладах України до
виховної роботи в літніх
дитячих оздоровчих
таборах (друга половина

об’єктивної картини
Демченко
розвитку педагогічної
Н.М.,
науки України;
Дубровська
повернення й
Л.О.,
реабілітація імен
Білоусова
вчених-педагогів 20Н.В.,
30-х років, які зробили Самаріна С.І.,
вагомий внесок у
Філоненко
розвиток педагогічної
О.С.,
науки
Самойленко
України.
О.В.,
Новгородська
Ю.Г.

для різних
спеціальностей
з врахуванням
інноваційних
технологій та
кредитномодульної
системи
організації
навчального
процесу та
інших сучасних
підходів до
викладання
курсу історії
педагогіки,
педагогіки.

Педагогіки

Соціальної
педагогіки та
соціальної
роботи

XX ст. – поч. XXI ст.
Продовження
2.
Удосконалення
вивчення
вітчизняного
професійної підготовки
і зарубіжного досвіду,
сучасного вчителя.
аналіз, узагальнення;
1. Проблема організації
моделювання
вивчення психологоорганізації
педагогічних дисциплін в навчального процесу в
умовах навчання за КМС.
нових умовах.
2. Оптимізація
педагогічної практики
студентів в умовах
Продовження
навчання за КМС.
вивчення наявного
3. Підготовка
досвіду організації
майбутнього вчителя педагогічної практики,
початкової школи в
моделювання
умовах її реформування. програми наскрізної
4. Готовність майбутнього педагогічної практики
педагога до роботи з
студентів магістрантів
сім’єю учня.
в умовах КМСОНП.
5. Формування
професійної
компетентності майбутніх
вчителів засобами
проектних технологій.

3.

1. Впровадити в
Професійна підготовка
практику модель
соціальних педагогів та
професійної
соціальних працівників
в умовах модернізації підготовки соціальних
вищої освіти на засадах працівників на засадах
компетентнісного
компетентнісного
підходу ОКР
підходу.
«бакалавр», «магістр».
2. Проаналізувати
динаміку формування
різних видів

2018
Підготовка статей, посібників з Підготовка
Керівники
дисциплін кафедри
програм і
теми:
К.пед.н., проф.
посібників з
Коваленко Є.І.
дисциплін
Підготовка статей, посібників,
кафедри.
Виконавці:
Д.п.н., проф.
методичних матеріалів,
Турчин Т.М.,
навчально-методичних
К.пед.н., доц..:
комплексів.
Оновлений
Киричок І.І.,
комплекс
Дубровська
інструктивноЛ.О.,
методичних
Самаріна С.І.,
матеріалів з
Демченгко
педагогічної
Н.М.,
практики
Новгородська
студентів.
Ю.Г.,
Білоусова
Н.В.,
Статті,
Падун Н.О.,
монографія.
Гордієнко Т.В.
Шевчук М.О.,
Філоненко
О.С.,
ст. викл.
Дубровський
В.Л.
розділів
1. Модель
Керівники 2013-2018 1. Підготовка
колективної
монографії
професійної
теми:
«Професійна
підготовка
підготовки
д.п.н. проф.
соціальних
працівників
в
умовах
соціального
Криловець
модернізації вищої освіти на
працівника на
М.Г.
засадах
компетентнісного
засадах
Виконавці:
підходу».
компетентнісног
к.п.н., доц.:
2. Продовжити
роботу
о підходу ОКР
Борисюк С.О.;
науково-методичного семінару
«бакалавр»,
Володченко
викладачів кафедри згідно теми
«магістр».
Ж.М.;
наукового дослідження.
2. Статті у
Лісовець О.В.;
3. Керівництво
науковою
фахових

компетентностей
соціального
працівника у процесі
фахової підготовки
(ОКР «бакалавр»).
3. Апробувати
діагностичний
інструментарій для
оцінки компетенцій як
освітніх результатів (з
окремих навчальних
дисциплін; державної
атестації).

Новгородський

Р.Г.;
Качалова Т.В.;
Сватенков
О.В.;
Останіна Н.С.;
Хлєбік С.Р.
Конончук А.І.
Асистенти:
Зінченко Т.В.;
Бондаренко
Г.Г.

роботою студентської молоді
виданнях,
(Центр соціально-педагогічних
збірниках
досліджень)
у
дослідженні
наукових
актуальних проблем соціальноконференцій.
педагогічної діяльності, у тому
3.
числі
на
засадах
Вдосконалення
компетентнісного
підходу
освітніх
(дипломні, магістерські роботи,
технологій.
предметна олімпіада).
Випуск збірників
4. Організація та проведення 2
методичних
міжнародних
науковоматеріалів,
практичних конференцій для
рекомендацій,
викладачів та студентів.
навчальних
5. Організація
роботи
посібників.
студентських науково-проблемних Доповіді на
груп.
наукових
6. Рецензування кандидатських конференціях
дисертацій,
авторефератів,
(звітна
наукових статей, підручників, конференція
посібників.
викладачів
університету,
всеукраїнських і
міжнародних в
інших ВНЗ та за
кордоном).
4. Збірники
матеріалів
конференцій.
5. Оновлення
тематики для
наукових
досліджень
студентів.
Доповіді
молодих
науковців на
наукових
конференціях,
публікації з
результатами
досліджень у
збірниках

студентського
наукового
товариства тощо.

Дошкільної
освіти

4.

Професійна підготовка
майбутніх фахівців до
реалізації вимог
базового компонента
дошкільної освіти в
сучасному ДНЗ.

1. Узагальнення
результатів вивчення
теоретикометодологічних та
психологопедагогічних аспектів
компетентнісного
підходу до
професійної
підготовки фахівців
дошкільних
навчальних закладів
освітньокваліфікаційних рівнів
«бакалавр», «магістр».
2. Вдосконалення та
впровадження
компетентнісної
моделі професійної
підготовки майбутніх
конкурентноспроможних фахівців
в галузі дошкільної
освіти в умовах
реформації вищої
освіти та дошкільної
освіти
3.Використання
кращого досвіду
підготовки майбутніх
фахівців дошкільних

Керівник
теми:
д. психол. н.,
проф.
Кононко О.Л.
Виконавці:
к. пед. н., доц.
Пихтіна Н.П.;
к пед. н.,
доц. Аніщук
А.М.;
к. пед. н., доц.
Матвієнко
С.І.; к
псохол.н., доц.
Пісоцький
О.П.
асист.:
Пісоцька Л.М.

20142019

1. Продовжити роботу щодо
поглибленого вивчення нової наукової
проблеми кафедри «Професійна
підготовка майбутніх фахівців до
реалізації вимог базового компонента
дошкільної освіти в сучасному ДНЗ».
2. Оприлюднення результатів
досліджень проблеми впливу
педагогічних ідей Фр. Фребеля на
професійну підготовку фахівців
дошкільної освіти. Впровадження
результатів у зміст професійній
підготовки студентів
3. Завершення досліджень проблеми
педагогічної профілактики негативних
проявів у поведінці дітей старшого
дошкільного віку.
4. Оприлюднення результатів
емпіричного вивчення педагогічних
умов попередження і подолання
негативних проявів у поведінці дітей
дошкільного віку.
5 Узагальнення і систематизація
вітчизняних і зарубіжних досліджень
проблем психічного розвитку дитини
дошкільного віку та психології
дитячої творчості
6 Узагальнення і оприлюднення
результатів теоретичного і
емпіричного вивчення проблеми
предметно-розвивального середовища
в ДНЗ, особливостей його
проектування.
7 Вдосконалення викладацького
досвіду викладачів кафедри
викладання фахових методик в галузі

І. Підготувати до
друку:
1) «Основи
наукових
досліджень » навчальнометодичний
посібник, доц.
Пихтіна Н.П.
(друге видання)
2) «Формування
почуття совісті у
дітей старшого
дошкільного віку»
- методичний
посібник
(електронне
видання), доц.
Аніщук А.М.
3) «Методика
викладання
фахових
дисциплін
дошкільної освіти
у ДНЗ» - тексти
лекцій для
магістрів
дошкільної освіти,
доц. Аніщук А.М.
4) «Психологія
дитячої творчості»
- навчальний
посібник, доц.
Пісоцький О.П.,
асист. Пісоцька
Л.М.
5) «Психологія

навчальних закладів в
Україні і за кордоном
та популяризація
власного досвіду
професійної
підготовки фахівців в
галузі дошкільної
освіти.
4. Вдосконалення
викладачами кафедри
дошкільної освіти
кращого досвіду
викладання фахових
дисциплін в умовах
реформування вищої
освіти на основі
компетентнісного
підходу до підготовки
фахівців з дошкільної
освіти.
5. Використання
наукових та
навчально-методичних
зв’язків кафедри з
фаховими кафедрами
інших ВУЗів
з метою
вдосконалення
професійної
підготовки в сучасних
умовах.
6. Зміцнення освітньометодичних та
наукових зв’язків
кафедри з ДНЗ м.
Ніжина, шляхом
вдосконалення змісту
усіх видів педагогічної

дошкільної освіти студентами ОКР
«Магістр».
8 Продовжити дослідження
актуальних аспектів фізичного
розвитку дітей дошкільного віку у
світлі завдань валеологічної
діяльності ДНЗ.
9 Використання можливостей
народознавчих традицій в організації
театралізованої діяльності
дошкільників.
10 Оприлюднення і узагальнення
результатів теоретичного й
емпіричного вивчення педагогічних
умов трудового виховання дітей
дошкільного віку.
11 Використання результатів
вивчення сучасних досліджень
проблеми формування соціальної
компетентності дітей дошкільного
віку у професійній підготовці
студентів.
12 Вдосконалення науково-дослідної
компетентності студентів на основі
вивчення дисципліни ОНД, виконання
наукових досліджень, написання
курсових, дипломних та магістерських
робіт.
13 Вдосконалення досвіду
професійної підготовки студентів в
межах діяльності студентських
наукових гуртків «Дослідник»,
«Художньо-зображувальна діяльність
і дизайн в ДНЗ».

дитячої творчості»
- методичні
рекомендації, доц.
Пісоцький О.П.
6) «Психологія
дитяча» - тексти
лекцій, доц.
Пихтіна Н.П., доц.
Пісоцький О.П.
7) «Проектування
предметнорозвивального
середовища в
ДНЗ», 2-е видання
- навчальний
посібник , доц.
Пісоцький О.П.,
асист. Пісоцька
Л.М.
8) «Педагогіка
дитячого саду» навчальний
модуль до
дисципліни
«Історія
дошкільної
педагогіки», асист.
Клюшнікова Т.А.
9) «Методика
формування у
дошкільників
соціальної
компетентності» навчальний
посібник , доц.
Матвієнко С.І.
ІІ. Організувати
та провести:
1) Щорічну
всеукраїнську
науковопрактичну
інтернетконференцію
студентів та
молодих науковців

практики; в межах
апробації результатів
наукових досліджень
студентів, що
виконують дипломні і
магістерські роботи,
викладачів кафедри.
7. В межах
міжкафедральної та
міжвузівської
співпраці продовжити
вивчення,
узагальнення та
впровадження
кращого педагогічного
досвіду в галузі
підготовки фахівців з
дошкільної освіти у
ВУЗах України.
8.Включення до змісту
професійної
підготовки майбутніх
фахівців кращого
інноваційного та
передового
педагогічного досвіду
кращих ДНЗ м.
Ніжина та
Чернігівської області,
України.

«Дошкільна освіта
в умовах
реформування:
історія, проблеми,
перспективи
розвитку».
ІІІ. Узагальнити
результати
емпіричних
досліджень на базі
ДНЗ м. Ніжина:
1) Продовжити
роботу щодо
діяльності
експериментально
го майданчику
«ДНЗ – початкова
школа» для
проведення
дослідноекспериментальної
роботи щодо
викладацької
культури
студентів
спеціальності в
межах наукової
проблематики
кафедри.
2) Узагальнення та
оприлюднення
результатів
емпіричного
вивчення
педагогічних умов
трудового
виховання
дошкільників в
межах
дистанційного
дослідження.
3) Узагальнення та
оприлюднення
результатів
дослідження
проблем

використання
педагогічних ідей
Фр. Фребеля у
сучасному ДНЗ.
4) Узагальнення
результатів
емпіричного
вивчення
педагогічних умов
у попередженні і
подоланні
негативних
проявів у
поведінці старших
дошкільників.

Психології

5.

1. Здійснити
2017-2022 Здійснити теоретичний аналіз Науковий звіт,
Психологічне
Керівник
теоретичний аналіз
основних підходів до вивчення
публікації,
благополуччя
теми:
психологічного благополуччя в
виступ на
професіонала як умова основних підходів до к. психол. н.,
вивчення
доц.
зв’язку з дослідженнями
конференції.
ефективності його
психологічного
Щотка О.П.
задоволеності життям та працею,
діяльності
благополуччя в зв’язку
чинників щастя та суб’єктивної
з дослідженнями
легкості буття людини.
задоволеності життям
та працею, чинників
щастя та суб’єктивної
легкості буття людини.
2. Теоретично
проаналізувати
можливості різних
теоретичних підходів
до розуміння
психологічного
благополуччя в
контексті діяльності, а
також життєвого та
професійного
самоздійснення
особистості.
3. Експериментально
дослідити особистісні
та ситуативні

детермінанти
психологічного
благополуччя людини.
Встановити зв’язок
психологічного
благополуччя.
4. Визначити систему
психологічних та
соціальнопсихологічних умов,
що оптимізують
психологічне
благополуччя людини.
Суб’єктивна легкість
буття як особливий тип
взаємодії особистості зі
світом.

Концептуалізувати
К. психол. н.,
поняття «суб’єктивна
доц.
легкість буття» та
Щотка О.П.
розкрити його
психологічні
детермінанти.

Комунікативна
толерантність
особистості як умова її
психологічного
благополуччя

Проаналізувати
взаємозв’язок між
толерантністю та
адаптованістю й
психологічним
благополуччям людини

Психологічні умови
розвитку особистісної
зрілості студентів.

Дослідити особистісні
детермінанти
К.психол.н.,
психологічного
доц. Горянська
благополуччя.
А.М.

Концепт щастя:
психолінгвістична
інтерпретація.
Психологічні особливості

Проаналізувати та
емпірично дослідити
зміст концепту
«щастя».

К.філос.н.,
доц.
Пісоцький
В.П.

К.психол.н.,
доц
Нещерет О.І.

Розробити програму
емпіричного дослідження та
провести пілотажне
дослідження психологічних
Підготувати
чинників «суб’єктивної легкості статтю, виступ
буття» дорослого
на конференції
Виступ на
конференції,
стаття.
Розробити програму
емпіричного дослідження та
провести пілотажне
дослідження взаємозв’язку
комунікативної толерантності
студентів з адаптованістю
особистості й психологічним
благополуччям
Розробити програму епіричного
дослідження та провести
пілотажне дослідження змісту
концепту «щастя».

Виступ на
конференції,
стаття.
Виступ на
конференції,
стаття у
збірник

пізнавальних інтересів

Психологічне
благополуччя людини як
показник
конфліктологічної
компетентності
особистості.

Загальної та
практичної
психології

Провести психологічне
дослідження вивчення
пізнавальних інтересів
особистості

Дослідити
міжособистісні
детермінанти
психологічного
благополуччя.

Розробити програму
Виступ на
емпіричного дослідження та
конференції.
провести пілотажне
дослідження динаміки
пізнавальних інтересів
школярів в умовах
реформування освіти
Стаття, виступ
Дослідити сутність
на конференції
конфліктологічної
компетентності та визначити її
показники.

Ст. викл.
Король В.С.
Викл.
Ярослав Л.О.

Дослідити процес
Задоволеність собою як
самоствердження
результат
Викл. Гришко
особистості та умови його
конструктивного
В.В.
контруктивного
самоствердження
здійснення.
особистості.
Викл.
Психологічне
Авер’янова
Дослідити особистісні
благополуччя та
А.В.
детермінанти
професійний розвиток
психологічного
особистості
благополуччя.
6. Психологічні особливості 1. Теоретичний аналіз
Керівник
проблеми переживання
переживання
теми:
екстремальних кризових у сучасному науковому Докт. психол.
знанні.
н., проф.
подій
2. Підбір та
Папуча М.В.
0115U005527
1. Методологічні
обгрунтування
Виконавці:
проблеми дослідження
психодіагностичних
К.б.н., доц.
переживання.
методик.
Никоненко
2. проблеми переживання
3. Провести
О.П.
в соціальних та
діагностичні
К.мед.н., доц.
політичних конфліктах.
вимірювання та
Никоненко
3. Психологічні
інтерпретацію.
Ю.П.
особливості переживання 4. Обробка емпіричних К.психол.н.,
та розуміння кризових
даних діагностичного
доц.:
подій.
5. дослідження.
Литовченко
4. Переживання в
Проведення
Н.Ф.,
міжособистісних та
експериментального Кошова І.В.,

Стаття, виступ
Теоретично проаналізувати на конференції.
процес та результат
самоствердження особистості.

20152020

Дослідити умови успішного
професійного самовизначення Стаття, виступ
особистості
на конференції.
.
Аналіз даної проблематики в
Виступи на
психології та філософській
конференція.
науковій літературі.
Створення
Побудова теоретичної моделі
монографії.
розуміння сучасних напрямах Експерименталь
теоретичної та практичної
ні моделі
психології.
представлення
Підбір методів та методик для інтерпретацій
створення моделі
емпіричних
експериментального
даних.
дослідження Створення
концептуальної моделі
дослідження. .
Підбір методів та методик для
створення моделі
експериментального
дослідження, кількісний і

сімейних стосунках.
5. Психологічна допомога
людині в переживанні
кризових та
екстремальних подій.

Української
мови

7.

дослідження.
6. Кількісний та
якісний аналіз
результатів та
інтерпретація
7. Статистична
обробка результатів

Тимошенко
якісний аналіз результатів.
О.А.,
Створення експериментально
Шевченко
діагностичної моделі.
Т.М.,
Проведення і попередній аналіз
Наконечна
емпіричних результатів.
М.М.,
Підготовка матеріалів до
Михайлова
загального звіту по темі
О.І.,
дослідження.
Гетьман Т.О.
Ст. викл.:
Шилова Г.П.,
Сватенкова
Т.І., Ковтун
А.Ю.
Асист.:
Кресан О.Д.,
Медвідь Є.С.,
Здоровець
Т.Г.,
Оніщенко
О.М.,
Міняйло С.Р.
2015-2019
Граматичні та
Керівник
семантичні аспекти
теми:
Д.філол.н.,
функціонування
проф.
лексики та фразеології
Бойко Н.І.
української мови
0115U005460
Виконавці:
Вербалізація емоційних
Розмежувати
Д.філол.н.,
Опублікувати статті з темами
Статті у
станів персонажів в
виявленні лінгвістичні
проф.
дослідження
наукових
ідіолекті
та паралінгвістичні
Бойко Н.І.
збірниках
М.Коцюбинського.
засоби вербалізації
праць, участь у
емоційних станів
конференціях.
персонажів в ідіолекті
М.Коцюбинського.
Виявити й описати
К.філол.н.,
Дослідити особливості
Статті у
Функціонування
абревіатури різних
доц. Бойко
функціонування абревіатур у
наукових
абревіатур у мові
типів
у
мові
В.М.
мові
електронних
засобів
збірниках
електронних засобів

електронних засобів
масової інформації
Особливості
Досліджувати
К.філол.н.,
формально-граматичні
доц.
функціонування
та
семантикоВакуленко
синтаксичних одиниць у
синтаксичні
Г.М.
художньому мовленні.
особливості
синтаксичних
конструкцій у
художніх
текстах.
Транспозиційні процеси в
К.філол.н.,
Проаналізувати
систему частин мови.
доц.
партикуляцію як один
із найпродуктивніших Давиденко
Л.Б.
перехідних процесів у
системі частин мови;
з'ясувати передумови
транспозиції інших
частин мови
(прислівників
займенників,
сполучників, дієслів)
до класу часток.
К.філол.н.,
Кодифікація української
Дослідити граматики
доц.
літературної мови.
української мови ХХ Зінченко С.В.
ст., Український
правопис у плані
кодифікації
морфологічних норм
сучасної української
літературні мови.
масової інформації.

Соціолінгвістичні аспекти
фемінітивної лексики.

Вивчити специфіку
вербальної
репрезентації ролі
жінки в суспільстві;
охарактеризувати

К.філол.н.,
доц.
Кайдаш А.М.

масової інформації.

праць, участь у
конференціях.
Дослідити синтаксичні одиниці
Статті у
у художніх текстах.
наукових
збірниках
праць, участь у
конференціях.

Дослідити особливості
Статті у
перехідних процесів у системі
наукових
частин мови (на матеріалі
збірниках
художніх текстів).
праць, участь у
конференціях.

.
Дослідити шляхи кодифікації
української літературної мови.

Виявити соціолінгвістичні
особливості фемінітивів.

Статті у
фахових
виданнях;
участь у
конференціях.

Статті в
збірниках
наукових
праць, участь у
конференціях.

Актуалізація мовних
засобів у художніх і
фольклорних текстах.

особливості вживання
в художніх творах
фемінітивів на
позначення соціальних
ролей жінок.
Проаналізувати роль
мовних одиниць у
текстах письменників,
пов’язаних із
Чернігівщиною, та у
фольклорі.

Дослідити лексичні
одиниці-конотативи;
Актуальні проблеми
проаналізувати
сучасної етнолінгвістики.
ідіоматичні структури
певної семантики;
розглянути без
еквівалентну лексику
різних тематичних
груп.
Української
літератури

8.

Історія української
літератури: семіосфера
та поетика
0115U005456

Епістолярна спадщина
В. Винниченка

Роман
М. Хвильового
«Вальдшнепи»
(ідеологія, поетика)

К.філол.н.,
доц.
Пасік Н.М.

Досліджувати особливості
Статті в
художнього мовлення
збірниках
письменників, пов’язаних із
наукових
Чернігівщиною, фольклорних праць, участь у
текстів.
конференціях

К.філол.н.,
доц.
Пугач В.М.

Дискурсивний аналіз текстів.

Статті в
збірниках
наукових
праць, участь у
конференціях

Підготувати доповідь на
конференцію.

Стаття.

Підготувати доповідь на
конференцію.

Стаття.

Керівник
теми:
д.філол.н.,
проф.
Хархун В.П.
Виконавці:
Дослідити особливості Д.філол.н.,
рецепції епістолярної
проф.
спадщини В.
Хархун В.П.
Винниченка
Дослідити особливості Д.філол.н.,
ідеологічного
проф.
спрямування роману Ковальчук О.
та його поетику
Г.

2013-2019

До проблеми формування Дослідити проблему
естетичних смаків Віктора
формування
Забіли
естетичних смаків
Віктора Забіли
Поетика новел
В. Стефаника другого
періоду творчості

Методики
викладання
української
мови і
літератури

9.

Художня проза
М. Матіос
Проблема вивчення
української мови та
літератури в
навчальних закладах
різних типів.
Теоретичний та
дидактичний аспекти
мовної картини світу
0115U005457

К.філол.н.,
доц. Моціяка
О.М.

Підготувати доповідь на
конференцію.

Стаття.

Дослідити особливості К.філол.н.,
Підготувати доповідь на
Стаття.
поетики новелістики
доц.
конференцію.
В. Стефаника другого Михальчук Н.
періоду творчості
І.
Дослідити особливості К.філол.н.,
Підготувати доповідь на
Навчальний
рецепції творчості
доц. Капленко
конференцію.
посібник.
М. Матіос
О.М.
1. Проблеми викладання
2015-2019
Окреслити методикоПосібник
Керівник
курсу «Методика
літературознавчі та психолого- “Методикотеми:
навчання української Д.пед.н., проф.
педагогічні основи викладання літературознав
літератури на
Бондаренко
літератури в середній школі
чі та
філологічних
Ю.І.
Інтерпретація художніх текстів
психологофакультетах
ХХ ст.
педагогічні
Виконавці:
педагогічних вишів».
К.філол.н.,
Завершити
роботу
над
основи
2. Одиниці
доц.
посібником «Методика
викладання
темперальності в
Бондаренко
навчання
будови
слова
і
літератури
в
художньому
А.І.
словотвору
в
початковій
школі».
середній
школі:
мовомисленніХХ ст.
Рудюк Т.В.,
Дослідити і підготувати до
теорія і
3. Проблеми взаємодії
викладача і студентів на К.пед.н., доц.:
публікації матеріали з
практика”.
заняттях з
Забарний О.В.,
літературного процесу
Публікація
лінгводидактики.
Голуб Н.М.,
Чернігівщини початку XXI ст.
статей у
4. Дослідження
Асист.
Продовжувати дослідження
фахових
проблеми вивчення
Шевченко
особливостей вивчення
виданнях,
літературного
С.П.
української мови на
журналах.
краєзнавства
неспеціальних
факультетах.
Статті у
Чернігівщини.
Продовжувати
дослідження
науково6.Актуальні питання
професійного рівня мовної
методичних
викладання української
картини
світу
майбутнього
збірниках,
мови у навчальних
філолога.
фахових
закладах.
7.Формування
журналах,
професійного фрагменту
навчальномовної картини світу в
методичних
процесі викладання

української мови за
професійним
спрямуванням.

Слов’янської
філології,
компаративістики

та перекладу

Слов’янської
філології,
компаративістики

та перекладу

Слов’янської
філології,
компаративістики

та перекладу

10. Вивчення мови і стилю
творів
М.В. Гоголя

11.

Російська і зарубіжна
література: контексти
та інтерпретація
творчості
письменників,
історико-літературного
процесу
0115U005458

12. Регіональні особливості
розвитку культури
Полісся
0115U005459

Дослідити мовні та
стилістичні
особливості повісті
М.Гоголя «Страшна
помста»

посібниках.

2018
Проаналізувати лексичний та
Збірник
Керівник
теми:
фразеологічний склад;
наукових
К.філол.н.,
граматичні особливості; дати статей «Повість
доц.
характеристику текстовим
М.Гоголя
Гетман Л.І.
категоріям та різновидам
«Страшна
інформації, звернути увагу на
помста»:
Виконавці:
Бондар Н.О.
особливості перекладу тексту лінгвостилістич
Банзерук О.В.,
повісті українською мовою
ний аспект»
Клипа Н.І.,
(сьомий
Петрик О.М.,
випуск)
Сидоренко
В.О.
Дослідити актуальні
2015-2019
Цикл статей про творчість
Друкування у
Керівник
проблеми розвитку
М. Гоголя, П. Куліша та інших
різних
теми:
літератури на
Д.філол.н.,
письменників
виданнях
сучасному етапі
проф.
статей за
Самойленко
вказаною
Г.В.
тематикою
Виконавці:
К.філол.н.,
доц.:
Остапенко
Л.М.,
Чоботько О.В.,
Ісаєнко К.П.,
Якубіна Ю.В.,
Корнєєва Л.Л.
Дослідити актуальні
2015-2019
Цикл статей про культуру
Друкування у
Керівник
проблеми регіональної
Полісся
різних
теми:
культури з позицій
Д.філол.н.,
виданнях
сучасності
проф.
статей за
Самойленко
вказаною
Г.В.
тематикою
Виконавці:

К.пед.н., доц.
Драчук Л.І.,
к.філол.н., доц.
Корнєєва Л.Л.
Германської
філології

Англійської
мови та
методики
викладання

Оптимізація
2013-2019 Потапенко С.І. КогнітивноМонографія
Керівник
навчального процесу
риторичне дослідження
теми:
на старших курсах
Д.філол.н.,
англомовного дискурсу новин.
англо-німецького
проф .
Набок А.І. Вербальні ефекти
Захист
відділення з
Потапенко С.І.
об’єктивності в англомовному
дисертації
урахуванням даних
новинному дискурсі:
Виконавці:
риторики і когнітивної К.пед.н., доц.:
когнітивно-риторичний аспект.
науки.
Нагач М.В.
Ролік А.В. IV том антології«The Переклади
К.філол.н.,
Rollck».
доц.:
Потапенко С.І. Методичні
методичні
Трибуханчик
вказівки до курсу «Сучасний
вказівки
А.М.,
англомовний дискурс»
Ролік А.В.,
Міщенко Т.В.
Сборик С.П.,
Талавіра Н.М.,
Набок А.І.
Розробка та
2018-2022
Продовжити роботу в
Професійний
14.
Сучасні підходи до
Керівник
впровадження
міжнародрозвиток
методичної підготовки
теми:
навчально-методичних
ному
проекті
«Шкільний
майбутніх вчителів
к.пед.н., доц.
матеріалів з методики Таран О.М.
вчитель нового покоління»
англійської мови
викладання
(доц. Таран О.М.)
Виконавці:
англійської мови та к.пед.н., доц
Продовжити роботу з
Навчальні
практики англійської
проведення
педагогічного
програми
Давиденко
мови для студентів
експерименту з впровадження
О.В.,
факультету іноземних
нової нормативної програми з
Карпенко
мов
курсу «Методика викладання
Н.М.,
іноземної мови в
Пономаренко
загальноосвітніх закладах»
О.В.,
Забезпечити науковоМетодичні
Смелянська
методичну
організацію
курсу
рекомендації
В.В.,
«Методика викладання
Сливка В.П.,
іноземної мови в
13. Когнітивно-риторичне
дослідження
функціонування
германських мов
0115U005454

Абрамович
А.М.,
Грицай А.М.,
Колесник І.В.,
Тимченко
Т.М.

загальноосвітніх закладах» (за
експериментальним планом)
Створити електронний варіант
методичних рекомендацій з
методики викладання іноземних
мов, модуль 1.1 «Психологічні
фактори в навчанні іноземної
мови».
Створити електронний варіант
методичних рекомендацій з
методики викладання іноземних
мов, модуль 1.2 «Second
Language Acquisition».
Створити електронний варіант
методичних рекомендацій з
методики викладання іноземних
мов, модуль 1.3 «Розвиток
начальної автономії студентів».
Створити електронний варіант
методичних рекомендацій з
методики викладання іноземних
мов, модуль 2.1
«Комунікативний підхід до
навчання іноземної мови».
Створити електронний варіант
методичних рекомендацій з
методики викладання іноземних
мов, модуль 2.2 «Навчання
граматики в контексті».
Створити електронний варіант
методичних рекомендацій з
методики викладання іноземних
мов, модуль 2.3 «Навчання
лексики в контексті».
Створити електронний варіант
методичних рекомендацій з
методики викладання іноземних
мов, модуль 2.4 «Classroom

management».
Створити електронний варіант
методичних рекомендацій з
методики викладання іноземних
мов, модуль 3.1 «Навчання
аудіювання».
Створити електронний варіант
методичних рекомендацій з
методики викладання іноземних
мов, модуль 3.2 «Навчання
говоріння».
Створити електронний варіант
методичних рекомендацій з
методики викладання іноземних
мов, модуль 3.3 «Навчання
читання».
Створити електронний варіант
методичних рекомендацій з
методики викладання іноземних
мов, модуль 3.4 «Навчання
письма».
Створити електронний варіант
методичних рекомендацій з
методики викладання іноземних
мов, модуль 4.1
«Планування навчального
процесу з іноземної мови»
Створити електронний варіант
методичних рекомендацій з
методики викладання іноземних
мов, модуль 4.2 «Засоби
навчання іноземної мови».
Створити електронний варіант
методичних рекомендацій з
методики викладання іноземних
мов, модуль 4.3 «Dealing with
errors».
Створити електронний варіант

методичних рекомендацій з
методики викладання іноземних
мов, модуль 4.4 «Тестування та
оцінювання».
Підготувати наукові публікації
Статті
у періодичному виданні, яке
включено до наукометричних
баз, зокрема Scopus або Web of
Science Core Collection,
рекомендованих МОН
Продовжити роботу з
удосконалення та
Навчальний
доопрацювання навчального
посібник
посібника з англійської мови
для студентів І курсу «Вступ до
практичного курсу англійської
мови »
Продовжити роботу з
Навчальний
удосконалення та
посібник
доопрацювання навчального
посібника
з англійської мови для
студентів І курсу «Практичний
курс англійської мови »
Продовжити роботу над
Навчальний
створенням навчального
посібник
посібника з практичної
граматики для І курсу «First
Year Grammar Companion.»
(доц. Пономаренко О.В.)
Створити електронний варіант
Методичні
методичних рекомендацій з
рекомендації
організації мовної практики для
студентів 1 курсу денного
відділення факультету
іноземних мов.
Підготувати методичні
Методичні
рекомендації з домашнього
рекомендації

читання для студентів першого
курсу ліцею.
Продовжити роботу з
удосконалення та
доопрацювання навчального
посібника для студентів ІІ
курсу денного відділення
«Англійська мова» (ст. викл.
Грицай А. М., ст. викл.
Колесник І. В.)
Підготувати статті з проблем:
удосконалення компетенції в
аудіюванні на ІІ курсі
(ст. викл. Грицай А. М.);
вдосконалення вмінь
аудіювання студентів на
заняттях з практики мови та в
позааудиторний час
(ст. викл. Колесник І. В.);
основні прийоми навчання
говоріння студентів на заняттях
за англійської мови у ВНЗ
(доц. Давиденко О. В.)
- формування граматичної
компенетності засобами
ресурсів Інтернет на
початковому етапі навчання у
вищій мовній школі
(доц. Смелянська В.В.);
оцінювання в філології.
до питання про використання
інноваційних методів на
заняттях з практики усного та
писемного мовлення
навчання розвитку іншомовної
компетентності у говорінні.
навчання розвитку іншомовної
компетентності у письмі.

Навчальний
посібник

Статті

формування іншомовної
компетентності у говорінні.
інтегрованого підходу до
формування мовної та
мовленнєвої компетентностей
студентів при викладанні
практики усного та писемного
мовлення.
розвитку начальної автономії
студентів
розвитку іншомовної
компетентності у читанні.
Брати участь в міжнародних та Доповіді, тези,
всеукраїнських наукових
статті
конференціях, присвячених
проблемам методичної
підготовки майбутніх вчителів
англійської мови
Брати участь в
Доповіді
університетських звітних
конференціях.
Продовжити роботу зі
Методичні
створення
рекомендації
методичних рекомендацій до
курсу «Методика викладання
іноземних мов у вищій школі»
(доц. Таран О.М. )
Продовжувати практику участі
у вебінарах:
British Council
Cambridge University Press
Macmillan Education
National Geographic
Oxford University Press
Німецької мови

15. Лінгвокульторологічний
аспект дослідження і
викладання німецької

Вивчення
лінгвокогнітивної,

Професійний
розвиток

Керівник: 2018-2023
Підготувати тексти лекцій з Конспекти
к.філол.н., доц.
дисципліни
«Проблеми лекцій

та

мови.

комунікативної та
перекладознавчої
специфіки німецької
мови в різних
типах дискурсу та її
врахування в методиці
викладання.

Блажко М.І.
Виконавці:
к.філол.н., доц
Лєпухова Н.І.,
Щербак О.М.;
к.пед.н., доц.
Палій О.А.,
Благініна С.В.,
Удовиченко
Н.К.;
викл.
Куликовська
Н. І.,
Пасічник
Л. Л.

лінгвокультурології» (Блажко мультимедійні
М.І.)
презентації.(Бл
Підготувати
матеріали
для ажко М.І.)
дистанційного
навчання
з Методичні
нормативних
дисциплін рекомендації
кафедри.
для самостійної
Підготувати студентів до участі та
у вузівських та Всеукраїнських індивідуальної
студентських
наукових
та роботи
науково-практичних
студентів
3
конференціях.
курсу (Блажко
Співпраця з МАН м. Ніжин.
М.І.).
Виконання
Міжнародного Наукові статті у
проекту технічної допомоги фахових
«Вчимося навчати німецької» виданнях
(виконавці проекту: Блажко України
М.І., Удовиченко Н.К.)
Рецензування
Участь
у
Всеукраїнському науковоконкурсі студентських наукових дослідницької
робіт 2018 року.
роботи МАН
Участь
у
проведенні
та учениці.члену
підготовці
Міжнародної МАН 9 класу
науково-практичної конференції НВК
факультету іноземних мов.
«Престиж»
Популяризація німецької мови в Миколаєнко
м. Ніжині, в Чернігівській обл. В.О. та участь
Підтримування
творчих у складі журі І
контактів з
інституціями міського туру
Німеччини, які мають своє Всеукраїнськог
представництво
в
Україні о конкурсу
(Німецьким
культурним МАН. (Блажко
центром Gothe-Institut в Україні, М.І.)
Німецькою
академічною Доповіді на
службою
обміну
студентів Міжнародних
ДААД),
з
Асоціацією наукових та
українських германістів (АУГ) науковота
Українською
спілкою практичних
германістів
вищої
школи конференціях

(УСГВШ),
а
також Публікація за
міжнародною
громадською результатами
організацією
"Європейська доповідей тез
освіта в Україні".
або наукових
статей.
Організація та
проведення
вузівських
конференцій з
Міжнародною
(ДААД) участю
з метою
розвитку
міжкультурної
компетентності
студентів
відділення
німецької мови.
Написати підручник та робочий Підручник та
зошит з німецької мови для 5
робочий зошит
класу ЗНЗ, проходження етапів з німецької
рецензування, експертної
мови для 5
оцінки та отримання грифу
класу ЗНЗ
МОНУ
грифом МОН
Підготувати тексти лекцій з
(Палій О.А.)
методики навчання ІМ для
студентів 3-4 курсів факультету
ІМ;
Підготувати тестові завдання з
методики навчання ІМ
Участь у роботі журі
відбіркового етапу ІІ туру
Всеукраїнського туру «Учитель
року - 2018».

Прикладної
лінгвістики

16.

Оптимізація та
інтенсифікація
навчання іноземної
мови як другої
спеціальності.

1.Аналіз стану
Керівник
проблеми у
теми:
вітчизняній і
К.пед.н., доц.
зарубіжній методології Ларіна Т.В.
2. Визначення методик Виконавці:
інтенсифікації
Чувакова Т.Г.,
навчання
Плотніков
3. Перевірка методик
Є.О.,
на практиці
Халимон І.Й.,
4. Створення
Шевченко С.І.,
комплексу
Терещенко
«Англійська мова як
В.Я.,
друга спеціальність»на Штепура А.П.,
засадах
Долматова
конструктивізма та
М.П.,
студентоцентрованого Шугалій Н.Є.
підходів.

Історії України

17.

Актуальні проблеми
соціальної історії
України
0115U005450

Мета: Дослідження
Організувати та провести:
Науковий 2015-2019
історії України крізь
керівник:
призму соціальних
д.і.н., проф.
- V Спаські читання.
взаємин і суспільних
Луняк Є.М.
- VІІІ Міжнародну студентську
трансформацій із
Виконавці:
Інтернет - конференцію
використанням
«Повсякденне життя
проф.
новітніх розробок в Лепявко С.А.
радянського суспільства в добу
галузі історичної
війни та післявоєнні роки 1939проф.
науки та суміжних з
1950-ті рр.».
Бойко О.Д.
нею наук.
Продовжити роботу по
Доценти:
Завдання:
удосконаленню і перевиданню
1) аналіз вузлових Страшко Є.М.,
навчальних посібників з історії
проблем соціальної
Москаленко
України
історії України із
Проведення тематичної
О.Ю,
залученням
екскурсів
«Ніжин і Ніжинщина
Кривобок
вітчизняного та
у
роки
Другої
світової війни».
О.П.,
зарубіжного досвіду;
Продовжити написання
2) вивчення гендерних Потапенко
навчально-методичних,
М.В.,
аспектів вітчизняної
хрестоматійних, електронних
Крупенко
історії;
посібників і навчальних

2018

Продовження процесу
Виступи на
інтенсифікації програм
конференціях.
викладання іноземної мови як
другої спеціальності.
Впровадження наступного
10 статей.
етапу пілотного випробування
новітніх підходів.
Проведення заходів з перевірки
якості навчання.
Розробка навчально-методичної
бази для імплементації
дистанційного навчання.
Продовження створення
комплексу для професійноорінтованого навчання.

1 Міжнародна
наукова
конференція
1 Міжнародна
студентська
конференція
1 навчальний
посібник
4 екскурсії
1 навчальний
посібник

Історії України

18.

Регіональний вимір
українського
історичного процесу
0115U005452

3) проведення
наукових заходів із
зазначеного напряму
та підготовка до друку
відповідних наукових
публікацій.
Мета: Відповідно до
сучасних тенденцій
розвитку світової
історіографії
проводити всебічний
аналіз проблем
регіональної історії (на
прикладі ЧерніговоСіверщини) в
контексті
загальноукраїнського
та європейського
історичного процесу
Завдання:
1) здійснювати
опрацювання джерел з
регіональної історії;
2) проводити
систематизацію
історіографії
регіональної історії;
3) виокремити
найважливіші
історичні події
загальноукраїнського
масштабу, які
відбувались на
Чернігово-Сіверщині;
4) вивчати особливості
і тенденції
регіональної
соціально-економічної

О.В.,
Кириленко
С.О.
Ст. викл.
Дудченко Г.М.

програм.
Публікації наукових статей,
рецензій.

Взяти участь у роботі
Науковий 2015-2019
міжнародних, всеукраїнських і
керівник:
д.і.н., проф.
регіональних наукових
Лепявко С.А.
конференцій
Організувати та провести:
- ХІІІ Міжнародну наукову
Виконавці:
конференцію
проф.
«Знаки
питання в історії
Луняк Є.М.,
України»: (До 400-річчя
Бойко О.Д.
переходу
Чернігово-Сіверщини
Доценти:
під владу Речі Посполитої та до
Страшко
350-річчя антимосковського
Є.М.,
повстання в Ніжині).
Москаленко
Всеукраїнську
конференцію
О.Ю.,
«Українська військова звитяга.
Кривобок
Крути
– 100 років потому: міфи
О.П.,
й
історичні уроки»
Потапенко
V всеукраїнську наукову
М.В.,
конференцію
«Археологія
Крупенко
Ніжина та його околиць».
О.В.,
Підготувати
серію статей у
Кириленко
журналах «Ніжинська
С.О.
старовина»,
«Література та
Ст. викл.
культура Полісся» та
Дудченко Г.М.
«Сіверянський літопис».
Керівництво науковою роботою
студентів

Наукові статті,
рецензії

Міжнародні,
всеукраїнські та
регіональні
наукові
конференції

1 Міжнародна
наукова
конференція

1
Всеукраїнська
конференція
1
Всеукраїнська
конференція
статті

12-й випуск
студентського
«Історичного
альманаху»

Всесвітньої
історії та
міжнародних
відносин

історії;
5) досліджувати
специфічні риси
місцевого
повсякденного життя і
етнографії;
6) організовувати та
проводити наукові
Міжнародні та
Всеукраїнські
конференції: «Спаські
міжнародні наукові
читання»,
«Філаретівські
читання»,
«Розумовські
зустрічі».
2017-2021
Моціяка П.П. Всеросійські
19. Розвиток демократичної Дослідження сучасних Керівник
методологічних
благодійницькі товариства в
традиції у світовій
теми:
підходів у вивченні
К.і.н., доц.
період Першої світової війни.
історії
проблем історичного Мицик Л.М.
Кузьменко Ю.В. Перші
процесу, актуальних
секретарі обкомів Компартії
Виконавці:
проблем всесвітньої
Свистович
України у період перебудови:
історії, історії
С.М.,
спроба просопографічного
становлення
Моціяка П.П.,
аналізу.
демократичного
Дудка Р.А.,
Мартиненко В.В. Білоруські
суспільства.
Мартиненко
землі в 1914-1918 рр.
В.В.,
Дудка Р.А. Челійський в’язень
Давиденко
преподобний
Ю.М.,
Іустин Попович.
Кузьменко
Мицик Л.М. «Доктрина Обами»
Ю.В.,
в контексті еволюції зовнішньої
Мицик Л.М.,
політики США.
Бровко А.Г,
Кучменко Е.М. Геополітичні
Кучменко
фактори та неоєвродійство:
Е.М.
історіографія проблеми.
Кучменко Е.М.
Історіографія критеріїв моделей

ІХ, 2018
публікація
Х, 2018
публікація

V, 2018
публікація
VІ, 2018
публікація
ІV, 2018
публікація
ІІІ, 2018
публікація
ІV, 2018
доповідь

Всесвітньої
історії та
міжнародних
відносин

світового порядку.
Бровко А.Г. Благодійницька
діяльність в античні часи.
Свистович С.М. Глобальні
виклики ХХІ століття.
Давиденко Ю.М. Агітаційнопропагандистська діяльність
Народових Сил Збройних в
Польщі в період 1939-1944 рр.
Давиденко Ю.М. Розвиток
польської системи освіти в
повоєнний період 1944-1956 рр.
Мицик Л.М. Європейські студії
в університетах США і Канади.
Дудка Р.А. Християнство в
сучасному світі.
2017-2021
Кедун І.С. Археологічні
20. Етнічна, міжконфесійна, Дослідження історії та Керівник
дослідження у м.Ніжин у 2017
соціально-економічна та культури етнічних
теми:
меншин міста Ніжина
к.і.н., доц.
р.
політична історія
та Чернігівщини,
Моціяка П.П.,
Кедун І.С. Археологічні
Чернігівщини
економічного та
Виконавці:
дослідження у м. Новгородполітичного розвитку Моціяка П.П.,
Сіверський у 2017 р.
рідного краю в
Самойленко
Кедун І.С. Ніжинські
ХІХ-ХХІ ст.
О.Г.,
підземелля на сучасному етапі
Кедун І.С.,
дослідженнь.
Прудько В.О.,
Моціяка П.П. Форми і методи
Свистович
роботи Ніжинського повітового
С.М.
благодійного комітету в роки
.
Першої світової війни.
Моціяка П.П. Педагогічна
практика студентів
Ніжинського Історикофілологічного інституту князя
Безбородька.
Самойленко О.Г. Роль музеїв і
музейних працівників у
розвитку історичної науки на
Лівобережній Україні в другій

ІV, 2018
публікація
ІV, 2017
доповідь
V, 2018
публікація
Х, 2018
публікація
ІV, 2018
доповідь
ІV, 2018
доповідь
ІV, 2018
доповідь
ХІІ, 2018
публікація
Х, 2018
монографія
ІV, 2018
доповідь
VІІ, 2018
публікація

Х, 2018,
публікація

Всесвітньої
історії та
міжнародних
відносин

21.

половині ХІХ – першій третині
ХХ ст.
Самойленко О.Г. Ніжин в
контексті розвитку історичної
науки в Україні в ХІХ – першій
третині ХХ ст. Портрети
істориків.
Прудько В.О. Ніжинське
оточення С.А.Гатцука
Свистович С.М. Нові дані про
систему оборони
середньовічного Ніжина.
Прудько В.О. Витоки та етапи
становлення археологічних
досліджень в м. Ніжин.
Підготовка і
2016-2021
Кучменко Е.М. Історична
Інноваційні методики
Керівник
запровадження в
складова протиріччя між Росією
викладання курсів зі
теми:
навчальний процес
К.і.н., доц.,
та Японією: історіографія
всесвітньої історії
курсів лекцій,
Дудка Р.А.
проблеми.
методичних
Виконавці:
Мицик Л.М. Навчальнорекомендацій,
Свистович
методичний посібник
посібників, збірників
С.М.,
«Зовнішня політика країн
документів та інших
Самойленко
“великої сімки” для студентів
навчально-методичних
О.Г.,
спеціальності «Міжнародні
матеріалів.
Давиденко
відносини»
Ю.М.,
Дудка Р.А. Серафим Соболєв у
Кедун І.С.,
пошуках Істини.
Кузьменко
Дудка Р.А. НавчальноЮ.В.,
методичний посібник з з Історії
Дудка Р.А.,
світової цивілізації.
Прудько В.О.,
Прудько В.О. НавчальноКучменко Е.М.,
методичний посібник з
Мицик Л.М.
Політичної географії світу.
Свистович С.М. Система
оборони давньоруських міст.
Давиденко Ю.М.Феномен
польської самоврядної
організації “Солідарність”

ІV, 2018
доповідь

VІ, 2018,
публікація
ІХ, 2018
публікація
ІV, 2018
доповідь
ІV, 2018
доповідь

VI, 2018,
публікація
ІХ, 2018
публікація
V, 2018
публікація
ІV, 2018
доповідь
ІХ, 2018
публікація
ІV, 2018
доповідь
ІV, 2018
доповідь

Політології,
права та
філософії

22.

Вивчення, аналіз та
Права та обов’язки
Керівник
людини і громадянина, узагальнення діючих
теми:
гарантії їх реалізації та нормативно-правових К.ю.н., доц.
актів, що
Городецька
забезпечення захисту
регламентують права
І.А.
та обов’язки людини і Виконавці:
громадянина,
к.ю.н. доц.
встановлюють гарантії Дудченко
їх реалізації та
О.С., к.ю.н.
забезпечення захисту.

доц.
Геєць І.В.,
к.ю.н. доц.
Ларченко
М.О.
викл.
Бережняк

2018

Мартиненко В.В.
ІV, 2018
Білорусь в роки Першої світової
доповідь
війни.
ІV, 2018
Кедун І.С. Методи неруйнівних
доповідь
археологічних досліджень в
роботах НАЕ.
Кузьменко Ю.В.
ІV, 2018
Історіографічна ситуація у
доповідь
Франції в епоху Просвітництва.
Самойленко О.Г.
Вивчення
ІV, 2018
наукової спадщини Л.Ранке в
доповідь
Україні.
Моціяка П.П.
ІV, 2018
Філантропія епохи
доповідь
Просвітництва.
Бровко А.Г. Повсякденна
життя європейських студентів в
ХІ, 2018
епоху Середньовіччя.
публікація
Мартиненко В.В. Етнологічний
словник або Словник
етнологічних термінів.
Узагальнення нормативноУчасть у
правових актів, підготовка
наукових
навчальних посібників і
конференціях,
методичних розробок,
публікації
проведеня конференції «
статей, два
«Права, свободи і обов’язки
навчальних
людини та громадянина в
посібника.
Україні».

В.Д.
.
Політології,
права та
філософії

Політології,
права та
філософії

2017
Видання статей та посібників з Впровадження
Керівник
розробками нових досягнень в в науковий та
теми:
К.пед.н., доц.
галузі навчання історії.
практичний обіг
Желіба О.В.
результатів
досліджень.
Виконавці:
К.і.н., доц.
Дудка Л.О.
В рамках досягнення
2015-2019 Узагальнення та систематизація
Участь у
24.
Євроінтеграційні
Керівник
поставленої мети
наукових джерел, законодавчої
наукових
імперативи модернізації
теми:
сформульовано такі
д.політ.н.,
бази і статистичної інформації, конференціях,
політичної системи
завдання:
проф.
проведення конференції
публікації
сучасної України
- в контексті
Барановський
«Ідентичності та політичні
статей.
0115U005449
відповідності
Ф.В.
інститути:
виклики
для
європейським
України».
принципам консенсусної Виконавці:
демократії визначити к.політ.н., доц.
Карпяк О.М.
базові засади
к.ф.н., доц.
становлення,
Циба В.М.
обґрунтувати основні
23.

Інноваційні методи в
навчанні історії та
суспільних дисциплін

Розробка і апробація
нових методів та
засобів навчання
історії і суспільних
дисциплін.

напрямки та
проаналізувати важливі
складові розвитку
політичної системи
України, яка
знаходиться перед
викликами
євроінтеграційних
процесів;
- з точки зору
визначення детермінант
європейської інтеграції
України обґрунтувати
взаємозалежність і
взаємовплив політичних
й соціально-економічних
мотивів вступу до ЄС,
розкрити
адаптаційні можливості

України щодо
відповідності її
політичної і економічної
систем вимогам
європейської інтеграції
як елементу
глобалізаційного
розвитку;
- виявити системні
константи та змінні
критерії розвитку сталих
європейських
демократій в контексті
європрагнень України,
визначити і
структурувати на цій
основі певні уроки для
України, які є
важливими в контексті
вирішення загальної
проблематики
дослідження;
визначити спільність
внутрішніх та
євроінтеграційних
потреб модернізації
політичної системи
України,
систематизувати основні
чинники та проблеми,
що існують в контексті
даного визначення;
дослідити критерії
вступу до ЄС як
найважливіші чинники
побудови
демократичної,
соціальної, правової
держави в Україні.

Політології,
права та
філософії

25. Особливості викладання Забезпечити постійне
оновлення змісту
філософських дисциплін
філософських
у сучасних умовах

Керівник
теми
к.філос. н.,

2018

Видання статей та посібників з
філософських дисциплін та
соціології.

Підвищення
якості
викладання

Фізичного
виховання та
валеології

дисциплін та
соціології; розробити
інноваційні технології
викладання з метою
формування у
студентів навичок
критичного мислення
та сучасного
світогляду;
конструктивний
перегляд тематики
рефератів для
складання канд. іспиту
з філософії з
урахуванням новітніх
тенденцій у світовій
філософії;
здійснювати
соціологічний
моніторинг процесу
вдосконалення КМС
Розробити систему
26.
Підвищення ролі
професійнофізичного виховання в
професійній підготовці прикладної діяльності
та вимог до рівня
майбутнього
знань, умінь і навичок
вчителя
ведення фізкультурнооздоровчої роботи.

доц. Кушерець
Т.В.
Виконавці:
к.філос. н.,
доц. Баранова
Н.М.
к.філос. н.,
доц. Бучин
О.П.

філософських
дисциплін та
соціології
Участь у
наукових
конференціях,
публікації
статей

2018-2019
Особливості формування у
Статті,
Керівник
студентів ВНЗ ціннісного
методичні
теми:
К.пед.н., доц.
ставлення до фізичної культури. рекомендації.
Щербак П.І.
Особливості фізичного
.
розвитку і функціонального
Виконавці:
К.б.н., доц.
стану організму в старшому
Марченкова
шкільному віці.
А.І.,
Фізіологічні основи поведінки.
К.пед.н., доц.
Комплексна оцінка рівня
Заплішний І.І.
фізичної підготовленості
Ст. викл.:
старшокласників.
Кузьменко
Використання тренажерів і
П.І.,
фізичних вправ для зміцнення
Кирієнко
здоров’я студентів. Контроль і
М.М.,
самоконтроль у процесі
Боровик В.В.
фізичного удосконалення.
Викл.:
Розвиток рухових якостей у

Біології

27.

Бойко М.П.,
Оленченко
С.О.,
Красновид
М.М.
Керівник
теми:

Моніторинг стану
навколишнього
середовища в зоні
екотону Полісся та
Лісостепу на прикладі
ландшафтних
комплексів
Чернігівської області
Розділ 1.
Рослинність та її
нозологічне значення
лісостепової частини
Чернігівської області

Проаналізувати
сучасний стан
популяцій рідкісних
видів на територіях
об’єктів природнозаповідного фонду
регіону досліджень.
Продовжити
дослідження
сучасного стану
рослинних угруповань
об’єктів ПЗФ даної
території.

Керівник к.б.н., доц.
Лобань Л.О.
Виконавці:
асист. Дідик
Л.В.

Дослідити
Керівник Розділ 2.
Моніторинг стану
особливості видового
к.б.н., доц.
рослинного покриву
складу основних
Лисенко Г.М.
Ічнянського національного формацій зональної
природного парку
лісової рослинності на
території НПП
«Ічнянський»
Дослідити залежність
Керівник Розділ 3.
Регуляція процесів росту і
процесів росту і
к.б.н., доц.
розвитку рослин
розвитку від впливу
Гавій В.М.

студентів за допомогою
фізичних вправ.
Відбір юних легкоатлетів до
ДЮСШ.
2016-2020

Провести наукові експедиції з Статті, розділи
метою аналізу динаміки
дисертації,
чисельності рідкісних видів,
організація та
зібрати гербарний матеріал
проведення
цікавих у науковому
наукової
відношенні видів, зробити
роботи серед
геоботанічні описи угруповань,
студентів
в яких вони зростають.

Провести польові дослідження
видового складу основних
формацій зональної лісової
рослинності на території НПП
«Ічнянський»

Стаття

Здійснити порівняльну
Тези, статті,
характеристику впливу
участь у
синтетичних регуляторів росту конференціях.

синтетичних та
природних
регуляторів росту
рослин

Розділ 4.
Історико-фауністичний та
еколого-морфологічний
аналіз тваринного світу в
зоні екотону Полісся та
Лісостепу

Біології

28.

Моніторинг
валеологічного стану
здоров’я населення та
формування здорового
способу життя

Виконавці:
к.х.н., доц.
Сенченко Г.Г.,
к.с.-г.н., доц.
Приплавко
С.О.

на основні показники процесів
росту і фотосинтетичну
активність зернових і плодовоягідних культур, синтетичних
та природних регуляторів
росту на показники
вкоріненості живців смородини
чорної та їх подальший
розвиток.
Дослідити сучасний стан
Тези, статті,
популяцій ссавців окремих
участь у
територій природноконференціях.
заповідного фонду
Організація та
Чернігівщини (Ніжинський,
проведення
Борзнянський, Ічнянський рнаукової
ни).
роботи серед
студентів

1. Дослідити
Керівник:
сучасний стан
к.б.н., проф.
популяцій ссавців Марисова І.В.
в зоні екотону
Виконавці:
Полісся та
к.б.н., доц.
Лісостепу.
Кузьменко
2. Дослідити
Л.П.,
сучасний стан
ст. викл.
популяцій птахів в
Вобленко
зоні екотону
О.С., асист.
Полісся та
Кедров Б.Ю.,
Лісостепу.
провідний
3. Дослідити
фахівець каф.
сучасний стан
біології
популяцій риб в
Шешурак
зоні екотону
П.М.
Полісся та
Лісостепу.
4. Дослідити
сучасний стан
популяцій комах в
зоні екотону
Полісся та
Лісостепу.
Аналіз стану здоров’я Керівник: 2017-2018 Проналізувати стан здоров’я
студентів НДУ ім.
К.б.н., доц.
студентів НДУ ім. М.Гоголя та
М.Гоголя та учнів
Кузьменко
учнів Ніжинського ліцею
Ніжинського ліцею
Л.П.
Ніжинської міської ради при
Ніжинської міської
Виконавці:
НДУ ім. М.Гоголя

Підготувати
статтю.

Біології

Хімії

29.

Формування
професійних
компетентностей
учителя біології

30. Пошук нових біологічно
активних речовини та
екологічні проблеми
довкілля (разом зі
спільною науководослідною лабораторією
ІБОНХ НАНУ на НДУ
імені Миколи Гоголя)
1. Нові біологічно активні
речовини серед
гетероциклічних систем.
2. Дослідження нових
біологічно активних
речовин серед гетероциклічних та
металокомплекс-них
сполук.
3. Екологічні проблеми
довкілля.

ради при НДУ ім.
М.Гоголя

асист. Дема
Л.П.

1. Проаналізувати
основні тенденції
реалізації завдань
біологічної освіти за
новою програмою.
2. Скоригувати
завдання «Методики
навчання біології» з
вимогами нової
шкільної програми з
біології.
3. Дослідити сучасні
підходи до реалізації
профільного навчання
в школі.

Керівник:
К.б.н., доц.
Гавій В.М.,
Виконавці:
ст.викл.
Коваленко
С.О.

2016-2010

Ознайомитись з
сучасними підходами
впровадження профільної
освіти
в навчальних закладах різного
типу
Продовжити вивчити досвід
вчителів біології по
плануванню профільного
навчання в закладах різного
типу

Участь у
конференціях,
стаття.
Створити творчу
групу по
вивченню
досвіду вчителів
біології та
обговорення
досвіду в
робочих групах
студентів

Синтез та дослідження Керівник
2015-2019 Синтезувати нові гетероциклічні
нових біологічно
сполуки та дослідити їх
теми:
активних речовин серед Д.х.н., проф.
практично-корисні властивості.
органічних та метало- Суховєєв В.В.
Дослідити забруднення водних
комплексних сполук. Виконавці:
ресурсів Чернігівської області.
Моніторинг водних
Д.фарм.н.,
Дослідження карбоангідразної
ресурсів і ґрунтів
проф.
активності вищих рослин.
Чернігівської області. Демченко
Дослідити практично-корисні
А.М.
властивості нових синтезованих
К.х.н., доц.
гетероциклічних сполук та їх
Москаленко
металокомплексів
О.В.,
Здійснити дослідження водойм
ЦиганковС.А.
м.Ніжина та розробити заходи
К.б.н., доц.
щодо поліпшення їх екологічного
Гавій В.М.,
стану.
Семеніхин
Здійснити дослідження ґрунтів
А.В.
Чернігівщини та розробити
Ст.викл.
заходи поліпшення їх
Швидко О.В.
агрохімічного стану.

Патенти,
статті,
доповіді на
наукових
конференціях,
організація та
проведення
наукової
конференції та
наукової
роботи серед
студентів та
аспірантів.

Хімії

Географії

Мол.наук.спів
р.
Суховєєв О.В.
2015-2019 Синтезувати нові гетероциклічні
31. Синтез нових сульфуро- Синтез та дослідження Керівник
нових біологічно
сполуки та дослідити їх
та нітрогеновмісних
теми:
практично-корисні властивості
гетероциклічних сполук активних речовин серед Д.х.н., проф.
сульфуро- та
Суховєєв В.В.
та дослідження їх
нітрогеновмісних
практично-корисних
Виконавці:
метало комплексних К.х.н., доц.
властивостей
сполук.
Москаленко
0115U005451
О.В.,
Циганков С.А.
Ст.викл.
Швидко О.В.
Мол.наук.спів
р.
Суховєєв О.В.
Комплексний аналіз
2015-2019
Дослідження природного
32. Українське Полісся:
Керівник
Українського Полісся
потенціалу регіонів Полісся,
природа,
теми:
як природнод.г.н., проф.
вивчення ключових проблем
населення, господарство,
господарського
Барановський
використання та збереження
внутрішньо-регіональні
регіону країни.
М.О.
його природних ресурсів.
відмінності
Вивчення природного Виконавці:
Науковий аналіз медико0115U005453
потенціалу регіону та д.г.н., проф.
демографічної ситуації у
особливостей його
Смаль В.В.,
регіонах Полісся. Просторовий
використання. Аналіз К.г.н., доц.:
аналіз мережі загальноосвітніх
рівня гостроти
Афоніна О.О.,
навчальних закладів регіону з
екологічної ситуації. Барановська
метою оцінки можливостей її
Оцінка
О.В.,
оптимізації. Дослідження
демографічного
Остапчук В.В.,
територіальної структури
потенціалу,
Філоненко
госпітальних округів,
дослідження
Ю.М.,
визначення їхнього потенціалу,
трансформації
Філоненко
розробка пропозицій з
структури та функцій
І.М.,
оптимізації мережі медичних
системи розселення. Шовкун Т.М.,
установ. Оцінка особливостей
Визначення головних
Ст. викл.
проведення адміністративнопроблем, галузевих і
Мирон І.В.,
територіальної реформи,
територіальних
.Бездухов
фінансової децентралізації в

Патенти,
статті,
доповіді на
наукових
конференціях.
Організація
проведення
наукової
конференції та
наукової
роботи серед
студентів.
Захист
кандидатських
дисертацій.
Монографія.
Статті

Математики та
економіки

зрушень у розвитку
О.А..
регіонах Українського Полісся.
господарства, Полісся.
Участь у роботі науковоАналіз соціальної
практичних конференцій з
інфраструктури.
доповідями про різні аспекти
Типізація регіонів
соціально-економічного
Полісся за
розвитку Українського Полісся
особливостями
розвитку та
подібністю проблем.
Розробка стратегічних
цілей і завдань
збалансованого
розвитку регіону.
Обґрунтування
концепції
реформування
адміністративнотериторіального
устрою та стратегії
розвитку регіонів
Полісся. Головна мета
– створення моделі
збалансованого
розвитку Українського
Полісся на період до
2020 р.
Забезпечити
методичними
Підготувати
З метою залучення
2015-2019 1)
33. Вдосконалення змісту і
Керівник
матеріалами
студентів
Навчальностудентів до
теми:.
методичні
методів викладання
наукового
інституту
з
метою рекомендації
індивідуальної
К.п. н., доц.
математичних
удосконалення процесу викладання
самостійної роботи та Барило Н.А.
дисциплін у вищих
щодо
дисциплін,
викладання
яких
навчальних закладах та здійснення якісного
Виконавці :
формування
забезпечує кафедра в т.ч. підготувати
.Ст.в.
загальноосвітніх школах управління діяльністю
компетентностей.
методичні
матеріали
«Практичні
студентів підготувати Варущик Н.П.
заняття з диференціальної геометрії», Підготувати до
комплекс методичного К. ф.-м. н.,:
«Методика навчання математики у друку посібники,
забезпечення для
Віра М.Б.;
середній
школі
та
вищому статті, зробити
дистанційного
Чорненька
доповіді на
навчальному
закладі»,
«Вузлові
навчання студентів з
О.В.;
питання методики навчання учнів
наукових
використанням
Асист.
розв’язанню геометричних задач» (на конференціях,

платформи Мооdle .
Теоретичне
обґрунтування
методичної системи
навчання математики,
впровадження якої в
процес викладання
математичних
дисциплін
забезпечуватиме розвиток математичних
компетентностей
студентів в умовах
кредитно-модульної
системи навчання.
Удосконалення
навчальних програм з
навчальних дисциплін,
які забезпечує
кафедра.
Удосконалення
системи організації та
управління
навчальним процесом
на факультеті з
допомогою
комп’ютерних
технологій.
Дослідження
результативності
впровадження
інтерактивних
технологій навчання
математики в ЗОШ та
вищих навчальних
закладах.

Бойко Л.М.

прикладі вивчення стереометрії) на
допомогу
проведення самостійної
роботи студентів-магістрантів з курсу
«Методика навчання математики в
середній та вищій школі» та ін.
2) У відповідності з вимогами
кредитно-модульної
системи
організації
навчального
процесу
продовжити створення та оновлення
електронних методичних матеріалів
для
дистанційного
навчання
студентів.
3) Розробити методичну систему
формування
соціальних
компетентностей у евристичному
навчанні математики.
4)
Проаналізувати
навчальні
програми та підручники шкільних
курсів математики і фізики для 9
класів на предмет можливостей
реалізації та типів міжпредметних
зв’язків математики і фізики за
програмами, що набудуть чинності у
2018 році.
5) Продовжити роботу по створенню
системи задач з міжпредметним
(фізичним) змістом для уроків
математики для учнів 7-9 класів.
6) Розробити схеми, таблиці та
зробити підбір задач для проведення
та організації самостійної роботи
студентів другого курсу при вивченні
дисциплін «Математичний аналіз»,
«Конструктивна
геометрія»,
«Комплексний
аналіз»,
«Диференціальні рівняння» та ін.
7) Зробити підбір задач прикладного
характеру, де застосовуються основні
теоретичні факти вищої математики.
8) Вдосконалення
організації та

методичних
семінарах.
Забезпечити
якісне
керівництво 3-ма
студентськими
проблемними
групами,
курсовими,
магістерськими
роботами (з
підготовкою
публікацій та
виступів з
доповідями на
студентських
наукових
конференціях).

методики проведення лабораторних
занять з курсу «Методика навчання
математики в старшій та вищій
школі».
9) Забезпечити функціонування
проблемних груп

Математики та
економіки

34.

Наближені методи
інтегрування
диференціальних
різницевих рівнянь
0115U005528

Дослідження та
побудова розв’язків
задачі оптимального
керування для
сингулярно збурених
систем у різних
випадках, пов’язаних з
кронекеровою
структурою граничної
в’язки матриць.
Дослідження
особливостей
побудови асимптотики
розв’язків
багатоточкових
крайових задач для
сингулярно збурених
систем
диференціальних
рівнянь з
вироджуваною
матрицею при
похідній.
Дослідження та
побудова
асимптотичного
розв’язку лінійних
систем
диференціальних
рівнянь, що містять
параметр та особливу
точку (регулярну та
іррегулярну).

2015-2019 1) Дослідити лінійну задачу
Керівник
оптимальної швидкодії (у
теми:
к. ф-м.н., доц.
різних випадках спектра
Чорненька О.В.
граничної в’язки матриць),
опираючись на результати
Виконавці :
к. ф.-м. н., доц.
асимптотичного аналізу
Віра М.Б.,
загального розв'язку
Тарасенко О.В.
сингулярно збурених систем з
виродженнями
2) Розглянути питання про
побудову загального розв’язку
лінійного диференціального
рівняння з малим параметром.
3) Продовжити дослідження
асимптотики загального
розв’язку лінійної системи
диференціальних рівнянь, яка
містить особливу точку, малий
параметр та вироджену
матрицю при похідній.
4) Продовжувати керувати
написанням магістерських
робіт.

Підготувати
до друку 3 статті, 3 доповіді
на наукових конференціях,
взяти участь у
наукових семінарах.
Забезпечити
керівництво
курсовими,
магістерськими
роботами (з
підготовкою
публікацій та
виступів з
доповідями на
студентських
наукових
конференціях).

Інформаційних
технологій і
аналізу даних

35.

Методи дослідження
багатовимірних
детермінованих і
стохастичних систем

Дослідження
питання про побудову
розв’язку звичайних
диференціальних
рівнянь вищих
порядків, які містять
параметр та особливу
точку.
Побудова
математичних моделей
та розробка методів
дослідження
багатовимірних
детермінованих і
стохастичних систем.

Керівник
теми:
Д.т.н., проф.
Казачков І.В.
Виконавці:
д.ф.-м. н.
Зінченко Н.М.
К.ф.-м.н,
доц.:
Ковальчук
Ю.О.,
Лісова Т.В.,
Доц.
Іванов В.В.
К.ф.-м.н.
Глушко І.М.

2018

Дослідити застосування
Підготовка до
дробового диференціювання та
друку
фрактальної геометрії для
моделювання складних систем з 7 наукових
статей;
опису гідродинамічних та
Виступ з 5
теплових процесів.
Дослідити загальний вигляд доповідями на
наукових
рівнянь електромагнітного поля
конференціях.
Максвела та наслідків з нього,
зокрема, отримати формули для
ефекту Доплера;
Дослідити методику
міжнародного опитування
TALIS у частині побудови
простих та складених індексів,
застосувати до реальних даних;
Дослідити результати ЗНО з
точки зору упередженого
оцінювання за гендерною
ознакою, місцем проживання,
соціальним статусом учасників;
Дослідити асимптотику та
довести граничні теореми для
складних процесів відновлення
у випадку незалежних доданків;
Вивчити застосування
граничних теорем для складних
процесів відновлення при
дослідженні математичних
моделей у страхуванні;

Інформаційних
технологій і
аналізу даних

36.

Запровадження нових
освітніх інформаційних
технологій

1. Створення
Керівник
мультимедійних
теми:
прикладних
К.ф.-м.н., доц.
програмних засобів
Ковальчук
для активізації
Ю.О.
навчальноВиконавці:
пізнавальної
Д.т.н., проф.
діяльності студентів. Казачков І.В
К.е.н., доц.
2. Використання
Фетісов
В.С.
інформаційних
К.ф.-м.н., доц.
технологій для
розвитку просторового Лісова Т.В.
Ст. викл.
мислення учнів.
Харченко
3. Розробка і
В.М.,
впровадження у
Канівець Т.М.,
навчальний процес Головіна Н.О.,
тестових і
к.ф.-м.н.
контролюючих
Бугаєць Н.О.
програмних засобів.
4. Розробка і
впровадження
мережевої системи
адміністрування
навчального процесу і

2018

Досліджувати розширення
табличних алгебр;
Досліджувати особливості
розробки та застосування
нереляційних баз даних;
Створити критереральноорієнтовану інтерпретацію
балів шкали ЗНО з математики.
досліджувати різні можливості
моделювання прогнозування та
функціонування соціальних
систем та виконувати їх
порівняльний аналіз.
Здійснити статистичний аналіз Підготовка до
різних форм тестових завдань у друку 8 статей;
зовнішньому незалежному
Виступ на 8
тестуванні на прикладі
науковоконкретної дисципліни;
методичних
Дослідити особливості
конференціях;
створення навчальних курсів з 2 методичних
точних наук у системі Moodle
посібники;
для студентів гуманітарних
Нові
спеціальностей;
електронні
Продовжувати проводити
навчальні
тестування просторового
курси та
мислення учнів
матеріали в
використовуючи засоби
університетські
системи Moodle;
й комп’ютерній
Розробити та впровадити
системі
систему навчальноуправління
дослідницьких задач у процесі навчанням;
навчання прикладних
Онлайнматематичних пакетів;
система
Дослідити стартап-екосистеми в тестування
Україні та інших країнах світу; критичного
Дослідити методологію
мислення;
створення 3D-моделей засобами
Онлайнповерхневого та твердотільного
довідник

діяльності кафедр.

моделювання;
Впровадити в дистанційні
курси, спеціальності 122
Комп’ютерні науки, викладання
яких забезпечується кафедрою,
систему оцінювання і
моніторингу набутих
студентами компетентностей
згідно з освітньою програмою;
Розробити довідковий
онлайновий інструмент
нормативно-орієнтованої та
критеріально-орієнтованої
інтерпретації балів ЗНО з
математики;
Розробити онлайн версію тесту
на критичне мислення
(адаптовний тест Старкі);
Продовжувати обмінюватися
досвідом з іншими вузами та
впровадити удосконалену
методику використання СІТ в
університетах України;
Завершити розробку
електронних ресурсів у
відкритому навчальному
середовищі на платформі
Moodle для курсів гендерної
спеціалізації при підготовці
магістрів.
Вивчення та
2018-2022
Продовжити дослідження
37. Розробка та дослідження
Керівник
шляхів підвищення
дослідження шляхів теми:
шляхів удосконалення
ефективності
удосконалення
К.пед.н., доц.
професійної підготовки
професійної підготовки підготовки студентів із Руденко М.П.
студентів із фізики та науковостудентів з фізики та
фізики та науковотехнічної творчості на основі
Виконавці:
науково-технічної
технічної творчості; К.пед.н., доц.:
нових технологій навчання,
творчості на основі
з’ясування ролі нових Бойко М.П.,
дослідження шляхів
нових технологій
технологій навчання у Закалюжний
удосконалення навчального
навчання

нормоорієнтованої і
критеріальноорієнтованої
інтерпретації
тестових балів
ЗНО з
математики.

Продовження
розробки
шляхів
оновлення
навчального
фізичного
експерименту
на основі

підготовці студентівфізиків; удосконалення
навчального фізичного
експерименту.

Фізики

В.М.

фізичного експерименту,
сучасної
з’ясування дидактичних функції вимірювальної
прикладної фізики у шкільній
техніки.
фізичній освіті, удосконалення
Розробка
змісту шкільної фізичної освіти. лабораторних
робіт з фізики
на основі
використання
цифрових
вимірювальних
приладів.
Удосконалення
методики
формування
фізичних
понять на
першому
ступені
навчання
фізики.
Оновлення
дидактичних
підходів до
вивчення
прикладних
питань
шкільного
курсу фізики.
Написання
навчальнометодичних
посібників для
студентівфізиків та
вчителів
фізики.
Висвітлення
результатів

Музичної
педагогіки та
хореографії

38.

Дослідити:
Методологічні та
закономірності,
методичні засади
принципи і методи
фахової підготовки
викладання фахових
майбутніх учителів
дисциплін у вузі;
мистецьких дисциплін
1. Методологічні основи
зміст, шляхи та
викладання фахових
методи формування
дисциплін у вищих
компетентності
закладах педагогічної
майбутніх учителів
освіти.
мистецьких
2. Теоретичні основи
дисциплін; виявити
методичної підготовки
особливості, зміст і
майбутніх учителів
методи формування
мистецьких дисциплін.
музично-творчої
3. Теоретичні основи
активності студентів у
художньо-творчого
процесі фахової
розвитку студентів у
підготовки; визначити
процесі теоретичної
методичні засади
підготовки.
використання
комп’ютерних
технологій у
навчальному процесі;
виявити основні
шляхи та методи
художньо-творчого
розвитку студентів у
процесі музичнотеоретичної
підготовки.

дослідження на
сторінках
навчальнометодичних
видань.
2017-2021
Виявити основні шляхи та
Підготувати
Керівник
теми:
методи художньо-творчого
статті, наукові
К.пед.н., доц.
розвитку студентів у процесі їх
доповіді,
Коваль О.В.
фахової підготовки у вищих
навчальнозакладах мистецькометодичні
Виконавці:
К.п.н, доц.
педагогічної освіти.
посібники.
Ростовська
Розкрити теоретичні аспекти
Ю.О.;
формування фахових
Пархоменко
компетенцій майбутніх
О.М.,
учителів мистецьких дисциплін.
к.п.н. Спіліоті
О.В.,
к. мист. доц.
Кавунник О.А.
Ст. викл.
Сірякова Г.В.

Музичної
педагогіки та
хореографії

39.

Інструментально- 40.
виконавської
підготовки

Шкільна мистецька
освіта: історія, теорія,
методика
1. Основи шкільної
педагогіки мистецтва.
2. Діагностика художніх
здібностей школярів.
2. Сучасні методики
викладання мистецьких
дисциплін.

Розкрити науковометодичні основи
мистецької педагогіки.
Розкрити науковометодичні основи
діагностики художніх
здібностей школярів.
Вивчення історичних
аспектів мистецької
освіти дітей у період
від Античності до
кінця ХХ століття.
Виявити особливості
цієї освіти, залежно
від історичного
періоду.
Виявити шляхи
удосконалення
сучасної мистецької
освіти школярів.

Теорія і практика
підготовки майбутніх
фахівців музичного
мистецтва

1. Теоретичеі аспекти

Дослідити
теоретичні основи

Науковий
керівник:
К.пед.н., доц.
Коваль О.В.
Виконавці:
К.пед.н., доц.
Коваль О.В.,
Пархоменко
О.М.,
Ростовська
Ю.О.

20172021

Керівники 2015-2019
теми:
К.пед.н., доц.
Біла Н.Л.
Виконавці:
Гусейнова
Л.В.,
Дорохін В.Г.,
Ляшенко Т.В.,
Павленко
О.М.,
Ревенчук В.В.,
Ростовська
І.О.,
Щербініна
О.М.
Дворник Ю.Ф.

Вивчення історичних аспектів Підготувати
мистецької освіти дітей у
статті, наукові
період від Античності до кінця
доповіді,
ХХ століття. Виявити
навчальноособливості цієї освіти, залежно методичні
від історичного періоду.
посібники
На основі порівняльного
аналізу історичних періодів
становлення мистецької освіти
дітей виявити сучасні тенденції
її розвитку в Україні

Збір та опрацювання
матеріалів з теми наукового
дослідження.

Підготовка до
друку статей,
методичних
рекомендацій,
навчальних
посібників.

інструментальновиконавського мистецтва.

музичноДорохін В.Г.,
виконавського
Щербініна
аналізу
О.М.,
та особливості
Ростовська
формування
І.О.
мотивації навчання.
2. Методичні проблеми
Дослідити
інструментальноособливості
Біла Н.Л.,
виконавської підготовки. підготовки студентів Шумський
факультету з
М.О.,
дисциплін:
Дорохін В.Г.,
«основний
Гусейнова
інструмент»,
Л.В.,
«додатковий
Щербініна
інструмент», «гра на
О.М.,
музичному
Ляшенко Т.В.,
інструменті» та з
Ревенчук
дисциплін
В.В.,
«концертмейстерський Павленко
клас»
О.М.,
Ростовська
3. Особливості
І.О.
оркестрової підготовки Дослідити специфіку
організації
Біла Н.Л.,
майбутніх учителів
оркестрової
Шумський
музичного мистецтва.
підготовки майбутніх
М.О.
4. Теоретичні основи
фахівців
оркестрового
Дослідити
диригування.
Шумський
особливості
М.О.
підготовки
оркестрових
5. Теоретичні засади
Дворник Ю.Ф.,
диригентів
режисерської підготовки Дослідити інновації
Павленко
майбутніх вчителів
О.М.,
у мистецькій освіті та
музичного мистецтва.
Шумський
можливості
М.О.,
застосування
цифрових технологій Щербініна
О.М.

Статті

Методичні
рекомендації,
навчальні
посібники.
Статті.

Методичний
посібник,
Статті.
Статті.

Статті,
методичні
Розробки.

Вокальнохорової
майстерності

41. Інноваційно-орієнтована
підготовка майбутніх
фахівців диригентськохорового та вокального
спрямування.

Керівники 2018-2021
теми:
Професори,
Заслужені
діячі мистецтв
України:
Костенко Л.В.
Шумська Л.Ю.
1. Розробка
методичних порад та
систематизація
вокально-хорового
репертуару для роботи
з школярами
середнього шкільного
віку.
2. Організація
самостійної роботи з
постановки голосу
студентів
першокурсників
3.Формування
професійної
компетентності
майбутнього вчителя
музики в хоровому
класі.
4. Узагальнення
актуальних проблем
вокально-хорової та
диригентської
підготовки майбутніх
вчителів музики

Ст.викл.
Хоменко А.Б.,
Хоменко З.В.,
Коробка В. І.,
Брюзгіна Г. Г.

5. Педагогічні умови

Ст.викл.
Курсон В. М.

Редагування музичного та
теоретичного матеріалів.

Стаття

Ст.викл.
Хоменко З. В.

Підготувати до друку статті з
актуальних проблем фахової
підготовки.

Викладачі
кафедри

Узагальнення науковопедагогічного матеріалу з
актуальних проблем
професійної підготовки

К. мист., доц.

Збір та обробка матеріалу.

Випуск
репертуарнометодичного
посібника для
школярів
середнього
шкільного віку
Методичні
рекомендації
для студентівпершокурсників
Запровадження
результатів
наукового
дослідження в
практичній
діяльності хору
«Канцона».
Друкування
статей в Зб.
«Актуальні
проблеми
мистецької
освіти»,
«Наукові
записки» та ін.
фахових
виданнях.
Методичні

Індивідуальна тематика

Кафедра

№
п/п

1
2
Інструментально- 1.
виконавської
підготовки

Фізики

2.

Назва теми

Завдання
дослідження

3
4
Дослідження
Ніжинський
історичної рефлексії
український театр
театру
ім. М.Коцюбиського як
культурно-мистецький ім. М. Коцюбинського
осередок Чернігивщини

Наук.
керівник,
виконавці
теми
(ПІБ,
вчений
ступінь,
звання)

Термін
вико- Що передбачено зробити
нання
у поточному
роботи
2018 році

5
6
7
2015-2019 Збір та опрацювання матеріалів
Керівник
з теми дисертаційного
теми:
канд. пед.
дослідження.
наук, доц.
Підготовка до друку статті.
Копієвська
О.Р.
Виконавець:
викладач
Коломійченко
М.М
Вивчення взаємодії ІЧ- Керівник: 2016-2018 Теоретично і експериментально
Дослідження
випромінювання з
Д.ф.-м.н.,
дослідити особливості
поверхневих плазмонповерхнею полярних
проф.
розповсюдження
фононних збуджень у
оптично-анізотропних Мельничук
електромагнітних хвиль
одновісних
напівпровідників та
О.В.
інфрачервоного діапазону в
напівпровідниках
структур на їх основі як
одновісних полярних
при звичайному
напівпровідниках та структурах
зовнішньому
на їх основі в умовах наявності
відбиванні, так і в
зв’язку довгохвильових
режимі збудження
оптичних коливань кристалічної
поверхневих
ґратки з коливаннями
поляритонів фононного
електронної плазми. Дослідити
та плазмон-фононного
вплив просторової дисперсії і
типів.
зовнішнього постійного
однорідного магнітного поля на
розповсюдження, відбивання та

Очікувані
кінцеві
результати

8
Завершення
дисертаційного
дослідження,
та захист
кандидатської
дисертації.

Співвідношення
для визначення
умов збудження
та
розповсюдження
електромагнітни
х хвиль в
оптичноанізотропних
полярних
одновісних
напівпровідника
х та структурах
на їх основі при
врахуванні
слабкої
просторової

пропускання електромагнітних
хвиль в одновісних
напівпровідниках. Розробити
теорію для визначення
залежності коефіцієнта
зовнішнього відбивання від
частоти, однорідного магнітного
поля тощо стосовно одновісних
полярних напівпровідників та
структур на їх основі. Дослідити
вплив анізотропії ефективної
маси вільних носіїв зарядів і
кристалічної ґратки на
властивості поверхневих
плазмон-фононних збуджень у
одновісних полярних
напівпровідниках та структурах
на їх основі. Дослідити
особливості генерації та
підсилення електромагнітних
хвиль в одновісних полярних
напівпровідниках та структурах
на їх основі за наявності впливу
сильного однорідного
магнітного поля.

Хімії

дисперсії
оптичних
коливань ґратки.

Розроблений
неруйнівний
метод
визначення
орієнтації
оптичної вісі
полярних
одновісних
оптичноізотро-пних та
оптично-анізотропних
кристалів і
структур на їх
основі.
Математичні
вирази для
дослідження
ефекту
Фарадея на
вільних носіях
зарядів у
одновісному
оптичноанізотропному
напівпровідник
у за довільної
орієнтації
кристала
відносно
зовнішнього
магнітного
поля.
Статті,
3. Формування професійно- Дослідження проблеми Керівник: 2017-2018 Дослідити дидактичні умови та
формування
Д.пед.н.
чинники формування професійно- доповіді на
методичної
методичної компетентності у
наукових
компетентності майбутніх професійно-методичної Лукашова Н.І.

учителів хімії у ВНЗ

компетентності
студентів-хіміків під
час вивчення фахової
методики
Провести
Керівник:
інвентаризацію
К.б.н, доц.
сучасних та
Пасічник С.В.
перспективних порід
свійських тварин та
культурних рослин на
Чернігівщині.

студентів ВНЗ

1.Проаналізувати сучасний
стан порід тварин та сортів
рослин на Чернігівщині.
2.Дослідити перспективні
породи та сорти для
подальшого районування на
Чернігівщині.

конференціях.

Підготувати
статтю

Біології

4. Cучасний стан селекції
на Чернігівщині

Біології

Тези, стаття,
5. Дослідження біохімічних Дослідити біохімічні Керівник: 2018-2021 1. Дослідити антиоксидантну
механізми біологічної Д.б.н., проф.
активність біологічно активних
участь у
механізмів біологічної
активності
природних
сполук
за
умов
in
vitro.
конференціях.
Кучменко О.Б.
активності фізіологічнота хімічно
2. Дослідити біохімічні механізми Організація та
активних речовин
синтезованих
впливу біологічно активних
проведення
фізіологічно-активних
сполук на метаболічні процеси inнаукової роботи
речовин та їх
vivo за нормальних умов і при серед студентів.
комбінацій на
моделюванні патологічних станів.
рослинних та
тваринних моделях in
vitro та in vivo.
Дослідити вплив
2018
Підготувати
Монографія
6. Місцева преса: уроки
Керівник:
радянської історію на д.філол.н.,
монографію,
радянської історії
стан місцевої преси
доповіді
на конференцію
проф.
Тимошик
М. С.
Дослідити особливості Керівник:
2018
Підготувати доповідь на
Стаття
7.
Публіцистика другої
публіцистики
другої
конференцію
д. н. із соц.
половини XIX – першої
половини
XIX
–
першої
ком.
третини XX ст.: модель
третини XX ст. крізь Дзюба Т. А.
національної
призму національної
ідентичності
ідентичності

Української
літератури та
журналістики

Української
літератури та
журналістики

Математики та
економіки

8.

Мікроекономічні
проблеми трансформації
економіки України

Дослідження
Керівник:
актуальних і
к.е.н., доц.
дискусійних наукових Городецька
проблем у галузі
М.О.

2018

Провести дослідження з
наступних економічних
напрямків:
- промислова революція;

Забезпечити
якісне
керівництво
студентською

економіки.

Математики та
економіки

9.

Дослідження та
організація навчальнометодичної роботи з
циклу соціальноекономічних наук

Дослідження та
Керівник:
організація навчально- к. е. н., доц.
методичної роботи з
Пахомова
викладання
Т.М.,
економічних дисциплін Виконавець:
у ЗВО та
к. е. н., доц.
загальноосвітніх
Городецька
школах
М.О.
Методичне
забезпечення
спецкурсів з блоку
«Дисципліни

- маркетинг;
- макроекономіка.

2018

проблемною
групою,
курсовими
роботами (з
підготовкою
публікацій та
виступів з
доповідями на
студентських
наукових
конференціях).
Розробка
навчальнометодичних
комплексів.
Участь у
міжнародних і
вітчизняних
науковопрактичних
конференціях,
публікація
статей,
доповідей з
відповідної
проблематики.
Розробити та удосконалити
Забезпечити
навчально-методичні
якісне
комплекси з економічних
керівництво
дисциплін, викладання яких
курсовими
забезпечує кафедра, в т.ч.
роботами (з
- «Маркетинг» (дисципліна за підготовкою
вибором студентів «Дисципліни публікацій та
соціально-гуманітарного
виступів з
блоку»)
доповідями на
- «Фінансова грамотність»
студентських
(дисципліна за вибором
наукових
студентів «Дисципліни
конференціях).

