1.

Педагогіки,
початкової
освіти та
освітнього
менеджменту

2.

об’єктивної картини
К.пед.н., доц.
внеску Ніжинської
Філоненко
вищої школи у
О.С.,
розвиток педагогічної
К.пед.н., доц.
науки, освіти і
Киричок І.І.
культури України.
Повернення і
реабілітація імен
вчених-педагогів 20-30
років, які зробили
вагомий внесок у
розвиток педагогічної
науки України
2019-2024
Удосконалення
Науковий
професійної підготовки
керівник:
Д.пед.н, проф.
сучасного вчителя
Турчин Т.М.
початкової школи

Творчий потенціал
майбутніх учителів
початкової школи при
викладанні курсу
«Мистецтво»

Виокремлення,
Виконавці:
вивчення, висвітлення Д.пед.н, проф.
основних
Турчин Т.М.,
закономірностей
к.пед.н, доц.
викладання мистецтва Новгородська
у початковій школі
Ю.Г.,
к.пед.н, доц.
Шевчук М.О.

Професійна підготовка
сучасного учителя
початкових класів до
уроків математики

Д.пед.н, проф.
Лосєва Н.М.

семінарських занять
з курсу «Педагогічна
компаративістика»:
для аспірантів ІІ
курсу третього
(освітньо-наукового
рівня) підготовки
галузі знань 01
Освіта спеціальності
011 Науки про освіту

Підготовка статей,
Підготовка програм і
посібників,
посібників з
методичних матеріалів, дисциплін кафедри.
навчально-методичних Оновлений комплекс
комплексів
інструктивноз дисциплін спеціальності
методичних
«Початкова освіта»
матеріалів з
педагогічної
практики студентів
Статті, методичні
Проведення науково –
рекомендації.
практичної конференції
Турчин Т.М.
«Початкова освіта:
Навчальноісторія, проблеми,
методичний
перспективи»
посібник «Методика
навчання освітньої
галузі «Мистецтво»
(для студентів 3
курсу напряму
підготовки 013
«Початкова освіта»)
Участь у
науково-практичних
конференціях .
Публікація статей у

Шляхи оптимізації
виховного процесу в
початковій школі

Продовження
вивчення вітчизняного К.пед.н., доц.
і зарубіжного досвіду, Дубровська
аналіз, узагальнення;
Л.О.
моделювання
оптимізації виховного
процесу в початковій
школі

Виховання молодшого
Продовження
Ст. викладач
школяра в умовах
вивчення вітчизняного Дубровський
сучасного інформаційного і зарубіжного досвіду з
В.Л.
простору
проблем виховання
молодшого школяра в
умовах сучасного
інформаційного
простору
Розвиток діагностичних
Продовження
К.пед.н., доц.
умінь майбутнього
вивчення особливостей Гордієнко Т.В.
вчителя початкової школи та шляхів розвитку
діагностичних умінь
майбутніх учителів
початкової школи

фахових виданнях
Програма атестації
здобувачів вищої
освіти з теорії і
практики навчання і
виховання в
початковій школі 2ге видання
перероблене і
доповнене. Укладачі:
Т.М. Турчин,
Л.О. Дубровська,
Ю.Г.Новгородська,
Н.В.Білоусова,
Т.В.Гордієнко,
І.І.Киричок,
М.О.Шевчук,
В.Л.Дубровський.
Дубровський В.Л.
Методичні
рекомендації
Методика навчання
освітньої галузі
«Математика»:
методичні
рекомендації: 2-ге,
допов.
Гордієнко Т.В.
Навчальнометодичний
посібник
«Каліграфія» для
студентів I курсу
факультету
психології та
соціальної роботи
спеціальності
«Початкова освіта»,

Технології мовленнєвого
впливу у підготовці
вчителя початкової школи

К.пед.н., доц.
Киричок І.І.

Проблеми виховної
роботи в сучасній
початковій школі

К.пед.н., доц.
Філоненко
О.С.

Здоров’язбережувальні
технології в початковій
школі

К.пед.н., доц.
Самойленко
О.В.

Інновації в початковій
освіті

К.пед.н., доц.
Білоусова Н.В.

оновлений та
доповнений.
Педагогічний
альманах. Збірник
праць молодих
науковців.
Упорядник:
Киричок І.І.
Киричок І.І.
Навчальний
посібник. Основи
культури та техніки
мовлення вчителя
початкової школи.
Філоненко О.С.
Інновації у
початковій
школі: навчальнометодичний
комплекс.
Методичні
рекомендації до
вивчення курсу
«Методика навчання
здоров`язбережувальної і
соціальної освітньої
галузі в початковій
школі»
Методичні
рекомендації до
вивчення курсу
«Методика навчання
природничої
освітньої галузі в
початковій школі»
Методичні
рекомендації до

Педагогіки,
початкової
освіти та
освітнього
менеджменту

3.

Економічне виховання
молодших школярів

К.пед.н., проф.
Коваленко Є.І.

Теорія і практика
виховання позитивних
рис характеру учнів
початкової школи у
позаурочній виховній
діяльності закладу
загальноосвітньої
середньої освіти
Проблеми підготовки
майбутніх менеджерів у
сфері освіти

К.пед.н.
Бобро А.А.

вивчення курсу
«Методика навчання
фізкультурної
освітньої галузі в
початковій школі»
Участь у
науково-практичних
конференціях .
Актуальні проблем
організації НУШ.
Навчальнометодичний
посібник

Підготовка навчальноНавчальноНауковий 2019-2024
методичних комплексів з
методичні
керівник:
Д.пед.н., проф.
дисциплін спеціальності
комплекси,
Маслов В.І.
073 Менеджмент,
посібники, статті,
підготовка статей,
участь у науковоВиконавці:
Інтеграція загальної та К.пед.н., доц.
методичних рекомендацій
практичних
професійної освіти
Самойленко
конференціях
О.В.,
Проведення науковоУправління процесом К.пед.н., доц.
практичної
формування
Шевчук М.О.,
конференції
професійної
«Модернізація
компетентності
професійної
майбутнього вчителя
підготовки
Становлення
К.пед.н., доц.
менеджерів освіти»
професійної
Новгородська
Провеcти VІ
підготовки менеджерів
Ю.Г.
вузівську науковоосвіти до
практичну
управлінської
конференцію
діяльності керівника
магістрів
закладу освіти в
«Підготовка
умовах
керівника закладу
євроінтеграційних змін
освіти: реалії

Соціальної
педагогіки та
соціальної
роботи

4.

Професійна підготовка
фахівців соціальної
сфери в умовах
партнерства соціальних
інститутів
0119U100698

1.
Проаналізувати
сутність та механізми
партнерства
соціальних інститутів
у професійній
підготовці фахівців у
вищій школі
(вітчизняний та
зарубіжний досвід).
2.
Теоретично
обґрунтувати модель
професійної
підготовки фахівців
соціальної сфери в
умовах партнерства

сьогодення та
перспективи»
(травень 2021 р.).
Провести ІІІ
Всеукраїнську
науково-практичну
конференцію
«Модернізація
професійної
підготовки
менеджерів освіти»
(вересень 2021 р.).
Підготувати до
друку
Новгородська Ю.Г.
«Управління
професійним
розвитком молодих
вихователів закладів
дошкільної освіти.
Навчальнометодичний
посібник».
2019-2023
Вивчення запитів та
Запровадження
Науковий
актуальних потреб
підготовки фахівців
керівник:
Д.пед.н., проф.
закладів та установ
за новими та
Криловець
соціальної сфери (в т.ч.
оновленими
М.Г.
закладів позашкільної
освітніми
освіти) щодо професійної
програмами,
Виконавці:
д.пед.н., проф.
компетентності
розробленими на
Лісовець О.В.;
випускників:
принципах
к.пед.н., доц.:
1. Розробка та
партнерства
Борисюк С.О.;
впровадження нових
соціальних
Володченко
освітніх програм
інститутів.
Ж.М.;
підготовки фахівців
Колективні
Новгородський
позашкільної
освіти
та
монографії,
наукові
Р.Г.;
соціально-виховної
статті у фахових,
Качалова Т.В.;
роботи
та
програм
зарубіжних та
Конончук А.І.

Дошкільної
освіти

5.

соціальних інститутів. Сватенков О.В.;
підвищення кваліфікації.
наукометричних
Останіна
Н.С.;
3.
Обґрунтувати
2. Підготовка колективних
виданнях.
Хлєбік С.Р.
зміст та технології
монографій, наукових
Програми та
асистенти:
професійної
публікацій (статті у
збірники матеріалів
Зінченко
Т.В.;
підготовки фахівців
фахових виданнях, тези
конференцій.
Бондаренко
соціальної сфери у
конференцій тощо).
Налагодження
Г.Г.
контексті
3. Доповіді на наукових
взаємодії та
концептуальних
конференціях, семінарах,
співпраці зі
положень
круглих столах тощо.
стейкхолдерами у
компетентнісного
4. Організація роботи
контексті
підходу з урахуванням
Центру соціальноупровадження
вимог галузевих
педагогічних досліджень моделі професійної
стандартів підготовки
кафедри в напрямку
підготовки фахівців
фахівців І та ІІ
вивчення зарубіжного
соціальної сфери в
ступенів вищої освіти.
досвіду партнерства
умовах партнерства
4.
Вивчити запити
соціальних інститутів.
соціальних
та актуальні потреби
5. Організація кафедрою
інститутів.
закладів та установ
наукових конференцій для
соціальної сфери щодо
науковців, магістрантів та
професійної
студентів.
компетентності
6. Участь у розробці та
випускників.
реалізації проєктів згідно
5.
Визначити і
наукової теми кафедри.
запровадити форми і
7. Керівництво
методи ефективної
кваліфікаційними
взаємодії соціальних
(дипломними,
інститутів у підготовці
магістерськими)
фахівців соціальної
дослідженнями,
сфери.
науковими конкурсними
6.
Дослідити
роботами студентів щодо
динаміку формування
проблеми партнерства
різних видів
соціальних інститутів.
компетенцій фахівців
соціальної сфери у
процесі фахової
підготовки.
1.
Продовжити
вивчення
2019-2024 1. Продовжити роботу над І. Підготувати до друку:
Формування
Науковий
теоретико-методологічних
новою науковою проблемою 1. Методичні
особистісно-професійної
керівник:
та психолого-педагогічних

кафедри

«Формування рекомендації до

аспектів компетентнісного д. психол. н.,
компетентності у
підходу до професійної
проф.
майбутніх фахівців в
підготовки фахівців
Кононко О.Л.
галузі дошкільної освіти дошкільної освіти, що
в умовах двохрівневої
Виконавці:
навчаються за освітньопідготовки
професійною програмою к. пед. н., доц.
012 «Дошкільна освіта»
Пихтіна Н.П.;
першого (бакалаврського) і
к пед. н.,
другого (магістерського)
доц.
рівнів.
Аніщук А.М.;
2. Продовжити дослідження к. пед. н., доц.
проблеми формування
Матвієнко С.І.;
особистісно-професійної
к психол.н.,
компетентності у контексті
доц.
наукової проблематики
Пісоцький
Академії акмеології
О.П.;
України.
2-а. Розпочати вивчення
вітчизняного і зарубіжного
досвіду професійної
підготовки фахівців ЗДО в
межах компетентнісного
підходу.
3. Вивчення і використання
інноваційного досвіду
підготовки майбутніх
фахівців дошкільної освіти
в Україні Польщі, Білорусі,
Німеччині, Болгарії.
4. Реалізація
компетентнісної моделі
професійної підготовки
майбутніх конкурентноспроможних фахівців в
галузі дошкільної освіти в
умовах реформування
вищої та дошкільної освіти.
5. Популяризація власного
досвіду професійної
підготовки фахівців в галузі
дошкільної освіти в межах

к пед. н.,
асистент
Бобро Л.В.;

асист.
Пісоцька Л.М.

особистісно-професійної
організації самостійної
компетентності у майбутніх роботи з навчальної
фахівців в галузі дошкільної дисципліни «Історія
освіти в умовах двохрівневої суспільного дошкільного
підготовки».
виховання».
2. Продовжити впровадження 2. Тексти лекцій до
оприлюднених результатів у навчальної дисципліни
зміст професійної підготовки «Методика формування у
студентів з дошкільної освіти дошкільників соціальної
та презентувати отриманий компетентності».
інноваційний досвід в інших 3. Методичні
ЗВО відповідно до програм рекомендації до
співпраці.
практичних занять з
3. Продовжити дослідження навчальної дисципліни
проблеми
педагогічної «Методика формування у
профілактики
негативних дошкільників соціальної
проявів у поведінці дітей компетентності».
старшого дошкільного віку, 4. Навчальний посібник
зокрема, сором’язливості та «Методика викладання
замкнутості.
фахових дисциплін з
4. Узагальнення результатів дошкільної освіти у
емпіричного
вивчення ВНЗ».
педагогічних
умов 5. Методичні
попередження і подолання рекомендації до
негативних проявів у поведінці організації самостійної
дітей
дошкільного
віку роботи студентів з
засобами
образотворчої навчальної дисципліни
діяльності.
«Основи
5. Впровадження результатів природознавства з
досліджень проблем психічного методикою
розвитку дитини дошкільного ознайомлення
віку та психології дитячої дошкільників з
творчості
у
професійній природою».
6. Тексти лекцій
підготовці студентів.
6. Узагальнення результатів «Методика проведення
теоретичного й емпіричного занять з народознавства».
вивчення проблеми предметно- 7. Тексти лекцій «Теорія
і методика використання
розвивального середовища в
художніх творів в ЗДО».
ЗДО,
особливостей
його
8. Друге видання
проектування
в
межах
навчального посібника
співпраці з ЗВО Польщі.
«Комп’ютерні технології
7.
Узагальнення
науково- у роботі з дітьми».
методичного
досвіду 9. Підготовка другого
викладачів кафедри дошкільної видання навчального
освіти
щодо
викладання посібника «Основи

освітніх програм
підвищення кваліфікації
вихователів ЗДО та
викладачів ЗВО.
6. Презентація викладачами
кафедри кращого досвіду
викладання фахових
дисциплін в межах
підготовки майбутніх
вихователів, керівників
дошкільної освіти;
перепідготовки працюючих
вихователів.
7. Розширення взаємодії
кафедри з фаховими
кафедрами інших вищих
учбових закладів, зокрема
з відповідними кафедрами
Польщі, Грузії, Білорусі, з
метою вдосконалення
професійної підготовки
студентів в сучасних
умовах.
8. Поглиблення науковометодичних та наукових
зв’язків кафедри з ЗДО м.
Ніжина та інших регіонів
України в межах плану
роботи новоствореного
осередку Всеукраїнської
асоціації працівників
дошкільної освіти.
Вдосконалення змісту усіх
видів педагогічної практики
студентів; в межах
апробації результатів
наукових досліджень
викладачів кафедри, та
споріднених кафедр інших
ЗВО; студентів, що
виконують дипломні і
магістерські роботи.

фахових методик дошкільної педагогічної техніки»;
освіти
студентам,
що 10. Підготовка другого
навчаються за ОПП 012 видання навчального
«Дошкільна освіта» першого посібника «Теорія і
(бакалаврського) рівня, в межах методика ігрової
програм
підвищення діяльності дітей».
11.
Друге
видання
кваліфікації вихователів.
навчально-методичного
8. Впровадження результатів
досліджень актуальних аспектів посібника «Психологія
фізичного
розвитку
дітей дитяча».
дошкільного віку в межах 12. Підготовка текстів
викладання
дисциплін
з лекції зі «Вступу до
підвищення
кваліфікації спеціальності».
13. Забезпечення змісту
вихователів.
методичного
9. Використання можливостей та
супроводу
навчальних
народознавчих
традицій
в
дисциплін
середовища
організації
театралізованої
діяльності дошкільників (в УНІКОМ.
Продовжити
межах викладання навчальних 13.
дисциплін: «Онови сценічної розпочату роботу над
системи
майстерності»
та
«Основи опануванням
оцінювання
знань
театралізованої діяльності»).
студентів
засобами
10.
Захист
дисертаційного
дослідження
«Формування Інтернет-середовища,
знань про робітничі професії у (комп’ютерні тестування,
журнали
дітей старшого дошкільного електронні
тощо).
віку».
Організувати
та
11. Використання у досвіді ІІ.
професійної
підготовки провести:
майбутніх
вихователів 1. Продовжити роботу
розробкою
і
методики
та
особливостей над
реалізацією
плану
формування
соціальної
компетентності
дітей заходів кафедри в межах
роботи
Міжнародного
дошкільного віку.
наукового
конгресу,
12. Продовження роботи з
вдосконалення
науково- ініційованого
дослідної
компетентності факультетом психології
студентів на основі вивчення та соціальної роботи;
дисципліни «Основи наукових (травень 2021 р.).
Всеукраїнську
досліджень»,
«Методології 2.
студентську
науковопсихолого
педагогічних
практичну
інтернет
досліджень»
виконання
конференцію
студентів
наукових
міні-досліджень,
написання
курсових
та та молодих науковців
«Сучасне
дошкілля:
кваліфікаційних робіт.
актуальні
проблеми,
13.
Науково-креативний

9. Вдосконалення змісту
професійної підготовки
майбутніх фахівців на
основі вивчення
інноваційного та
передового педагогічного
досвіду кращих ЗДО м.
Ніжина, Ніжинського
району Чернігівської
області, України.
10. Продовжити вивчення,
узагальнення та
впровадження кращого
педагогічного досвіду в
галузі підготовки фахівців з
дошкільної освіти у ВУЗах
України;
поширити
результати
вивчення
в
межах
міжкафедральної
та
міжвузівської співпраці

розвиток студентів в межах досвід,
перспективи
діяльності
студентських розвитку».
наукових гуртків «Дослідник», 3.
Всеукраїнську
«Студентське
театральне науково-практичну
товариство», «Креатив».
конференцію науковців
«Дошкільна освіта в
умовах
реформування:
історія,
проблеми,
перспективи розвитку».
4.Всеукраїнський
науково-практичний
семінар з інклюзивної
освіти; (жовтень 2021).
ІІІ.
Узагальнити
результати емпіричних
досліджень на базі ЗДО
м. Ніжина:
1. Продовжити роботу
експериментального
майданчику
«ЗДО
–
початкова школа» для
проведення
дослідноекспериментальної
роботи
студентів
спеціальності
«Дошкільна освіта» та
викладачів кафедри в
межах
наукової
проблематики кафедри.
2. Захист дисертаційного
дослідження на тему
«Формування знань про
робітничі професії у
дітей
старшого
дошкільного віку».
3. Реалізація системи
роботи з вдосконалення
педагогічних
умов
попередження
і
подолання
негативних
проявів
у
поведінці
старших дошкільників.
4.
Узагальнення
досліджень з проблеми
включеності громадських
організацій
у

становлення та розвиток
інклюзивної освіти дітей
дошкільного
віку
в
Україні.

Психології

6.

1. Здійснити
Психологічне
Науковий
теоретичний
аналіз
благополуччя
керівник:
професіонала як умова основних підходів до к. психол. н.,
вивчення
доц.
ефективності його
психологічного
Щотка О.П.
діяльності
благополуччя в зв’язку з
дослідженнями
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.
4. Визначити систему
психологічних та
соціальнопсихологічних умов, що
оптимізують
психологічне

2017-2022 Відповідно до розробленої
програми, дослідити різні
аспекти психологічного
благополуччя фахівців на
різних етапах їх кар’єри.

Науковий звіт,
публікації,
виступ на
конференції.

благополуччя людини.
Емпіричне дослідження
суб’єктивної легкості
буття дорослого

Виконавці:
Концептуалізувати
К. психол. н.,
поняття «суб’єктивна
доц.
легкість буття» та
Щотка О.П.
розкрити його гендерні
аспекти.

Емпірично дослідити
Підготувати статтю,
трансформаційний
виступ на
потенціал життєвих
конференції
ненормативних подій на
професійне зростання
особистості.
Емпірично дослідити
Виступ на
взаємозв’язкок
конференції, стаття.
толератності до
невизначеності студентів з
психологічним
благополуччям

Емпіричне дослідження
Проаналізувати
К.філос.н., доц.
комунікативної
взаємозв’язок між Пісоцький В.П.
толерантності
толерантністю та
К.психол.н.,
особистості як умови її
адаптованістю й
доц. Горянська
психологічного
психологічним
А.М.
благополуччя
благополуччям людини К.філол.н.,
Емпіричне дослідження Провести психологічне Ст. викл.
дослідження вивчення Король В.С.
психологічних
пізнавальних інтересів
особливостей
особистості
пізнавальних інтересів
як ресурсів особистості

Загальної та
практичної
психології

7.

Емпіричне дослідження
міжособистісних
детермінант
психологічного
благополуччя

Дослідити
міжособистісні
детермінанти
психологічного
благополуччя.

Викл.
Ярослав Л.О.

Емпіричне дослідження
стресу в процесі
самоствердження
особистості

Дослідити процес
самоствердження
особистості та умови
його контруктивного
здійснення.
Дослідити
психологічні основи
здоров’я людини

Викл.
Гришко В.В.

Психологічні основи
здоров’я людини

Науковий
керівник:
Д. психол. н.,
проф.
Папуча М.В.
Виконавці:
К.б.н., доц.

Емпірично дослідити
Виступ на
взаємозв’язок
конференції, стаття у
професійної мотивації на
збірник
психологічне
благополуччя особистості
студента.
Емпірично дослідити
Виступ на
умови формування
конференції,
конфліктологічної
стаття
компетентності фахівця у
зв’язку з психологічним
благополуччям.
Емпірично дослідити
Стаття, виступ на
особистісні чинники
конференції
професійного успіху
особистості
20212025

1. Обгрунтувати тему
дослідження
2. Визначити предмет,
об’єкт, методи
дослідження
3. Грунтовно
ознайомитися з

Наукова монографія

Української
мови та
методики її
навчання

8.

Никоненко
літературою по темі
О.П.
4. Підготувати
К.психол.н.,
методологічну та
доц.:
методичну базу для
Литовченко
дослідження
Н.Ф.,
5. Проаналізувати
Кошова І.В.,
можливість проведення
Тимошенко
емпіричного або
О.А.,
експериментального
Наконечна
дослідження по темі
М.М.,
Михайлова
О.І.,
Гетьман Т.О.,
Сватенкова Т.І.,
Кресан О.Д.,
Ст. викл.
Шилова Г.П.,
Асист.:
Медвідь Є.С.,
Здоровець Т.Г.
Досліджувати
2020-2024
Опублікувати статті в
Статті в збірниках
Обʼєктивація
Науковий
збірниках наукових праць,
наукових праць,
вербального простору: семантику, граматичні керівник:
вияви, стилістичні
Д.філол.н.,
брати участь у
участь у
мовознавчий і
функції та
проф.
міжнародних,
конференціях,
лінгводидактичний
експресивний
Бойко Н.І.
всеукраїнських, звітних
колективна
аспекти
потенціал
конференціях.
монографія та
0120U101337
різнорівневих
Підготувати до
навчальні посібники
лінгвальних одиниць
опублікування колективну з дисциплін кафедри
на матеріалі текстів
монографію та навчальні
художнього,
посібники з дисциплін
конфесійного,
кафедри
публіцистичного,
наукового, розмовного
тощо функціональних
стилів крізь призму
сучасних мовознавчих
і лінгводидактичних

парадигм
Вербалізація категорії Досліджувати способи
експресивності в
та різнорівневі засоби
українському художньому вербалізації категорії
мовленні
експресивності в
українському
художньому мовленні

Виконавці:
Д.філол.н.,
проф.
Бойко Н.І.

Особливості реалізації Досліджувати випадки К.філол.н.,
морфологічних засобів у транспозиції (в системі доц. Бойко
художньому мовленні
частин мови і
В.М.
граматичних
категорій) в
художньому мовленні
Особливості
Проаналізувати
К.філол.н.,
функціонування
формально-граматичні
доц.
синтаксичних одиниць у
та семантикоВакуленко
художньому мовленні
синтаксичні
Г.М.
Івана Багряного
особливості засобів
ускладнення у
художніх текстах
Літературна творчість Обстежити й дослідити К.філол.н.,
Григорія Квіткитвори Г.Квіткидоц.
Основ’яненка та
Основʼяненка на
Зінченко С.В.
становлення нової
предмет становлення
української літературної
нової української
мови
літературної мови
Семантико-стилістична
Досліджувати
К.філол.н.,
специфіка художнього
семантичні та
доц.
мовлення
стилістичні
Кайдаш А.М.
особливості художніх
творів
Лінгвостилістичні
Досліджувати
К.філол.н.,
параметри лексиколінгвостилістичні
доц.
фразеологічних і
особливості
Пасік Н.М.

Дослідити способи та
різнорівневі засоби
вербалізації категорії
експресивності в
поетичному мовленні
М. Вінграновського

Статті в збірниках
наукових праць,
участь у
конференціях,
колективна
монографія та
навчальний посібник
із сучасної
української мови
Дослідити транспозиційні Стаття у наукових
процеси (в системі частин збірниках, участь у
мови і граматичних
конференціях
категорій) в художньому
мовленні сучасних
українських письменників
Досліджувати синтаксичні Стаття у наукових
особливості художнього збірниках, участь у
мовлення Івана Багряного
конференціях

Дослідити процес
Стаття у наукових
становлення української збірниках, участь у
літературної мови на
конференціях
матеріалі художніх творів
письменників різних років
Обстежити
Статті у фахових
лінгвостилістичні аспекти журналах, збірниках
художнього мовлення
наукових праць,
українських письменників
участь у
конференціях
Дослідити
Статті в збірниках
лінгвостилістичні
наукових праць,
особливості
участь у

Лабораторія
лінгвокультурології
При кафедрі
української
мови та
методики її
навчання

9.

синтаксичних засобів в
українській мові

функціонування
лексикофразеологічних
і синтаксичних засобів
в українській мові

Шляхи формування
соціокультурної
компетентності в учнів
основної та старшої
школи на уроках
української мови

Досліджувати основні К.пед.н., доц.
Статті в наукових
методи, прийоми та
Голуб Н.М.
збірниках,
засоби вироблення
навчальний
соціокультурної
посібник, участь у
компетентності в
конференціях
учнів основної та
старшої школи на
уроках української
мови
Розроблення
2020-2025 Поновити контент курсу Оновлений контент
Науковий
наукового контенту
лінгвокультурології для
в
керівник:
нового навчального
д. філол. н,
умов дистанційного
університетському
курсу
проф.
навчання
віртуальному
(лінгвокультурології) Бондаренко
середовищі
А.І.
«Уніком»
Обговорення,
Обговорити та
Виконавці:
рекомендація до друку к. філол. н.,
підготувати до друку 3
статей і посібників за
доц.
статті у фахових виданнях
темою роботи
Пугач В.М.,
лабораторії
к. пед. н., доц.
Популяризація
Голуб Н.М.
Опублікувати 3 статті у Опубліковані статті
діяльності лабораторії
фахових виданнях
шляхом публікації
статей і посібників
Підготування
Підготувати тези
студентських тез до
(березень-квітень 2021 р.)
Тези статей
участі в конференції
«Арватівські читання»
Підготування
Підготувати тези
Тези статей
студентських тез до
(листопад 2021 р.)
участі в конференції

Актуальні проблеми
лінгвокультурології
(0120U100488)

функціонування лексикофразеологічних
і синтаксичних засобів у
мові та художньому
мовленні окремих
письменників, пов’язаних
із Чернігівщиною
Дослідити теоретичні
аспекти й розробити
методику формування
соціокультурної
компетентності в учнів
основної та старшої
школи на уроках
української мови

конференціях

Кафедра
української
літератури,
методики її
навчання та
журналістики

«Данилівські читання»
Організація науковоКерувати науководослідницької роботи
дослідницькою діяльністю
студентів ОР «магістр»
студентів упродовж року
(під час написання
магістерських робіт)
Організація науковоКерувати науководослідницької роботи
дослідницькою діяльністю
студентів ОР
студентів упродовж року
«бакалавр» (під час
написання курсових
робіт)
Підготування
Здійснювати підготування
студентів до участі в
студентів упродовж року
мовно-літературних
конкурсах
Участь працівників
Узяти участь у роботі 3лабораторії в роботі
ьох конференцій
міжнародних і
всеукраїнських
науково-практичних
конференцій
Оновлення сайту
Готувати й
університету
популяризувати матеріали
матеріалами про
про роботу лабораторії
роботу лабораторії
впродовж року
Дослідження поетики
2020-2025 Здійснення аналітичного
10.
Історія української
Науковий
та інтерпретація
дослідження творчості
літератури: проблеми
керівник:
творчого доробку
к.філол.н., доц.
сучасних українських
поетики та інтерпретації
митців вітчизняного Капленко О.М.
письменників: Юрія
літературного процесу.
Іздрика, Олега Короташа,
Застосування новітніх Виконавці:
Юрія Андруховича,
методологій аналізу
д. філол. н.,
Павла Ар’є, Сергія
літературного твору. проф. Хархун
Жадана
В. П.,
Також здійснення
к. філол. н.,
інтерпретації творчості
доц.
митців ХІХ-ХХ століть,
Михальчук
зокрема Ольги

Магістерські праці

Курсові роботи

Участь студентів у
мовно-літературних
конкурсах
Участь у роботі 3ьох конференцій

Інформація про
роботу лабораторії
на сайті
університету
Виступи на
конференціях.
Створення наукової
та науковометодичної
продукції:
тез, статей,
посібників, рецензій,
відгуків;
написання
дипломних і
магістерських робіт.

Кафедра
української
літератури,
методики її
навчання та
журналістики

11.

Технологія
літературного аналізу в
середній школі

Продовжити
розробляти
технологічні аспекти
шкільного аналізу
літературного твору,
посилювати його
вплив на вирішення
різноманітних
педагогічних проблем

Слов’янської
філології,

12.

Спадщина Миколи
Гоголя: сучасне
прочитання та
сприйняття

Дослідити маловідомі
факти життя Миколи
Гоголя та недостатньо
досліджені проблеми
його творчості в
сучасному
літературномистецькому та
соціальному
контекстах

компаративістики

та перекладу

Н. І.;
Кобилянської, Лесі
Загальний звіт з теми
аспірант
Українки, Марка
дослідження.
Присівок Д. В.
Черемшини, Павла
студенти:
Тичини.
Мусієнко В. А.,
Аніщенко О. М.,
Островська С. В.,
Коливушка А. Р.,
Проненко Є. С.,
Хохлова Н. Є.,
Мотичка С. В.,
Тарадій А. А.
2020-2025
Підготувати статті та
Статті, доповіді
Науковий
доповіді на конференціях
керівник:
Д.пед.н., проф.
за колективною темою
Бондаренко
Ю.І.
Виконавці:
К.пед.н., доц.
Забарний О.В.,
Аспіранти:
Івахно Н. О.,
Орищенко І. М.,
Студенти:
Онопа А. С.,
Покиньборода
Я. С.
Науковий 2020-2025 Цикл статей, визначених Надрукувати статті у
завданнями дослідження
різних виданнях
керівник:
Д.філол.н.,
проф.
Самойленко
Г.В.
Виконавці:
к.філол.н.,
доц.:
Бондар Н.О.
Клипа Н.І.,

Германської
філології та
методики
викладання
іноземних мов

13.

Когнітивно-риторичне
вивчення германських
мов

Петрик О.М.,
Сидоренко
В.О.,
Остапенко
Л.М.,
Якубіна Ю.В.,
Корнєєва Л.Л.,
к.філол.н., доц.
Корнєєва Л.Л.
Оптимізація
2020-2025 Підтоготовка до вступу в
Науковий
навчального процесу
докторантуру:
керівник:
на старших курсах
К.філол.н.,
(к.філол.н., доц.
англо-німецького
доц.
Данильченко І.В.,
відділення з
Талавіра Н.М.
к.філол.н., доц.
урахуванням даних
Виконавці:
Талавіра Н.М.)
когнітивної науки
к.пед.н., доц.
Підготовка до вступу в
Нагач М.В.,
аспірантуру:
викл.
Викл. Мовчан М.Г.
Мовчан М.Г.,
Підготувати та
викл.
опублікувати:
Бойко О.В.,
Опублікувати методичні
к. філол. н.,
рекомендації з
ст. викл.
домашнього читання для 3
Міщенко Т.В.
курсу (частина 2)
(доц. Талавіра Н.М.)
- Стаття «Способи
зображення та перекладу
катастрофи в
апокаліптичному романі»
(викл. Мовчан М.Г.)
Опублікувати статтю
«Функціонування ФО в
англомовному новинному
Інтернет-дискурсі
(риторичний аспект)»
(к.філол.н., ст. викл.
Міщенко Т.В.)
Опублікувати статтю

Збір матеріалів для
виконання
дисертаційних
досліджень
-підготовка докторів
філологічних наук;
- підготовка
кандидата
філологічних наук;
Методичні
рекомендації

Статті

Статті

«Візуальне сприйняття як
основа конструкційної
сутності фразеологізмів»
(к.філол.н., ст. викл.
МіщенкоТ.В.)
Підготувати доповіді з
проблем:
- «Компетентнісний підхід
у підготовці майбутніх
учителів: досвід
педагогічної освіти США»
(к.пед.н, доц.
Нагач М.В.)
- «Conceptual metaphor in
public speeches ( a sample
of Boris Johnson's address)»
(к.філол.н., доц.
Талавіра Н.М.)
- «Відтворення реалій
апокаліптичного роману у
перекладі: адекватність та
еквівалентність»
(Викл. Мовчан М.Г.)
- « Конструкційносемантичний підхід до
вивчення англійських
ФО»
(ст.викл. Міщенко Т.В.)
-« Культурні особливості
рекламування напоїв в
англомовному Інтернетдискурсі»
(викл. Бойко О.В.)
Підготувати та
опублікувати:
- взяти участь у
міжнародних
конференціях.

Статті
Підготовка
доповідей

Підготовка
доповідей

Підготовка
доповідей

Підготовка
доповідей

Германської
філології та
методики
викладання
іноземних мов

14.

Розробка та
Сучасні підходи до
впровадження
методичної підготовки
навчально-методичних
майбутніх вчителів
матеріалів з методики
англійської мови
викладання
англійської мови та
практики англійської
мови для студентів
факультету іноземних
мов

Науковий
керівник:
к.пед.н., доц.
Таран О.М.
Виконавці:
к.пед.н., доц,
Давиденко
О.В.,
к.пед.н., доц,
Карпенко Н.М.
к.пед.н., доц,
Пономаренко
О.В.
к.пед.н., доц,
Смелянська
В.В.,
к.пед.н., доц,
Шевченко С.І.,
ст.в.
Андрущенко
Л.Б.,
ст.в. Грицай
А.М.,
ст.в. Колесник
І.В.,
ст.в. Тимченко
Т.М.,
в. Сливка В.П.

(к.філол.н., доц.
Талавіра Н.М., викл.
тези доповідей
Мовчан М.Г., викл.
Бойко О.В, к.філол.н.,
ст.викл. Міщенко Т.В.,
к.пед.н., доц. Нагач М.В.)
2018-2022 Продовжити роботу з
впровадження нової
нормативної програми з
курсу «Методика
викладання іноземної мови
в загальноосвітніх
Навчальні програми
закладах»
Забезпечити науковометодичну організацію
курсу «Методика
викладання іноземної мови
в загальноосвітніх
закладах»
Створити електронний
варіант методичних
Методичні
рекомендацій з методики
рекомендації
викладання іноземних мов,
модуль 1.1 «Психологічні
фактори в навчанні
іноземної мови».
Створити електронний
варіант методичних
Методичні
рекомендацій з методики
рекомендації
викладання іноземних мов,
модуль 2.2 «Навчання
граматики в контексті».
Створити електронний
Методичні
варіант методичних
рекомендації
рекомендацій з методики
викладання іноземних мов,
модуль 3.1 «Навчання
аудіювання».

Опублікувати методичні
рекомендації."Методичні
рекомендації з домашнього
читання для студентів 1
курсу". (ст. викл. Грицай
А.М., ст.викл.
Колесник І.В.)
Опублікувати методичні
рекомендації з домашнього
читання за книгою Д. Стілл
«Крила» (в. Сливка В.П.)
Продовжити роботу з
удосконалення та
доопрацювання
навчального посібника з
англійської мови для
студентів І курсу «Вступ
до практичного курсу
англійської мови »
Продовжити роботу з
удосконалення та
доопрацювання
навчального посібника
з англійської мови для
студентів І курсу
«Практичний курс
англійської мови» Частина 2
Оновити посібник з
практичної граматики для І
курсу «First Year Grammar
Companion.»
(канд. пед. наук, доц.
Пономаренко О.В.)
Підготувати методичні
рекомендації з
домашнього читання для
студентів першого курсу
ліцею.

Методичні
рекомендації

Методичні
рекомендації

Навчальний
посібник

Навчальний
посібник

Взяти участь у звітній
науковій конференції
викладачів НДУ ім.
М.Гоголя.
Опублікувати статтю у
журналі «E-mentor» «Improving students’
listening skills at tertiary
level through podcasts»
(канд. пед. наук, доц.
Давиденко О.В.)
Опублікувати статтю
«Developing Cultural
Awareness in Foreign
Language Teaching»
(канд. пед. наук, доц.
Давиденко О.В.)
Підготувати доповіді з
проблем:
- « Розвиток здатності
майбутніх учителів
англійської мови до
дослідження власної
педагогічної діяльності »
(доц. Таран О.М.)
- «Результати пробного
навчання сприйняття
іншомовних висловлювань
на слух в умовах
навчальної автономії
майбутніх вчителів» (доц.
Шевченко С.І.)
- « Moodle forum як форма
організації самостійної
роботи студентів мовних
факультетів»
(доц. Смелянська В.В.)
- «Організація практики

Доповіді

Доповіді

майбутніх учителів
англійської мови в умовах
дистанційного навчання»
(доц. Пономаренко О.В.)
-« Використання засобів
дистанційного навчання
для розвитку іншомовної
компетентності у
говорінні»
(доц. Карпенко Н.М.)
-« Розвиток іншомовної
міжкультурної обізнаності
студент в мовних
спеціальностей з
використанням
культурологічних завдань»
(доц. Давиденко О.В.)
- « Організація занять з
домашнього читання на 1
курсі, труднощі та
особливості»
(ст. викл. Грицай А.М.)
- « Мотивація студентів в
умовах дистанційного
навчання »
(ст. викл. Колесник І.В.)
-« Етичні проблеми
оцінювання » (викл.
Сливка В.П.)
-« Мовні одиниці на
позначення «Covid-19» в
мовленні президента США
Дональда Трампа »
- (ст. викл. Андрущенко
Л.Б.)
Продовжувати практику
участі у вебінарах:
British Council

Професійний
розвиток

Німецької мови

15.

Лінгвокульторологічний
аспект дослідження і
викладання німецької
мови

1. Написання статей у
наукових виданнях
(журналах), які
індексуються у
наукометричній базі
даних Web of Science;
2. Публікація статей у
фахових наукових
виданнях України з
Іndex Copernicus;
3.Публікація статей у
зарубіжних наукових
виданнях німецькою
або англійською
мовами.
4. Участь у
Міжнародних
наукових, науковопрактичних
конференціях –
підготовка тез або
статей за матеріалами
виступів.
5.Підготовка статей і
тез доповідей,
написаних за участю
студентів
6. Підготовка
методичних
рекомендацій,
написання навчальних
посібників для
студентів, які
вивчають німецьку як

Cambridge University Press
Macmillan Education
National Geographic
Oxford University Press
2018-2022
1. Публікації за
1.Методичні
Науковий
керівник:
результатами
рекомендації з
к.філол.н., доц.
доповідей тез або
написання курсових
Блажко М.І.
наукових статей.
робіт з філології,
2. Статті у наукових перекладознавства та
Виконавці:
к.філол.н., доц.
виданнях (журналах),
методики
Лєпухова Н.І.,
які індексуються у
викладання
к.філол.н., доц.
наукометричній базі
іноземних мов.
Щербак О.М.;
даних Web of Science;
(Блажко М.І.,
к.пед.н., доц.
3. Статті у фахових
Лєпухова Н. І,
Благініна С.В.,
наукових виданнях з
Благініна С.В.,
к.пед.н., доц.
Іndex Copernicus;
Удовиченко Н.К.,
Удовиченко
4. Навчальні посібники з
Ролік А. В.,
Н.К.;
дисциплін кафедри для
Щербак О. М.)
к.філол.н., доц
студентів, які вивчають
2.Методичні
Ролік А.В.,
німецьку як першу та
рекомендації з
викл. Пасічник
другу іноземну.
написання
Л. Л.
магістерських робіт з
філології,
перекладознавства та
методики
викладання
іноземних мов.
(Блажко М.І.,
Лєпухова Н. І,
Благініна С.В.,
Удовиченко Н.К.,
Ролік А. В.,
Щербак О. М)
3.Методичні
рекомендації до
комплексної
державної атестації з
ПУПМ для студентів

першу та другу
іноземну.

першого
бакалаврського рівня
вищої освіти за ОПП
Мова і література
(німецька) зі
спеціальності 014
Середня освіта –
мовний компонент
(Блажко М.І.,
Удовиченко Н.К.)
4.Методичні
рекомендації до
комплексної
державної атестації з
ПУПМ для студентів
першого
бакалаврського рівня
вищої освіти за ОПП
Мова і література
(німецька) зі
спеціальності 014
Середня освіта –
методичний
компонент
(Благініна С.В.,
Удовиченко Н.К.)
5.Методичні
рекомендації з теми
«Дискурс побутових
текстів» для
студентів 1-го курсу
німецькоанглійського
відділення
(Щербак О. М.)
6.Зігфрід Ленц.
Оповідання/
Двомовне видання:

Прикладної
лінгвістики

16.

1. Розробити стратегії
2020-2025
Проаналізувати
Міжкультурна
Науковий
реалізації розвитку
навчально-методичне
комунікація та
керівник:
компетентностей
к.пед.н., доц.
забезпечення з англійської
професійно-орієнтоване
міжкультурної
Ларіна Т.В.
мови в контексті
викладання іноземних
досліджуваної теми в
мов: лінгвістичний та комунікації студентів в Виконавці:
умовах дистанційного к.пед.н., доц.
умовах дистанційного
методичний аспекти
навчання.
Чувакова Т.Г.
навчання.
2.Проаналізувати
к.пед.н., доц.
Розробити дистанційні
навчально-методичне Халимон І.Й.
модулі.
забезпечення з
Штепура А.П.
Продовжити створення
англійської мови в
к.пед.н., доц.
посібника для студентів
контексті
Долматова
немовних факультетів.
досліджуваної теми в
М.П.
умовах дистанційного к.пед.н., доц.
навчання.
Шугалій Н.Є.
3. Продовжити
випробування
інноваційних методик
пов’язаних із
запровадженням
дистанційного
навчання.
4. Створення 2 частини
комплексу
«Англійська мова як
друга спеціальність»на
засадах констуктивізму
та студентоцентрованого підходів.

німецькою та
українською мовами.
– Для студентів
філологів та
перекладацького
відділення
факультету
іноземних мов
(Ролік А.В.)
Виступи на
конференціях
10 статей

Історії України

Історії України

17.

18.

Виконавці теми мають
Україна в системі
міжнародних відносин: зосередити головну
увагу на наступних
історія та сучасність
аспектах досліджень:
історія дипломатії
України,
зовнішньополітична та
міжнародна діяльність
сучасної України,
взаємовідносини
України та її сусідів у
регіоні ЦентральноСхідної Європи,
формування, розвиток
і сучасний стан
української діаспори та
її взаємовідносини з
українською
державою, відомі
українці за кордоном
Виконавці теми мають
Регіональна історія
проводити наукові
України:
дослідження
соціокультурний
суспільно-політичної,
дискурс
етно-культурної та
соціально-економічної
історії регіонів
України, насамперед
Чернігівщини; зокрема
діяльності видатних
особистостей цього
регіону, історії
польської, грецької та
ассирійської меншин
на Ніжинщині; історії
козацтва на
Ніжинщині та
Чернігівщині; історії

Науковий
керівник:
д.і.н., проф.
Луняк Є.М.
Виконавці:
к. і. н., доц.
Кириленко С.О.,
к. і. н., доц.
Кривобок О. П.,
к. і. н., доц.
Крупенко О. В.,
д. і. н., проф.
Луняк Є.М.,
к. і. н., доц.
Москаленко
О. Ю.,
к. і. н., доц.
Потапенко
М. В.,
к. і. н., доц.
Страшко Є. М.

2020 -2024

Проведення наукової
конференції, присвяченої
200-річчю Грецької
національної революції

Формування
збірника матеріалів

Продовження розробки
тем, пов`язаних з історією
взаємовідносин України
та Польщі

Діяльність
наукового центру
«Польські студії»

Проведення
Формування
Науковий 2020 -2024
Всеукраїнської наукової збірнику матеріалів,
керівник:
д.і.н., проф.
конференції «Жінки у
присвяченого Лесі
Лепявко С.А.
боротьбі за Україну (до
Коцюбі
100-річчя Лесі Коцюби)»
Проведення ХІІ
Оприлюднення
Виконавці:
Міжнародної
наукової
матеріалів
к. і. н., доц.
Інтернет-конференції
конференції на сайті
Кириленко С.О.,
«Повсякденність Другої
НДУ
к. і. н., доц.
Кривобок О. П.,
світової війни
к. і. н., доц.
1939 –1945 рр.»
Крупенко О. В.,
Проведення наукової
Формування
д. і. н., проф.
конференції, присвяченої збірника матеріалів
Луняк Є.М.,
200-річчю Грецької
к. і. н., доц.
національної революції
Москаленко
Продовження
роботи над
Розширення
О. Ю.,
вдосконаленням музеюекспозиції
к. і. н., доц.
лабораторії
«Homo
Потапенко

Всесвітньої
історії та
міжнародних
відносин

Всесвітньої
історії та
міжнародних
відносин

М. В.,
повсякдення у добу
Sovieticus»
к.
і.
н.,
доц.
нацистської окупації
Страшко Є. М.
регіону в 19411943 рр., історії
Ніжинської вищої
школи та її видатних
діячів. Окремим
напрямом досліджень є
гендерний аспект
2018-2022
1.Бровко А.Г.
19. Розвиток демократичної Дослідження сучасних Науковий
методологічних
Демократичні традиції
традиції у світовій
керівник:
підходів у вивченні К.і.н., ст. викл.
античних міст-полісів
історії
проблем історичного
БровкоА.Г.
Греції.
процесу, актуальних
2.Дудка Р.А. «Оксамитові
Виконавці:
проблем всесвітньої
Дудка Р.А.,
революції»:історія та
історії, історії
Давиденко
сучасність.
становлення
Ю.М.,
3.Давиденко Ю.М.
демократичного
Бровко А.Г.
Пропагандистська
суспільства.
діяльність народових
збройних сил у роки
Другої світової війни.
Дослідження історії,
2021-2025 1.Моціяка П.П. Втручання
20.
Міжнародні студії:
Науковий
теорії та сучасних
великих держав у
науково-теоретичні та
керівник:
проблем міжнародних
к.і.н., доц.
національно-визвольну
методичні аспекти
відносин,
Мицик Л.М.
війну грецького народу.
регіонального
1826-1827 рр.
Виконавці:
розвитку, зовнішньої Моціяка П.П.
2.Мицик Л.М.
політики, міжнародних Мицик Л.М.
Навчально-методичний
комунікацій. Розробка, Прудько В.О.
посібник «Громадська
впровадження та
Бровко А.Г.
дипломатія».
аналіз новітніх
3.Мицик Л.М.
методик навчання
Передові світові практики
міжнародних студій.
викладання міжнародних
студій
4.Прудько В.О.
Навчально-методичний
посібник з курсу основи
дипломатичної та

04. 2021 р.
Доповідь
03.2021 р.
Публікація
04. 2021 р.
Доповідь
03.2021 р.
Доповідь

09. 2021 р.
Публікація
05. 2021 р.
Публікація
03. 2021 р.
Публікація

Всесвітньої
історії та
міжнародних
відносин

консульської служби.
5.Прудько В.О.
«Діяльність міжнародних
організацій у
врегулюванні конфліктів
на теренах Східної
Європи: історичний
досвід та сучасний стан».
6.Бровко А.Г.
Модернізація економіки
Китаю: досягнення та
перспективи.
2018-2022 1.Моціяка П.П. З історії
21. Етнічна, міжконфесійна, Дослідження історії та Науковий
грецького роду Каталеїв.
соціально-економічна та культури етнічних
керівник:
меншин міста Ніжина
к.і.н., доц.
Нарис.
політична історія
та Чернігівщини,
Моціяка П.П.,
2.Мицик Л.М.
Чернігівщини
економічного та
Виконавці:
Тенденції розвитку
політичного розвитку Моціяка П.П.
зарубіжної історіографії
рідного краю в
Мицик Л.М.
європейської політики
ХІХ-ХХІ ст.
Прудько В.О.
Великої Британії у ІІ
Бровко А.Г..
половині ХХ – на початку
ХХІ ст.
3.Прудько В.О.
«Вирішення аграрного
питання на Ніжинщині:
1919-1921 рр.»
4.Бровко А.Г.Освітня
діяльність Ніжинської
технічної школи в роки
німецької окупації (19411942 рр.)
5.Прудько В.О.
Вирішення аграрного
питання у Ніжинському
повіті: більшовицька
модель 1919-1921 рр.

03. 2021 р.
Публікація

10. 2021 р.
Публікація

07.2021 р.
Публікація
10. 2021 р.
Публікація

04. 2021 р.
Публікація
05. 2021 р.
Публікація

02. 2021 р.
Доповідь

Всесвітньої
історії та
міжнародних
відносин

Політології,
права та
філософії

22.

23.

Підготовка і
2018-2022
1.Моціяка П.П. Нова
Науковий
запровадження в
історія. Навчальнокерівник:
навчальний процес
К.і.н., доц.,
методичний посібник з
курсів лекцій,
Дудка Р.А.
курсу.
методичних
Виконавці:
2.Мицик Л.М.
рекомендацій,
Кедун І.С.,
Особливості
посібників, збірників
Свистович
впровадження
документів та інших
С.М.,
європейських стандартів
навчально-методичних Дудка Р.А.,
якості вищої освіти в
матеріалів.
Моціяка П.П.,
Україні
Кучменко Е.М.,
3.Дудка Р.А. Проблеми
Мицик Л.М.
дистанційного навчання
курсу «Історія
стародавнього світу».
4.Свистович С.М.
Еволюція системи
оборони пізньосередньовічних міст.
5.Кучменко Е.М. Сучасні
зміни культурної
парадигми
(історіографічний огляд).
6.Кедун І.С. Гончарна
студія як
експериментальний
майданчик.
7.Лейберов О.О. Монетна
справа та грошові
реформи у Римській
імперії І-ІІІ ст.
Вивчення, аналіз та
2020-2024
Узагальнення,
Права та обов’язки
Науковий
узагальнення
діючих
систематизація
та аналіз
людини і громадянина,
керівник:
діючого міжнародного та
гарантії їх реалізації та нормативно-правових д.ю.н., проф.
актів, що
Городецька
національного
забезпечення захисту
регламентують права
І.А.
законодавства, наукових
та обов’язки людини і Виконавці:
досліджень,
громадянина,
к.ю.н. доц.
інформаційних джерел та
встановлюють гарантії Дудченко О.С.,
аналітичних документів у
Інноваційні методики
викладання курсів зі
всесвітньої історії

03.2021 р.
Публікація
01.2021 р.
Публікація

01.2021 р.
Доповідь
03.2021 р.
Доповідь
01.2021 р.
Доповідь
05.2021 р.
Доповідь
01.2021 р.
Доповідь

Участь у наукових
конференціях,
публікації статей,
навчальнометодичних
посібників.

їх реалізації та
забезпечення захисту

Проведення
комплексного аналізу
небезпек, загроз та
викликів сучасному
ліберальному порядку,
визначення окремих
проблем, складових та
чинників реалізації
потенціалу демократії
на локальному і
регіональному рівнях
щодо її ефективного
розвитку та
екстраполяції на
глобальний рівень.
Дослідження шляхів
розв’язання проблем,
що стоять на заваді
більш швидкого
розповсюдження
демократичних
цінностей.

Політології,
права та
філософії

24.

Проблеми та
перспективи
нарощування
потенціалу демократії в
рамках подолання
небезпек, загроз та
викликів сучасному
ліберальному порядку:
український,
європейський та
глобальний контекст

Біології

25.

Біорізноманіття в зоні
Полісся і Лісостепу
Чернігівської області та
суміжних територій
Дослідити фітоценози
Розділ 1.
території на
Рослинність лісостепової
встановлення нових
частини Чернігівської
місцезростань
області та її созологічне
рідкісних видів різних
значення
рівнів охорони:

к.ю.н. доц.
галузі права.
Геєць І.В.,
к.ю.н. доц.
Ларченко М.О.
викл.
Бережняк В.Д.
2020-2024
Узагальнення та
Науковий
систематизація наукових
керівник:
д.політ.н.,
джерел і статистичної
проф.
інформації
Барановський
Ф.В.
Виконавці:
д.політ.н. проф.
Бойко О.Д.
аспірант
Дигал Я.В.
аспірант
Гречка О.Г.
аспірант
Левчук О.О.
аспірант
Павлов А.Г.

Участь у наукових
конференціях,
публікації статей

2021-2024

Науковий
керівник::
к.б.н., доц.
Лобань Л.О.
Виконавці:
асист. Дідик

Проаналізувати сучасний Тези, статті, участь у
стан рослинного покриву
конференціях.
досліджуваного регіону;
Організація та
виявити нові
проведення
місцезростання
наукової роботи
популяцій рідкісних
серед магістрів.

Розділ 2.
Моніторинг стану
рослинного покриву та
популяцій видів рослин,
занесених до Червоної
книги України, на
території Ічнянського
національного
природного парку

Розділ 3.
Адвентивна фракція
урбанофлор малих міст
зони екотону Полісся та
Лісостепу (на прикладі
міст Прилук, Ічні, смт.
Срібного)

міжнародного,
Л.В.
державного,
регіонального.
Продовжити
дослідження
сучасного стану
рослинних угруповань
для оптимізації мережі
об’єктів ПЗФ даної
території.
Дослідити просторову
Науковий
та віталітетну
керівник::
структури популяцій
к.б.н., доц.
Corydalis cava,
Лисенко Г.М.
Corydalis solida,
Corydalis intermedia та
Lilium martagon L. на
території Ічнянського
національного
природного парку.
Дослідити
флористичні та
фітосозологічні
дослідження листяних
лісів (формації
Quercuseta roboris,
Carpineta betulis,
Fraxineta excelsioris,
Acereta platanoides)
Дослідити склад видів- Науковий
адвентів, що входять
керівник:
до складу урбанофлор
к.б.н., доц.
малих міст зони
Лисенко Г.М.
екотону Полісся та
Виконавці:
Лісостепу (на прикладі
аспірант
міст Прилук, Ічні та
Мазуренко
смт. Срібного).
Т.Є.

видів рослин
досліджуваного регіону.
Провести наукові
експедиції, здійснити
геоботанічні описи з
метою моніторингу стану
популяцій рідкісних
видів.
Провести аналіз
Тези, статті, участь у
просторової та
конференціях.
віталітетної структури
Організація та
популяцій Corydalis cava,
проведення
Corydalis solida, Corydalis
наукової роботи
intermedia – видівсеред магістрів.
домінантів весняної
синузії листяних лісів а
також Lilium martagon L.
– виду, занесеного до
ЧКУ. Провести
флористичні та
фітосозологічні
дослідження листяних
лісів (формації Quercuseta
roboris, Carpineta betulis,
Fraxineta excelsioris,
Acereta platanoides).
Провести дослідження
флористичного складу
адвентивної фракції
урбанофлор, що
репрезентують
рослинний покрив
антропогенно змінених
екотопів міст Прилук та

Статті, участь у
конференціях.
Організація та
проведення
наукової роботи
серед аспірантів.

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

Біології

26.

Вивчення стану
здоров’я населення
Чернігівської області

1.Продовжити
Науковий
дослідження
керівник:
сучасного стану
к.б.н., доц.
популяцій ссавців в
Кузьменко
зоні екотону Полісся
Л.П.
та Лісостепу.
Виконавці:
2. Продовжити
асист.
дослідження
Кедров Б.Ю.,
сучасного стану
провідний
популяцій птахів в
фахівець
зоні екотону Полісся
кафедри
та Лісостепу.
біології
3. Продовжити
Шешурак П.М.
дослідження
сучасного стану
популяцій
земноводних та
плазунів в зоні
екотону Полісся та
Лісостепу.
4. Продовжити
дослідження
сучасного стану
популяцій риб в зоні
екотону Полісся та
Лісостепу.
5. Продовжити
дослідження
сучасного стану
популяцій комах в зоні
екотону Полісся та
Лісостепу.
1. Аналіз стану
Науковий 2021-2025
здоров’я учнів
керівник:
Ніжинського
к.б.н., доц.
обласного ліцею.,
Пасічник С.В.

Ічні а також смт.
Срібного).
Продовжити дослідження
сучасного стану
популяцій ссавців
окремих територій
природно-заповідного
фонду Чернігівщини
(Ніжинський,
Борзнянський,
Коропський, Ічнянський
р-ни).

Вивчити стан здоров’я
учнів Ніжинського
обласного ліцею та
студентів Ніжинського

Статті, участь у
конференції

Підготувати низку
статей, брати
активну участь у
конференціях з даної

Ніжинського
медичного коледжу.
2. Валеологічний
аналіз психічного
здоров’я населення в
умовах пандемії
Covid-19.

Біології

Біології

Виконавці:
медичного коледжу.
к.б.н., доц.
З’ясувати причини
Кузьменко
порушення в учнів ліцею
Л.П.,
стану здоров’я та
асист.
розробити рекомендації
Дема Л.П.
щодо профілактики
аспірант
виникнення низки хвороб.
Степанов Є.В.
1. Проаналізувати
2021-2025
1.Визначити та
27. Інтеграція природничих
Науковий
сучасні інноваційні
проаналізувати
наук у світлі освітніх
керівник:
підходи в інтеграції
К.б.н., доц.
універсальні закони
змін
навчальних предметів
Гавій В.М.
природи для інтеграції
природничого
Виконавці:
природничих дисциплін.
напрямку.
к.с.-г.н., доц.
2. Розробити підходи до
2. Визначити напрямки Приплавко
дослідницької практики
методики навчання
С.О.,
впровадження
природничих
ст.викл.
інтегрованого підходу в
дисциплін в режимі
Коваленко
методику навчання
інтеграції на прикладі
С.О.
природничих дисциплін.
фундаментальних
3. Залучити вчителів міста
законів
до роботи форумного
природознавства.
майданчика на основі
3. Прийняти участь у
дослідницького
створенні спільного
об’єднання «Лабораторії
інтерактивного
Учителя Майбутнього».
постійнодіючого
форумного майданчика
на основі
дослідницького
об’єднання
«Лабораторії Учителя
Майбутнього».
Дослідження
2019-2022 Здійснити дослідження
28. Дослідження біохімічних
Науковий
механізмів
механізмів розвитку
механізмів біологічної
керівник:
формування
Д.б.н., проф.
оксидативного стресу за
активності фізіологічнооксидативного стресу Кучменко О.Б.
різних патологій серцевоактивних речовин.
за патологій серцево- Виконавці:,
судинної системи
Біохімічні механізми
судинної системи
д.мед.н., проф.
(хронічної серцевої
розвитку патологічних

тематики, залучати
до роботи студентів
при написанні
курсових,
магістерських робіт

1.Включити в
тематику лекцій та
семінарських занять
тему «Необхідність
інтеграції
природничих наук на
сучасному розвитку
біологічної освіти»
2.Розробити систему
навчальних завдань
до лабораторного
практикуму з
«Методики навчання
біології та
природознавства»
для студентів 3-4
курсів.

Тези, статті, участь у
конференціях.
Організація та
проведення наукової
роботи серед
студентів.

Мхітарян Л.С.,
д.б.н., проф.
Весельський
С.П.,
аспіранти
Мостов’як
М.П.,
Ліпкан Н.Г.

станів та дії біологічно
активних речовин за цих
умов
0119U100157

Регуляція процесів
росту і розвитку рослин
0119U100677

Дослідити залежність
процесів росту і
розвитку
сільськогосподарських
рослин від впливу
метаболічно-активних
сполук

Біології

29.

Біології

30. Еволюційні та адаптивні Вивчити особливості
будови і
морфо-фізіологічні

недостатності,
артеріальної гіпертензії), а
також за хронічної
хвороби нирок. Оцінити
ступінь окисної
модифікації
ліпопротеїнових часток за
цих патологічних станів,
та їх роль у формуванні
ускладнень.
2019-2022 1. Здійснити порівняльну Тези, статті, участь у
Науковий
характеристику впливу
конференціях.
керівник:
к.б.н., доц.
комбінацій метаболічноОрганізація та
Гавій В.М.
активних сполук на
проведення наукової
Виконавці:
основні показники
роботи серед
д.б.н., проф.
процесів росту і
студентів та
Кучменко О.Б.,
фотосинтетичну
аспірантів.
д.б.н., проф.
активність, зернових,
Весельський
зернобобових та овочевих
С.П.,
культур, біохімічний
д.с-г.н., проф.
склад зерна зернових і
Стригун В.М.
зернобобових культур.
к.с.-г.н.,
2. Удосконалення
доц.
технології насінництва
Приплавко
гороху овочевого Pisum
С.О.
sativum L.
аспіранти:
Куриленко
А.О.,
Козючко А.Г.
Донець Н.В.,
Паливода
Ю.М.
Гусєва Ю.В.,
Чабан А. М.,
Медвєдь Н.А.
2021-2025 1. Вивчити особливості
Тези, статті, участь
Науковий
будови рецепторів
у конференціях
керівник:

функціонування
к.б.н., доц.
різноманітних органів Пасічник С.В.
хребетних тварин
Виконавці:
д.б.н., проф.
Кучменко О.Б.,
ст. викл.
Кедров Б.Ю.
аспірант
Швидюк І.С.
Синтезувати нові
31. Синтез нових нітрогено-,
Науковий
похідні нітрогено-,
сульфуро- та
керівник:
сульфурота
Д.х.н.,
проф.
оксигеновмісних
оксигеновмісних
Суховєєв В.В.
гетероциклічних сполук
гетероциклів та
та дослідження їх
Виконавці:
дослідити їх
д.фарм. н.,
практично-корисних
фармакологічні та інші
проф.
властивостей
практично-корисні
Демченко
властивості
А.М.,
д.фарм. н., доц.
Федченкова
Ю.А.,
д.мед.н., проф.
Потебня Г.П.,
к.х.н, доц..
Москаленко
О.В.,
к.х.н., доц.
Циганков С.А.,
ст. викл.
Швидко О.В.
Дослідити шляхи
32. Компетентнісний підхід
Науковий
здійснення
у середній та вищій
керівник:
компетентнісного
Д.пед.н., проф.
хімічній освіті
підходу у хімічній
Лукашова Н.І.
освіті України та
Виконавці:
експериментально їх
д.х.н., проф.
перевірити
Суховєєв В. В.,
д.фарм. н.,

опорно-рухового апарату
рукокрилих
2. Дослідити особливості
морфології і біохімічних
процесів зябрового
апарату риб

особливості систем
органів хребетних
тварин

Хімії та
фармації

Хімії та
фармації

20202024

– синтез нових похідних
Патенти, статті у
сим-триазин-2,4-діамінів фахових виданнях,
та дослідження їх
тези конференцій
фармакологічної
активності;
– синтез нових похідних
[1,2,4]триазин-5-онів та
дослідження їх
противірусної дії;
– синтез нових похідних
азулен-2-карбонової
кислоти та дослідження їх
практично-корисних
властивостей;
– дослідження похідних
піримідин-2,4,6-тріонів як
компонентів присадок до
моторних палив.

20202024

- вивчення змістових
зв’язків між хімічними
дисциплінами (загальна,
неорганічна, органічна
хімії, історія хімії тощо)
та методикою викладання
хімічних дисциплін;
- формування вмінь

Статті у фахових
виданнях, тези
конференцій

Географії,
туризму та
спорту

33.

Комплексний аналіз
Українське Полісся:
Українського Полісся
природа,
як природнонаселення, господарство,
внутрішньо-регіональні господарського регіону
країни. Вивчення
відмінності
0119U103955
природного потенціалу
регіону та
особливостей його
використання. Аналіз
рівня гостроти
екологічної ситуації.
Оцінка демографічного
потенціалу,
дослідження
трансформації
структури та функцій
системи розселення.
Визначення головних
проблем, галузевих і
територіальних
зрушень у розвитку
господарства, Полісся.
Аналіз соціальної

проф.
студентів відбирати
Демченко
історичний матеріал та
А.М.,
адаптувати його для
д.фарм. н., доц.
шкільного курсу хімії;
Федченкова
- особливості
Ю.А.,
викладання хімічних
д.мед. н., проф.
дисциплін в умовах
Потебня Г.П.,
дистанційного навчання
к.х.н, доц..
Москаленко
О.В.,
к.х.н., доц.
Циганков С.А.,
ст. викл.
Швидко О.В.
2016-2021
Оцінка земель
Науковий
сільськогосподарського
керівник:
д.г.н., проф.
призначення регіонів
Барановський
Українського Полісся.
М.О.
Науковий аналіз
трансформації аграрної
Виконавці:
К.г.н., доц.:
спеціалізації регіонів
Афоніна О.О.,
Полісся в умовах
Барановська
кліматичних змін. Оцінка
О.В.,
мережі субрегіонального
Остапчук В.В.,
рівня адміністративноФілоненко
територіальної реформи в
Ю.М.,
регіонах Полісся.
Філоненко
Дослідження процесу
І.М.,
формування smartШовкун Т.М.,
спеціалізації в регіонах
Ст. викл.
Українського Полісся.
Мирон І.В.,
Завершення створення
Бездухов О.А.
інформаційної бази для
проведення комплексного
районування регіонів
Українського Полісся за
особливостями соціально-

Статті, матеріали
конференцій,
виступи на
наукових
конференціях

Географії,
туризму та
спорту

інфраструктури.
Типізація регіонів
Полісся за
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.
Вивчення правових,
34.
Оптимізація фізичної
організаційних та
підготовки учнівської та
програмностудентської молоді
нормативних основ
процесу фізичної
підготовки у системі
фізичного виховання
учнівської та
студентської молоді.
Вивчення та
обґрунтування
особливостей розвитку
компонентів фізичної
підготовленості з
урахуванням статевих

економічного розвитку.
Участь у роботі науковопрактичних конференцій з
доповідями про різні
аспекти соціальноекономічного розвитку
Українського Полісся.
Проведення науковопрактичної конференції
«Українське Полісся:
проблеми та тренди
сучасного розвитку».

2020-2024 Проведення щорічного
Статті, методичні
Науковий
тестування і
рекомендації,
керівник:
К.пед.н., доц.
складання нормативів з
матеріали
Заплішний І.І.
метою оцінки
конференцій,
фізичної підготовленості виступи на наукових
Виконавці:
к.пед.н., доц.
учнівської та
конференціях
Щербак П.І.,
студентської молоді.
ст. викл.
Проведення
Боровик В.В.,
аналізу тестування,
ст. викл.
розробка пропозиції щодо
Кирієнко
його удосконалення.
М.М.,
Визначення головних
ст. викл.
форм і методів
Кузьменко
організації фізичної
П.І.,
підготовки учнів

Математики,
фізики та
економіки

особливостей.
викл.
старших класів та
Визначення і аналіз
Оленченко
студентів ЗВО.
факторів, що
С.О.
Аналіз наявних методів
впливають на фізичний
організації фізичної
розвиток. Вивчення
підготовки учнівської та
теоретичних основ
студентської молоді.
функціонування
Вивчення факторів, що
системи фізичної
впливають на фізичний
підготовки у закладах
розвиток. Участь у роботі
вищої та середньої
науково-практичних
освіти. Аналіз
конференцій,
особливостей
методичних об'єднань з
фізичного розвитку,
доповідями про
динаміки та стану
різні аспекти фізичного
фізичної
виховання учнівської та
підготовленості
студентської молоді.
учнівської та
студентської молоді.
35. Вдосконалення змісту і Продовження вивчення Науковий 2020 - 2024 Продовжити дослідження
та вдосконалення
шляхів удосконалення
методів викладання
керівник:
змісту і методів
К.пед. н., доц.
змісту та методів
фізико-математичних та
викладання
Руденко М.П.
викладання фізикоекономічних дисциплін
фізико-математичних Виконавці :
математичних і
в закладах освіти
та економічних
К.ф.-м.н., доц.
економічних дисциплін;
дисциплін в закладах
Віра М.Б.;
удосконалення
освіти, подальше
к.ф.-м.н., доц.
навчального фізичного
впровадження у
Чорненька О.В.,
експерименту в сучасних
навчальний процес НІТ, к.ф.-м.н., доц.
умовах; дослідження
розробка методики Тарасенко О.В.,
можливостей
органіцзації STEM- к.пед. н., доц.
використання
навчання в закладах
Барило Н.А.,
міжпредметних зв’язків
освіти, удосконалення к.ф.-.м.н., доц.
при навчанні фізики та
навчального фізичного Кнорозок Л.М.,
математики та розробка
експерименту, ширше доц. Шевчук
завдань, що враховують
використання
О.Г.,
такі зв’язки; розробка
міжпредметних зв’язків к.е.н., доц.
методики використання
та досягнень сучасної
Городецька
STEM-навчання на уроках
науки.
М.О.
фізики та математики;

Розробка нових
лабораторних і
практичних робіт із
навчальних
дисциплін. Розробка
завдань для
організації STEMнавчання. Написання
навчальнометодичних
посібників для
здобувачів вищої
освіти та вчителівпрактиків.
Висвітлення
результатів
дослідження на
сторінках навчальнометодичних видань.

асист.
Бойко Л.М.

Математики,
фізики та
економіки

36.

Математики,
фізики та
економіки

37.

Наближені методи
інтегрування
диференціальних
рівнянь та їх систем

Застосування
наближених методів
інтегрування до
диференціальних
рівнянь та їх систем
(як першого, так і
вищих порядків) на
прикладі крайових
задач, задач
оптимального
керування

Вивчення взаємодії ІЧДослідження
випромінювання з
поверхневих плазмонповерхнею полярних
фононних збуджень у
оптично-анізотропних
одновісних
напівпровідників та
напівпровідниках та
структурах на їх основі структур на їх основі
як при звичайному
зовнішньому
відбиванні, так і в
режимі збудження
поверхневих
поляритонів

формування в здобувачів
вищої освіти уміння
визначати чинники
успішного
працевлаштування.
Знаходження розв’язків та
Узагальнити
2020 Науковий
дослідження їх
алгоритми відшукання
2024
керівник:
асимптотики для крайових
коефіцієнтів
к. ф-м.н., доц.
задач, що описуються
розвинень для
Чорненька О.В.
різними
системами
побудови
Виконавці :
диференціальних
рівнянь;
а
асимптотичного
к. ф.-м. н., доц.
також для сингулярно
розв’язку крайової
Віра М.Б.,
збурених
задач
задачі
для лінійних
к. ф.-м. н., доц.
оптимального
керування.
сингулярно
збурених
Тарасенко О.В.
систем
диференціальних
рівнянь; довести
асимптотику такого
розв’язку.
Виведення
рекурентних формул
для знаходження
коефіцієнтів
відповідних
асимптотичних
розвинень у явному
вигляді.
Теоретично і
Математичні вирази
2019-2023
Науковий
експериментально
для дослідження
керівник:
дослідити
особливості
впливу
просторової
д.ф.-м.н., проф.
розповсюдження
дисперсії і зовнішнього
Мельничук
електромагнітних хвиль
постійного
О.В.
інфрачервоного
діапазону
в
однорідного
Виконавці:
одновісних полярних
магнітного поля на
к. ф.-м. н., доц.
напівпровідниках та
розповсюдження,
Мельничук
структурах
на
їх
основі
за
відбивання та
Л.Ю.,
наявності
впливу
пропускання
к. ф.-м. н., доц.
однорідного магнітного
електромагнітних
Євтушенко
поля. Дослідити вплив
хвиль в одновісних
А.І.,
просторової дисперсії і
напівпровідникових

фононного та плазмон- ст. лаборант
фононного типів за
Хроколова
наявності впливу
Ю.І.
однорідного
.
магнітного поля.

Інформаційних
технологій і
аналізу даних
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Методи дослідження
багатовимірних
детермінованих і
стохастичних систем

Побудова
Науковий
математичних моделей керівник:
та розробка методів
Д.т.н., проф.
дослідження
Казачков І.В.
багатовимірних
Виконавці:
д.ф.-м.н, проф.
детермінованих і

2021

зовнішнього постійного
однорідного магнітного
поля на розповсюдження,
відбивання та пропускання
електромагнітних хвиль в
одновісних
напівпровідниках.
Розробити теорію для
визначення залежності
коефіцієнта порушеного
повного внутрішнього
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 поляритонів в
полярних напівпровідниках
та структурах на їх основі.
Продовжити дослідження
особливості генерації та
підсилення
електромагнітних хвиль в
одновісних полярних
напівпровідниках та
структурах на їх основі за
наявності впливу сильного
однорідного магнітного
поля.
Дослідити властивості
операцій розширеної
мультимножинної табличної
алгебри;
моделювання
гідродинамічних та

структурах. Теорія для
визначення залежності
коефіцієнта
порушеного повного
внутрішнього
відбивання від
оптичних та
електрофізичних
властивостей
напівпровідників та
структур на їх основі.

Підготовка до друку
22 наукових статей;
виступ з 20
доповідями на
наукових
конференціях.

стохастичних систем.

Зінченко Н.М.,
к.ф.-м. н., доц.
Лісова Т.В.,
к. е. н., доц.
Фетісов В.С.,
к. ф.-м.н.
Лисенко І.М.,
д. пед. н., проф.
Яблочніков С.Л.,
к.т.н., доц.
Чернишова Е.О.

теплових процесів в турбіні
з двома обертаннями в
перпендикулярних
площинах;
дослідити гідродинамічні та
теплові процеси в турбіні з
двома обертаннями в
перпендикулярних
площинах ;
дослідити застосування
дробового диференціювання
та фрактальної геометрії для
моделювання складних
систем з опису
гідродинамічних та
теплових процесів;
дослідити асимптотику
складних процесів
відновлення та їх
застосування в страховій
математиці та теорії
надійності та масового
обслуговування;
дослідити різні типи
граничних теорем для
суперпозиції випадкових
процесів і полів, зокрема
довести результати типу
сильного принципу
інваріантності для
суперпозиції випадкових
процесів і випадкових сум;
вивчити можливість
апроксимації складних
процесів відновлення і
складних процесів Пуассона
за допомогою броунівського
руху або стійких процесів
Леві;
застосувати отримані

Інформаційних
технологій і
аналізу даних
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Розробка нових методів 1. Розробка нових
Науковий
методів та засобів
та засобів управління
керівник:
освітніми процессами із управління освітніми д.пед.н., проф.
Яблочніков С.Л.,
процессами;
застосуванням
інформаційно-

2021

результати до вивчення
асимптотики складних
процесів відновлення в
теорії надійності, в теорії
масового обслуговування і в
теорії черг, у фінансовій і
актуарій (страховій)
математиці;
вивчити можливість
дослідження асимптотичної
поведінки (швидкості
зростання і величини
флуктуацій) процесів ризику
в класичній моделі
колективного ризику та в
моделі Спарре-Андерссена,
що описують еволюцію
резервного капіталу
страхової компанії, та
особливості їх застосування
для визначення страхових
тарифів та необхідного
резерву;
дослідити вплив різних
чинників на результати
українських учасників у
PISA 2018;
проаналізувати методи
побудови складених індексів
у міжнародному
дослідженні PISA;
дослідити можливості
пакетів середовища R для
аналізу даних міжнародних
досліджень.
Розробити і впровадити у – Підготовка до друку
навчальний процес методи і
12 статей;
засоби змішаного навчання
– виступ на 12
на основі системи Moodle; науково-методичних
дослідити та розробити нові
конференціях;

методів та засобів
д. т. н., проф.
управління освітніми
2. Формулювання
Казачков І.В.,
процессами;
сукупності принципів
ст. викл
запропонувати та
застосування
Харченко В.М.,
сформулювати сукупність
інформацій-них
к.т.н., доц.
принципів застосування
техноло-гій для
Чернишова Е.О.,
інформаційних технологій
управління в освітній
к. пед. н.
для управління в освітній
Бугаєць Н.О.,
галузі;
галузі;
к. ф.-м.н., доц.
розробити
і дослідити
3. Розробка моделей
Лисенко І.М.
моделі
управління
управління
інформаційними процесами
інформаційни-ми
в соціальній сфері, в тому
процесами в соціальній
числі в освіті;
сфері, в тому числі в
створити електронне
освіті.
навчальне середовище на
основі використання онлайн
сервісів Web2.0;
дослідити методичні
особливості навчання
програмування в шкільному
курсі інформатики;
досліджувати розвиток
ключових та предметних
компетентностей у процесі
навчання інформатики;
досліджувати особливості
розробки та застосування
мультимедійних методів
навчання-викладання та
застосування нереляційних
баз даних.
Дослідити:
2017-2021 Виявити основні шляхи та Підготувати статті,
Методологічні та
Науковий
закономірності,
методи художньонаукові доповіді,
методичні засади
керівник:
принципи і методи
к. пед. н.,
творчого розвитку
навчально-методичні
фахової підготовки
викладання фахових
доц.
студентів у процесі їх
посібники.
майбутніх учителів
фахової підготовки у
Провести наукові
мистецьких дисциплін дисциплін у ЗВО; зміст, Коваль О.В.
1. Методологічні основи
вищих закладах
конференції з
Виконавці:
шляхи та методи
викладання фахових
к. пед. н.,
мистецько-педагогічної
обговоренням
формування
дисциплін у вищих
доц.
освіти.
дискусійних питань.
компетентності

телекоммунікаційних
технологій

Музичної
педагогіки та
хореографії

40.

Виконавці:

закладах педагогічної
освіти.
2. Теоретичні основи
методичної підготовки
майбутніх учителів
мистецьких дисциплін.
3. Теоретичні основи
художньо-творчого
розвитку студентів у
процесі теоретичної
підготовки.

Музичної
педагогіки та
хореографії

майбутніх учителів
мистецьких дисциплін;
виявити особливості,
зміст і методи
формування музичнотворчої активності
студентів у процесі
фахової підготовки;
визначити методичні
засади використання
комп’ютерних
технологій у
навчальному процесі;
виявити основні шляхи
та методи художньотворчого розвитку
студентів у процесі
музично-теоретичної
підготовки.
Розкрити науково41.
Шкільна мистецька
методичні основи
освіта: історія, теорія,
мистецької педагогіки.
методика
1. Нова українська школа Методологічні засади
– виклики сьогодення.
концепції Нової
2.
Основи
шкільної української школи.
педагогіки мистецтва.
Вивчення історичних
3.
Сучасні
методики аспектів мистецької
викладання мистецьких освіти дітей у період
дисциплін.
від Античності до
кінця ХХ століття.
Виявити особливості
цієї освіти залежно від
історичного періоду.
Виявити шляхи
удосконалення
сучасної мистецької
освіти школярів.

Коваль О.В.;
к. пед.н, доц.
Ростовська
Ю. О.;
к. пед. н, доц.
Пархоменко
О.М.
к. пед. н., доц.
Спіліоті О.В.,
канд. мист.,
доц. Кавунник
О. А.,
ст. викл.
Сірякова Г.В.

Розкрити теоретичні
аспекти формування
фахових компетенцій
майбутніх учителів
мистецьки дисциплін.

2017-2021
Розкрити інновації
Підготувати статті,
Науковий
мистецької освіти Нової
наукові доповіді,
керівник:
к. пед. н.,
української школи.
навчально-методичні
доц.
Виявити сучасні
посібники.
Коваль О.В.
тенденції розвитку
Провести наукові
мистецької освіти
конференції з
Виконавці:
дітей в Україні на основі
обговоренням
к. пед. н, доц.
порівняльного аналізу. дискусійних питань.
Ростовська
Вивчення історичних
Ю. О.;
аспектів
мистецької освіти
к. пед. н, доц.
дітей у період від
Пархоменко
Античності до кінця ХХ
О.М.
століття. Виявити
к. пед. н., доц.
особливості цієї освіти,
Спіліоті О.В.,
залежно
від історичного
канд. мист.,
періоду.
доц. Кавунник
О. А.,
ст. викл.
Сірякова Г.В.

Інструментально- 42.
виконавської
підготовки

Науковий 2020-2025 Збір та опрацювання
матеріалів з теми
керівник:
к.пед.н, доц.
наукового дослідження
Біла Н.Л.
Виконавці:
к.пед.н,
доценти:
Гусейнова
Л.В.,
Ляшенко Т.В.,
Павленко
О.М.,
Ревенчук В.В.,
Ростовська
І.О.,
Щербініна
О.М.
Дворник Ю.Ф.,
проф.
Шумський
М.О.
1. Специфіка фахової
Дослідити
Щербініна
підготовки в галузі
особливості та
О.М.,
музичного мистецтва специфіку підготовки Ростовська І.О.
фахівців у галузі
музичного мистецтва
2. Методичні основи
Дослідити методичні
Біла Н.Л.,
Шумський
інструментальнооснови підготовки
М.О.,
виконавської підготовки студентів інституту з
Гусейнова
дисциплін:
Л.В.,
«основний
Щербініна
інструмент»,
О.М.,
«додатковий
інструмент», «гра на Ляшенко Т.В.,
Ревенчук В.В.,
музичному
Павленко
інструменті»,
О.М.,
«концертмейстерський
Ростовська
клас»
Теоретичні основи
підготовки фахівців у
галузі музичного
мистецтва

Підготовка до
друку статей,
методичних
рекомендацій,
навчальних
посібників

статті

методичні
рекомендації,
навчальні
посібники,
статті

3. Оркестрова підготовка
в системі мистецької
освіти

І.О.,
Біла Н.Л.,
Шумський
М.О.

Дослідити
особливості
оркестрової
підготовки майбутніх
фахівців у галузі
мистецької освіти
Дворник Ю. Ф.,
4. Теорія і практика
Дослідити
Щербініна
режисерської підготовки
особливості
О. М.,
майбутніх фахівців
режисерської
Павленко
музичного мистецтва
підготовки фахівців
О. М.,
музичного мистецтва
Шумський
в теорії та практиці
М. О.
мистецької освіти
Коломійченко
М.М.

методичний
посібник,
статті

Методичні
посібники,
статті,
методичні
розробки

Вокальнохорової
майстерності

43. Інноваційно-орієнтована
підготовка майбутніх
фахівців диригентськохорового та вокального
спрямування
Творчий проект як
інноваційна освітня
форма підготовки
фахівців з музичного
мистецтва
Дидактичні умови
організації навчальної
діяльності студентів в
умовах дистанційного
навчання
Методичні основи
роботи з хором

2018-2021
Науковий
керівник:
к.пед.н., проф.
Костенко Л. В.
Виконавці:
к.пед.н., проф.
Костенко Л. В.

Технологія розвитку
проф.
професіоналізму
Шумська Л.Ю.
хорових диригентів у
класі академіка
О. С. Тимошенка
Модернізація змісту
лекційного курсу
«Хорознавство» у
контексті
синергетичного
підходу
Фахова підготовка
хорових диригентів
(в межах бакалаврської
програми)
Педагогічні умови
к.пед.н. доц.
формування здатності Раструба Т.В.
майбутніх
хормейстерів до
художньо-творчого

Фахова стаття
категорії Б
(вересень 2021 р.)

Друк статті у
фаховому виданні

Фахова стаття
категорії Б
(жовтень 2021 р.)

Друк статті у
фаховому виданні

Навчально-методичний
посібник
(листопад 2021 р.)
Фахова стаття
категорії Б
(травень 2021 р.)

Випуск навчальнометодичного
посібника
Друк статті у
фаховому виданні

Фахова стаття
категорії Б
(вересень 2021 р.)

Друк статті у
фаховому виданні

Навчально-методичний
посібник
(жовтень 2021 р.)

Випуск навчальнометодичного
посібника

Фахова стаття категорії Б
Index Copernicus
(січень-квітень 2021 р.)

Друк статті у
фаховому виданні

спілкування у процесі
фахової підготовки
Комунікативний
простір навчального
хорового колективу як
педагогічна проблема
Організація музичнопедагогічного
практикуму (вокальнохорового): онлайнофлайн заняття

Навчально-практичний
зошит для самостійної
роботи по хоровому
аранжуванню
Комп’ютерне хорове
аранжування

Методичні
рекомендації до
виконання курсової
роботи з фаху

Організація та
проведення
самостійної роботи
студентів
Диригентсько-хорова
викл.
та вокальна підготовка: Йотка Я.М.
вокально-хоровий
к.пед.н. доц.

Фахова стаття
Друк статті у
категорії Б
фаховому виданні
(вересень-жовтень
2021 р.)
Методична стаття
Науково-популярні
(березень-квітень 2021 р.)
та/або
консультаційні
(дорадчі) та/або
дискусійні публікації
з наукової або
професійної
тематики
Методичні рекомендації Випуск посібника з
(червень 2021 р.)
методичними
рекомендаціями для
бакалаврів
Упорядкування посібника
Навчальнометодичний
посібник для
бакалаврів
спеціальності 025
Музичне мистецтво
Методичні рекомендації
Друк
методичних
рекомендацій
для бакалаврів
спеціальності 025
Музичне мистецтво
Методичні рекомендації
(лютий-березень 2021 р.)
Упорядкування посібника

Навчальнометодичний
посібник для

ансамбль
Раструба Т.В.
Навчально-методичні
канд.
матеріали з предмету
мистецтво«Хорова та вокальна знавства, доц.
література, читка
Дорохіна Л. О.
хорових партитур»
Хорове мистецтво
Чернігівщини у
перший третині ХХ ст.

Особливості роботи з
хоровим колективом в
умовах дистанційного
навчання
Веселка. Пісні для
Брюзгіна Г.Г.,
дітей середнього
ст. викл.
шкільного віку:
Коробка В.І.,
ст. викл.
Хоменко А.Б.,
ст. викл.
Хоменко З.В.
Вокальні твори на
ст. викл.
вірші поетівХоменко А.Б.,
випускників
ст. викл.
Ніжинської гімназії
Коробка В.І.,
вищих наук князя
Брюзгіна Г.Г.
Безбородька
Федір Стравінський:
ст. викл.
маловідомі сторінки Хоменко А. Б.
творчості

Словничок юного
вокаліста

ст. викл.
Хоменко А. Б,
ст. викл.

Збір матеріалу

бакалаврів
Випуск посібника з
навчальнометодичними
матеріалами

Наукова стаття Index
Copernicus
(березень 2021 р.)

Друк у виданні
«Наукові записки.
Психологопедагогічні науки»
(НДУ імені Миколи
Гоголя)
Науково-методична стаття
Друк статті у
(жовтень 2021 р.)
фаховому виданні
Навчально-методичний
посібник
(січень-лютй 2021 р.)

Друк навчальнометодичного
посібника

Репертуарно-методичний
посібник (два випуски)
(вересень-жовтень
2021 р.)

Друк репертуарнометодичного
посібника

Стаття (грудень 2021 р.)

Науково-популярні
та/або консультаційні
(дорадчі) та/або
дискусійні публікації з
наукової або
професійної тематики

Посібник
(листопад 2021 р.)

Друк посібника

Індивідуальна тематика

Кафедра

№
п/п

Назва теми

1
2
3
Інструментально- 1.
Культуротворчий
виконавської
потенціал театрального
підготовки
закладу в процесі
формування сучасної
міської культури на
прикладі Ніжинського
Академічного
драматичного театру
ім. М.Коцюбинського)
Біології

2. Cучасний стан селекції
на Чернігівщині

Біології

3.

Методи біологічних
досліджень в суміжних
дисциплінах

Наук.
керівник,
Термін
виконавці
викоЩо передбачено зробити у
теми
Завдання дослідження
нання
поточному
(ПІБ,
роботи
2021 році
науковий
ступінь, вчене
звання)
4
5
6
7
Дослідження
2018-2020 Збір та опрацювання матеріалів
Керівник
театрального заходу та
з теми дисертаційного
теми:
його ролі і значення в
Доктор
дослідження.
формуванні
культурології,
Підготовка до друку статті
культурного бренду
проф.
міста
Копієвська
О.Р.
Виконавець:
викладач
Коломійченко
М.М.
Продовжити
Виконавець: 2021-2025 1.Продовжити аналіз сучасного
інвентаризацію сучасних К.б.н, доц.
стану порід тварин та сортів
та перспективних порід Пасічник С.В.
рослин на Чернігівщині
свійських тварин та
2.Дослідити перспективні
культурних рослин на
породи та сорти для
Чернігівщині.
подальшого районування на
Чернігівщині
Дослідити археологічні Науковий 2021-2025 Вивчити якісний склад ґрунтів з
керівник:
артефакти та культурні
місця археологічних розкопок
д.б.н.,
проф.
шари методами
(м. Новгород-Сіверський,
Кучменко О.Б.
біологічних досліджень
Чернігівська область)
Виконавці:
аспірант
Пихова О.В.

Очікувані
кінцеві
результати

8
Завершення
дисертаційного
дослідження,
та захист
кандидатської
дисертації

Участь у
конференціях,
стаття.

Тези, стаття,
участь у
конференціях

