
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН                                                                                                                                                                       

науково-дослідних робіт, зареєстрованих в УкрІНТЕІ,                                                                                                                   

які виконує Одеський національний університет імені І.І. Мечникова                                                                                                      

в межах кафедральної тематики (без цільового фінансування) у 2022 році    

№ 
з/п 

Назва НДР Шифр    
(№ теми) 

Наказ 
ОНУ 

Науковий 
керівник  

(науковий ступінь, 
вчене звання) 

Очікувані результати у 2022 році № держ-
реєстрації 

Терміни 
виконання 

НДР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ                                                                                                                                                                               

 1 Еколого-генетичні 
аспекти адаптації 
та генетичний 
поліморфізм 
живих систем  

308 №91-18 
від 

26.01.21 

ЧЕБОТАР             
Сабіна                 

Віталіївна,                                          
д-р біолог. наук, 

професор 

s.v.chebotar@onu.edu.ua 

 

Буде визначено поліморфізм за низкою 
ген-ензимних систем у різних груп 
організмів. Буде доведено вплив 
патогенних грибів на:  ген-ензимні 
системи пшениці; на тваринні тест 
об’єкти; прокаріотичні організми. Буде 
встановлена діагностична  здатність 
дрозофіли як тест-системи для 
визначення впливу лікарських 
препаратів. 

0121U109169 01.02.2021-
31.12.2025 

2 Дослідження 
лікувально-
профілактичних 
властивостей 
раковин молюсків 
Чорного моря 

188 №3200-18 
від 

18.04.18 

МАКАРЕНКО 
Ольга  

Анатоліївна,                  
д-р біолог. наук, 

старший науковий 
співробітник 

makolga29@gmail.com 

flavan.ua@gmail.com 

Буде проведено дослідження та 
представлена інформація щодо 
особливостей всмоктування кальцію у 
травному тракті лабораторних  щурів з 
патологією.  

Будуть отримані дані про вплив 
деяких негативних факторів на стан 
кісткової тканини тварин, а також дані 
про ефективність  профілактичної дії  

0118U000499 01.01.2019-
31.12.2023 

mailto:s.v.chebotar@onu.edu.ua
mailto:makolga29@gmail.com


нових засобів з раковин молюсків у 
комплексі з вітамінами та мінералами на 
кісткову тканину щурів при алкогольної 
інтоксикації, оваріоектомії, холестазі, 
інтоксикації AlCl3. 

3 Дослідження 
біологічно-
активних речовин 
в тканинах 
морських 
ракоподібних 

318 №2610-18 
від 

10.12.21 

 

ПЕТРОВ                        
Сергій 

Анатолійович,                                                   
д-р біолог. наук, 

професор 

(до 01 вересня 2022 р) 

kafbiochem@onu.edu.ua 

Буде досліджено антиоксидантний 
статус морських ракоподібних, що  
допоможе характеризувати їх стан під 
дією різних факторів навколишнього 
середовища.   

Буде вивчено вплив температури, 
концентрації неорганічних солей та інших 
факторів навколишнього середовища на 
активність глутатіон-редуктази, 
супероксиддисмутази  та каталази в 
органах морських ракоподібних.  

Буде досліджено вміст ТБК-активних 
продуктів в органах морських 
ракоподібних під дією різних чинників 
навколишнього середовища. 

0122U000259 01.01.2022-
31.12.2026 

4 Сучасний стан фіто-
мікорізноманіття 
екосистем 
природного та 
штучного 
походження 
Південного Заходу 
України 

174 

 

 

 

№892-18 
від 

16.04.18 

ТКАЧЕНКО               
Федір               

Петрович,             
д-р біолог. наук, 

професор 

botany@onu.edu.ua 

 

Буде здійсненo узагальнення нових 
знахідок видів рослин, грибів, 
лишайників та надана інформація щодо 
особливостей розвитку 
сільськогосподарських рослин в 
умовах 2022 року. 

Буде підготовлена монографія з 
робочою назвою «Водорості 
національного природного парку 
«Білобережжя Святослава» 

Будуть узагальнені матеріали про 

0118U001785 01.05.2018-
31.12.2022 

mailto:kafbiochem@onu.edu.ua
mailto:botany@onu.edu.ua


водорості малих річок України,  щодо 
видового складу ліхенобіоти та 
асортименту рослин за програмами 
"New perennials" та "Black Box Gardening" 
в умовах міста Одеси.  

За результатами досліджень буде 
підготовлено до друку 7 статей та 7 тез 
доповідей. Результати досліджень будуть 
використані в навчальному процесі зі 
студентами біологічного факультету (курс 
«Ботаніка» та спеціальні курси). 

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
5 Дослідження 

механізму 
реалізації прав і 
свобод людини та 
громадянина в 
публічному і 
приватному праві 

172 

 

№3366-18 
від 

18.12.17 

ГАРАН 
(СТУКАЛЕНКО) 

Ольга 
Володимирівна, 
д-р юрид. наук, 

професор                            

admin.kaf@onu.edu.ua 
olgast1@bigmir.net 

Очікувані результати п’ятого  етапу 
НДР «Вирішення проблем гарантування 
реалізації   прав, свобод і інтересів 
людини та  громадянина в публічному і 
приватному праві» у 2022 р.:  

Здійснити збір та систематизацію з 
бібліографії щодо даної проблеми із 
урахуванням викликів воєнного стану в 
Україні. 

Дослідити окремі проблеми 
гарантування реалізації   прав, свобод і 
інтересів осіб в публічному і приватному 
праві із урахуванням викликів воєнного 
стану в Україні: на тимчасово окупованих 
територіях; на територіях, на яких 
проходять  активні бойові дії.  

Виявити та узагальнити  підстави для 
вдосконалення національного  
законодавства України у сфері 
гарантування реалізації  прав, свобод та 
інтересів в сучасних умовах. 

0118U001224 01.01.2018-
31.12.2022 

http://onu.edu.ua/uk/structure/faculty/epf
mailto:admin.kaf@onu.edu.ua


Очікується апробація одержаних 
наукових результатів на науково-
практичних конференціях різного рівня та 
публікація тез доповідей, статей в 
провідних зарубіжних, вітчизняних  
наукових виданнях, у фаховому журналі 
«Правова держава» (вид-во ОНУ імені І.І. 
Мечникова). Виконавці теми братимуть 
участь у звітній конференції Одеського 
національного університету імені І. І. 
Мечникова, будуть представляти свої 
доповіді під час засідання відповідної 
секції (за результатами конференції буде 
видано збірку матеріалів звітної 
конференції з доповідями). 

Заплановано впровадження  
отриманих наукових результатів в 
практичну діяльність вітчизняних ЗВО. 

В результаті будуть підготовлені: 
анотований звіт; підсумкова колективна 
монографія за темою НДР; публікації в 
наукових фахових виданнях та виданнях, 
які включені до міжнародних 
наукометричних баз даних (15 статей); 20 
доповідей на наукових конференціях; 
магістерські роботи. 

6 Забезпечення прав 
і законних 
інтересів  учасників 
правовідносин, що 
виникають у сфері 
приватного права: 
проблеми теорії та 

175 №414-18 
від 

23.02.18 

КАНЗАФАРОВА 
Ілона 

Станіславівна,                
д-р юрид. наук, 

професор, 
заслужений юрист 

України                       

Науковий результат: буде 
запропоновано оригінальні шляхи 
вирішення проблем застосування 
юридичних механізмів забезпечення 
прав і законних інтересів учасників 
правовідносин, що виникають у сфері 
приватноправового регулювання. 

0118U004432 01.03.2018-
31.12.2022 



практики onucivil@gmail.com     Практичний результат: публікація 
наукових статей; публікація тез доповідей 
на конференціях; публікації студентів; 
проведення конференцій – 1; захист 
кандидатських дисертацій – 1; оновлення 
розділів у курсах лекцій, в частині питань, 
що охоплюються проблематикою НДР.   

7 Сучасний 
конституціоналізм 
в процесі 
становлення та 
розвитку 
української 
державності 

177 №818-18 
від 

06.04.18 

КОРЧЕВНА    
Любов 

Олександрівна,              
д-р юрид. наук, 

професор                        

korchevnaya_lo@onu.edu.ua 

 Буде здійснено аналіз норм  чинного 
законодавства на предмет  прогалин та 
недоліків організації та функціонування 
органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування в Україні. 

Буде надано  обґрунтування 
пропозицій щодо вдосконалення 
конституційних принципів 
функціонування органів державної влади 
та місцевого самоврядування. 

Буде проаналізовано роль 
громадянського суспільства в 
подальшому розвитку конститу-
ціоналізму в Україні. 

На кафедрі у межах виконання НДР 
планується проведення 1 наукової 
конференції, власної підсекції у межах 
щорічної звітної конференції студентів та 
аспірантів ОНУ, публікації статей у 
фахових виданнях та тез доповідей у 
конференціях.  

За підсумками виконання НДР 
планується написання та опублікування 
колективної монографії. Також буде 

0118U001585 01.04.2018-
31.12.2022 

mailto:onucivil@gmail.com
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підготовлено анотований звіт та 
заключний звіт за результатами НДР.  

8 Дослідження 
механізму 
кримінально-
правового захисту 
особи, суспільства 
та держави від 
злочинних 
посягань 

178 №1050-18 
від 

05.05.18 

ЧУВАКОВ                
Олег 

Анатолійович,              
д-р юрид. наук, 

професор                          

ygolovnoe_pravo@ 
onu.edu.ua 

Буде здійснено атрибуцію науково-
теоретичних досліджень наукових 
працівників кафедри, до методологічних 
напрямків та наукових шкіл;  

Буде встановлено теоретичні та 
методологічні зв`язки наукових 
досліджень кафедри із кримінальним 
законодавством України.  

Буде визначено значення 
проблематики застосування дослідження 
механізму кримінально-правового 
захисту особи, суспільства та держави від 
злочинних посягань щодо багатьох видів 
злочинів для застосування у діяльності 
правоохоронних органів в період 
досудового розслідування, оперативно-
розшукової діяльності, судового слідства 
тощо.  

На базі кафедри кримінального права, 
кримінального процесу та криміналістики 
буде проведено: 

-засідання секції у звітній науковій 
конференції студентів і аспірантів 
(орієнтовно квітень 2022 р.); 

-Всеукраїнську наукову конференцію, 
результати наукової роботи буде видано 
у збірці матеріалів конференції 

0118U006967 01.05.2018-
31.12.2022 
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(науковими керівниками студентських 
наукових робіт є виконавці теми) 
(орієнтовно квітень 2022 р.) 

В результаті будуть підготовлені:  
заключний звіт; анотований звіт за весь 
період виконання теми; наукові 
публікації; доповіді на наукових 
конференціях; магістерські та курсові 
роботи студентів; оновлені розділи у 
курсах лекцій щодо визначення питань 
кримінального законодавства України по 
даній темі. 

9 Дослідження 
процесів 
інституціоналізації 
соціально-
економічної 
діяльності в умовах 
трансформації 
економіки 

184 №1052-18 
від 

05.05.18 

ГОРНЯК                 
Ольга       

Василівна,              
д-р економ. наук, 

професор                      

olga.gornyak.et@gmail.com 

 

Науковий результат: буде 
запропоновано оригінальні підходи до 
дослідження сутності постринкової 
інституціоналізації, визначення її 
значення та особливостей в сучасній 
економічній системі, що виступає 
перспективним напрямом розвитку теорії 
та практики інституційних змін 
економічного середовища у перспективі.   

Практичний результат: публікація 
статей у виданнях, що віднесені до 
наукометричних баз даних – 3;               
статті у фахових виданнях – 15;                       
тези доповідей – 20; публікації студентів 
– 3; магістрантів – 3. 

Проведення конференцій – 1.                                   
Захист дисертацій:                                         
докторських – 1; кандидатських – 1. 

0118U007174 01.05.2018-
31.12.2022 
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10 Дослідження 
розвитку 
соціально-
економічних 
процесів в Україні 

196 №679-18 
від 

01.04.19 

ПОБЕРЕЖЕЦЬ 
Ольга           

Валеріївна,                 
д-р. економ. наук, 

професор                       

olga-poberezhec@ukr.net 

 

Буде виявлено поліцентричні чинники 
розвитку економіки регіонів та 
проаналізовано їх вплив на рівень життя 
населення; запропоновано шляхи 
забезпечення антикризового управління 
на підприємствах різних галузей 
економіки; доповнено теоретико-
методологічні основи управління 
соціально-економічним розвитком 
регіону в умовах переходу до сталого 
розвитку; виявлено суперечності та 
проаналізовано тенденції соціально-
економічного розвитку України в умовах 
глобальних трансформацій. 

Очікувані практичні результати: 
Апробація одержаних наукових 

результатів на науково-практичних 
конференціях різного рівня та публікація 
статей й тез доповідей в провідних 
вітчизняних та зарубіжних наукових 
виданнях. 

Публікації у спеціалізованих фахових 
наукових журналах (4 статті), доповідей 
на наукових конференціях (4 тези). 

Підготовка та захист дипломних робіт. 
Анотований звіт (1 звіт). 
Впровадження отриманих наукових 

результатів в практичну діяльність 
вітчизняних підприємств та ВНЗ. 

Отримання довідок про 
впровадження одержаних наукових 
результатів в практику діяльності 
вітчизняних підприємств та ВНЗ. 

0119U102221 01.04.2019-
31.12.2023 



Підготовка навчального посібника. 

Підготовка кандидатських дисертацій.  

11 Маркетингові 
системи і 
управлінські 
технології в умовах 
багаторівневої 
конвергенції 

208 №3176-18 
від 

18.12.19 

САДЧЕНКО                     
Олена     

Василівна,            
д-р економ. наук, 

професор                         

esadchenko@gmail.com 

Розробка 4 основних варіантів 
процесу конвергенції (I кв. 2022р. - IV кв. 
2022р.) 

Результати: буде визначено складові 
основних варіантів конвергенції: 

- конвергенція продуктів. Якщо товар 
існує одночасно в фізичному і цифровому 
вигляді, конвергенція може призвести до 
витіснення одного з форматів; 

- конвергенція процесів. Один і той же 
процес може використовуватися для 
реалізації різних функцій, які раніше 
виконувалися різними процесами. 
Процес уже не можна розділити на 
окремі етапи, кілька процесів йде не 
тільки безперервно, але і паралельно. Це 
є важливим аргументом на користь того, 
що електронний бізнес є не просто 
альтернативним каналом, а новим 
ринком. 

Результати наукового дослідження  
використовуються у навчальному процесі 
ОНУ імені І.І. Мечникова. Планується їх 
використання і в інших ВНЗ України.   

Результати НДР будуть представлені 
на міжнародних конференціях  (4 тези 
доповідей); опубліковані у фахових 
наукових журналах. 

0120U102481 01.01.2020-
31.12.2024 

12 Інноваційно-
інвестиційні 
орієнтири 
модернізації 

305 №216-18 
від 

17.02.21 

МАСЛЕННІКОВ 

Євген                

Іванович,              

Очікувані наукові результати: 
Розробити  систему факторів розвитку 

інноваційно-інвестиційних процесів у 
національній економіці; виявити 

0121U109469 01.04.2021-
31.12.2025 

mailto:esadchenko@gmail.com


національної 
економіки в 
умовах глобалізації 

д-р економ. наук, 

професор                      

evgenmaslennikov@ 

onu.edu.ua 

проблеми підвищення рівня 
раціональності взаємозв’язків між 
суб’єктами регулювання соціально-
економічними процесами. 

Очікувані практичні результати: 
-Апробація одержаних наукових 
результатів на науково-практичних 
конференціях різного рівня та публікація 
статей й тез доповідей в провідних 
вітчизняних та зарубіжних наукових 
виданнях. 
-Публікації в наукових фахових виданнях 
та виданнях, які включені до 
міжнародних наукометричних баз даних 
(3 статті), доповідей на наукових 
конференціях (3 тези). 
-Підготовка та захист дипломних робіт. 
-Впровадження отриманих наукових результатів в 
практичну діяльність вітчизняних підприємств та 
ЗВО. 
-Отримання довідок про впровадження 
одержаних наукових результатів в 
практику діяльності вітчизняних 
підприємств та ЗВО. 
-Підготовка кандидатських дисертацій. 
-Підготовка матеріалів для навчального 
посібника. 

13 Дослідження 
фінансових 
інституцій та 
інструментів 
розвитку держави, 
територій та 

313 № 922-18 
від  

07.06.21 

 

САВАСТЄЄВА 
Оксана 

Миколаївна,              
д-р економ. наук, 

професор                       

Буде удосконалений теоретико-
методологічний конструкт наукового 
дослідження фінансових інституцій та 
інструментів розвитку держави, 
територій  та суб’єктів господарювання. 

Буде обґрунтоване комплексне 

0121U111580 

 

01.04.2021 -
31.12.2024 

mailto:evgenmaslennikov@onu.edu.ua
mailto:evgenmaslennikov@onu.edu.ua


суб’єктів 
господарювання: 
теоретичні, 
методологічні та 
практичні аспекти 

savasteeva777@gmail.com 

 

використання теорій фінансового 
менеджменту в даному науковому 
дослідженні та репрезентовані 
функціональний, організаційний та 
інструментальний аспекти послідовного 
вирішення концептуальних, 
методологічних, методичних та 
практичних завдань в цій сфері. 

14 Національна 
правова система 
України : сучасний 
стан, тенденції та 
напрями розвитку 

309 №1304-18 
від  

16.07.21 

 

CТРЕЛЬЦОВА 
Євдокія         

Джонівна,                        
д-р юрид. наук, 

доцент                       

streltsova@onu.edu.ua 

На другому етапі виконання НДР буде: 
-здійснено аналіз сучасного стану  
національної правової системи України  
та прогнозування її еволюції та 
модернізації під впливом євроінтеграції 
та європейської традиції права; 

-узагальнено та удосконалено наукові 
підходи щодо визначення напрямів 
розвитку вчень про державні і правові 
інститути в Україні; 

-обґрунтовано необхідність подальшого 
дослідження історичних передумов та 
специфіки впливу західноєвропейських 
ідей на формування політико-правових 
ідей в Україні; 

-узагальнено та удосконалено наукові 
підходи, спрямовані на визначення 
напрямів розвитку судової системи 
України; 

-виявлено проблеми розвитку 
національної правової системи в умовах 
інтеграційних процесів, зокрема, у 

0121U112814 01.07.2021-
31.12.2025 

mailto:savasteeva777@gmail.com


контексті виконання економічних 
зобов’язань в рамках ВТО та зони вільної 
торгівлі з ЄС; 

-обґрунтовано необхідність 
вдосконалення імплементації 
міжнародних зобов’язань України у 
контексті виконання Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС 2014 р; 

-обґрунтовано необхідність  
вдосконалення міжнародного публічно-
правового та приватноправового 
регулювання суспільних відносин із 
застосуванням мережі Інтернет; 

-аргументовано необхідність подальшої 
гармонізації та імплементації норм 
правових актів  Європейського Союзу та 
міжнародного інформаційного права в 
законодавство України; 

-обґрунтовано необхідність уточнення 
визначення  поняття міжнародних 
зобов’язань з охорони довкілля та 
міжнародних злочинів проти довкілля; 

-встановлено основні засоби 
забезпечення виконання міжнародних 
зобов’язань  erga omnes; 

-обґрунтовано необхідність 
удосконалення національних та 
міжнародних правових механізмів 
забезпечення та захисту прав людини та 



громадянина. 

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА ФІЛОСОФІЇ 
 

15 Полікультурність 
населення  
Одещини в 
історико-
антропологічній 
ретроспективі 

193 №430-18 
від 

06.03.19 

ПРІГАРІН 
Олександр 

Анатолійович,               
д-р істор. наук, 

професор     

(до 01 вересня 2022р.)                    

prigarin.alexand@gmail.com 

Будуть представлені реконструкції 
моделей соціальних практик, що сприяли 
сталості поліетнічності та полі-
культурності окремих середовищ  
Одеської області.  

Будуть обґрунтовані гіпотези про 
компаративний потенціал виявлення 
етнічності.  

Очікувані практичні результати: 
анотований звіт за 2022р;  наукові 
публікації – 10; доповіді на наукових 
конференціях – 10; курсові та дипломні 
роботи студентів – 5. Отримані наукові 
результати буде впроваджено в 
навчальний процес 

0119U103075 01.04.2019-
31.12.2023 

16 Етнокультурні 
процеси в 
українському 
східно-
романському 
Порубіжжі 

207 №1167-18 
від 

29.05.19 

КУШНІР      
В’ячеслав 

Григорович,            
д-р істор. наук, 

професор                           

v_kushnir@ukr.net 

Буде доведено існування українських і 
східнороманських локальних і 
регіональних етнокультурних комплексів, 
визначені форми комунікацій та їхню 
роль у розвитку традиційної культури 
українців і румун. 

Анотований звіт.  Наукові публікації – 
10, доповіді на наукових конференціях - 
10, дипломних та курсових робіт – 5. 
Отримані наукові результати буде 
впроваджено в навчальний процес. 

0119U102566 01.06.2019-
31.12.2023 

http://onu.edu.ua/uk/structure/faculty/hist
mailto:prigarin.alexand@gmail.com
mailto:v_kushnir@ukr.net


17 Еволюція та 
революція в новій 
та новітній історії  

 

173 №109-18 
від 

19.01.18 

ДЬОМІН                     
Олег               

Борисович,               
д-р істор. наук, 

професор                               

dyomin.ob@onu.edu.ua 

olegborisovich.domin@ 
gmail.com 

Будуть розглянуті на базі застосування 
модерних методологій моделі реакції 
ряду європейських країн відносно про-
явів революцій впродовж ХVІ - ХХ ст.  

Будуть проаналізовані прояви 
запровадження в ряді європейських 
регіонів еволюційного та революційного 
шляхів внутрішнього суспільного роз-
витку в ХІХ - ХХ ст. 

Очікується: 5 публікацій, 4 виступи на 
конференціях, захист двох магістерських 
робіт. 

 

0118U004431 01.03.2018-
31.12.2022 

18 Європейська 
політична 
традиція: теорія та 
практики                                        
(V ст. до н.е. –             
XVII ст.) 

180 №894-18 
від 

16.04.18 

НЄМЧЕНКО    
Ірина Вікторівна,                
канд. істор. наук, 

доцент                            
(до 01 вересня 2022р.) 

Наукові результати: буде надано 
теоретичні висновки з історії політичної 
та правової думки, історії зовнішньо-
політичних, дипломатичних та військово-
політичних заходів, історії внутрішньої 
політики країн Західної та Південної 
Європи доби античності, середньовіччя та 
раннього модерного часу.  

Практичні результати: наукові 
результати наукової теми буде видано у 
відповідному випуску збірки наукових 
статей Центру антикознавства та 
медієвістики ОНУ імені І.І. Мечникова 
«Libra». Буде надано підсумковий звіт з 
наукової теми. Буде захищено дві 
бакалаврські роботи та дві магістерські 
роботи. 

0118U006477 01.05.2018-
31.12.2022 

 

№1735-18 
від 

30.09.22 

 

ЛУГОВИЙ               
Олег       

Михайлович,                
канд. істор. наук, 

доцент      

(з 01 вересня 2022р.)                        

lugowy@ukr.net 

 

19 Степова Україна у 321 №135-18 

від 

СМИНТИНА      
Олена 

Будуть виявлені та узагальнені 
джерела для реконструкції особливостей 

0122U200056 01.01.2022-

mailto:dyomin.ob@onu.edu.ua


первісну добу 21.01.2022 

 

Валентинівна,         
д-р істор. наук, 

професор 

smyntyna_olena@ 
onu.edu.ua 

історико-культурного розвитку Степової 
України у первісну добу; буде здійснено 
збір та систематизацію бібліографії з 
даної проблеми, окреслені основні віхи 
історії дослідження даного питання у 
вітчизняній науці та за кордоном. 

В результаті будуть підготовлені: 
анотований звіт, 2 статті у журналах, що 
входять до наукометричних баз даних; 1 
стаття у журналах, що включені до 
переліку наукових фахових видань 
України; 2 статті у закордонних виданнях; 
2 статті в інших виданнях; 3 тез доповідей 
на конференціях. Будуть оновлені 4 курси 
лекцій. Буде захищено 1 магістерська 
робота, 1 дипломна робота бакалавра, 3 
курсові роботи студентів спеціальності 
032 «Історія та археологія» 

31.12.2026 

20 Формування 
модерного 
суспільства на 
півдні України у 
світовому 
контексті:             
витоки,             
тенденції, 
феномени 

325 №542-18 

від 

20.04.2022 

 

ХМАРСЬКИЙ 
Вадим        

Михайлович,       
д-р істор. наук, 

професор 

khmarskyi@onu.edu.ua 

Науковий результат – буде 
представлено висновки щодо 
теоретичної проблематики модерності, 
історіографічного засвоєння та 
джерельного забезпечення вивчення 
модерних феноменів у соціально-
економічному полі, процесів і проявів 
модерності у суспільно-політичному полі 
та трансформації модерного соціо-
культурного поля. 

Практичні результати – 
представлені підсумки евристичної 
роботи будуть апробовані на 10 

0122U200054 01.02.2022-
31.12.2026 

mailto:smyntyna_olena@onu.edu.ua
mailto:smyntyna_olena@onu.edu.ua
mailto:khmarskyi@onu.edu.ua


конференціях та опубліковані у 10 
статтях/ тезах наукових доповідей. 

21 Історія філософії як 

основа розуміння 

складних процесів 

та компонентів 

сучасної наукової 

картини світу 

331 №2234-18 

від 

02.12.2022 

 

ГОЛУБОВИЧ                       

Інна               

Володимирівна,               

д-р філос. наук,  

професор 

 

Буде створено з використанням 
вітчизняних та світових наукових 
бібліотек, електронних інформаційних 
ресурсів, digital архівів джерельну базу з  
історії філософії та наукової картини світу 
у електронному вигляді; науково 
обґрунтовано актуальність даного 
дослідження, що сприятиме розвитку 
фондів  наукової бібліотеки ОНУ імені 
І.І.Мечникова, розвитку ОНП ІІІ рівня 
вищої освіти за спеціальністю 
«Філософія». 

На реєстрації 
в УкрІНТЕІ 

01.12.2022-
31.12.2027 

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛІСТИКИ, РЕКЛАМИ ТА ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ 

22 Конфліктогенність 
сучасного 
інформаційного 
простору та 
медіатехнології 
врегулювання 
конфліктів в 
умовах глобальних 
і локальних 
ризиків 

314 

(комп-

лексна 

тема) 

№1215-18 

від 

05.07.21 

ІВАНОВА             

Олена                    

Андріївна,                        

д-р наук                          

із соц. комун.,                         

професор                          

journalist_fac@onu.edu.ua                

Буде досліджено вплив новітніх медіа 

на формування інформаційної нерівності 

та підстав для сегрегації інформаційного і 

соціального просторів; на вирішення 

проблеми конфліктогенності соціуму. 

Буде проведено збір та 

систематизацію інформації користувачів 

новітніх медіа та виявлення  причин 

формування соціокультурних спільнот.   

0121U112808 01.06.2021-

31.12.2026 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

http://onu.edu.ua/uk/structure/faculty/journal
mailto:journalist_fac@onu.edu.ua
http://onu.edu.ua/uk/structure/faculty/abitur


23 Чисельні методи 
розв’язування 
задач механіки та 
ком’ютерного зору 

187 №1337-18 
від 

05.06.18 

РЕУТ    Віктор 

Всеволодович,  
канд. фіз.-мат. наук, 

доцент   

Будуть досліджені питання 
ефективності  деяких чисельних методів 
розв’язання сингулярних інтегральних 
рівнянь. 

Буде досліджено якість результату 
запропонованих методів і алгоритмів 
розв’язання задач комп’ютерного зору  

Очікувані практичні результати: 

статті у фахових виданнях – 2; тези 
наукових конференцій  – 4; магістерські 
та дипломні роботи студентів –  4. 

0118U001789 01.07.2018-
31.12.2022 

№863-18 
від 

20.06.22 

ВЕРБІЦЬКИЙ             
Віктор               

Васильович,              
канд. фіз.-мат. наук, 

доцент 

docverb@gmail.com                       

24 Моделювання 
невпорядкованих 
гетерогенних та 
флуктуаційно-
неоднорідних 
систем та 
діагностика їх 
електричних і 
оптичних 
характеристик 

304 №1730-18 

від 

22.09.20 

 

СУШКО             
Мирослав 

Ярославович,           
канд. фіз.-мат. наук,                       

доцент                          

 

Розвинути метод обчислення 
характеристик транспорту фотонів 
(довжини вільного пробігу, транспортної 
довжини, анізотропії розсіяння) у 
концентрованих суспензіях неоднорідних 
частинок.  

Розробити моделі електричної 
провідності суспензій з різними типами 
мікроструктури подвійного електричного 
шару. 

Виконати аналіз спектрів критичної 
опалесценції в простих рідинах з 
урахуванням традиційних механізмів 
(одно-та двократне розсіяння, розсіяння 
на флуктуаціях анізотропії) і 
нетрадиційних (полуторне та розсіяння 
Андрєєва).  

Звітна документація: Анотований звіт 

0120U104105 01.10.2020-

30.09.2023 



за рік, публікацій – 2 у Web of Science, 
Scopus, 1 у фахових виданнях України, 
участь у конференціях – 2 (за 
можливості). 

25 Розв’язувані 
моделі квантової 
механіки для 
дослідження 
електронних 
збуджень і явищ 
переносу в 
наноструктурах 

302 №1730-18 

від 

22.09.20 

 

АДАМЯН                 
Вадим                

Мовсесович,                  
д-р фіз.-мат. наук, 

професор                          

DTP@onu.edu.ua 
vadamyan@onu.edu.ua 

 

Планується отримати: опис впливу 

квазі-одномірних парамагнітних структур 

на одно-електронний спектр, зарядову та 

спінову провідність та магнітні 

властивості електронних  наносхем з 

розробкою алгоритмів розв’язку 

пов’язаних задач  розсіяння для частинок 

із спіном. 

0120U104119 01.10.2020-

30.09.2023 

26 Морфологія та 
динаміка багато-
компонентних 
систем 

303 №1730-18  

від 

22.09.20 

ПАНЬКО                    
Олена                    

Олексіївна,                      
д-р фіз.-мат. наук, 

професор                             

panko.elena@gmail.com 

Буде досліджено внутрішню будову 
багатих скупчень галактик, кількісні 
параметри, що описують будову скупчень 
галактик. 

Буде визначено фотометричні та інші 
параметри деяких затемнюваних 
подвійних зір. 

Буде визначено хімічний склад  2-х 
фізичних змінних зір у різних підсистемах 
Галактики.  

Участь у конференціях  4 доповіді, на 
2-х конференціях, 2 публікації. Підготовка 
кваліфікаційних робіт рівня «Доктор 
філософії» – 2 (етап підготовка роботи). 

Представлення до захисту дисертації – 
рівня «Доктор філософії»  – 1.     

0120U104575 01.10.2020-

30.09.2023 

mailto:DTP@onu.edu.ua


27 Комп’ютерні 
технології, 
системи, 
компоненти: 
моделювання та 
програмне 
забезпечення 

306 №2450-18 
від 

17.12.20 

ГУНЧЕНКО             

Юрій 

Олександрович,              

д-р техн. наук, 

професор                                

gunchenko@onu.edu.ua 

Будуть запропоновані розроблені 
методи програмного забезпечення 
інтелектуальних та спеціалізованих 
обчислювальних систем. 

Виконання всебічного аналізу 
спеціалізованих систем, оцінка 
результатів аналізу. З урахуванням цих 
результатів буде проведено тестове 
моделювання комп’ютерних технологій, 
систем та компонентів. 

Будуть розроблені елементи 2 курсів з 
проектування та дослідження 
обчислювальних систем.Будуть захищені 
4 випускні кваліфікаційні роботи 
бакалавра та 1 випускна магістерська 
робота. Будуть опубліковані 2 статті, 1 
методичний посібник, 4 тези доповідей 
на конференціях 

0121U110545 01.01.2021-
31.12.2024 

28 Статичні та 
динамічні задачі 
для тіл канонічної 
форми з 
дефектами 

307 №469-18 
від 

25.03.21 

ВАЙСФЕЛЬД                  

Наталія    

Данилівна,              

д-р фіз.-мат. наук, 

професор                          

mdttde@onu.edu.ua 

Будуть досліджені переміщення та 
напруження, що виникають у тілах під 
впливом навантажень різного типу.  

Будуть розглянуті статичні задачі теорії 
пружності та задачі про усталені та 
нестаціонарні коливання смуг та 
просторів, послаблених дефектами. 

Буде виявлено характер особливості 
розв’язку та коефіцієнти інтенсивності 
напружень. 

0121U111664 01.05.2021-
31.12.2024 

29 Методи, моделі, 311 №804-18 МАЛАХОВ                         Буде проведено моделювання 0121U111663 01.05.2021- 

mailto:gunchenko@onu.edu.ua
mailto:mdttde@onu.edu.ua


інформаційні 
технології 
розподілених 
систем підтримки 
прийняття 
організаційних 
рішень  

від 
25.05.21 

 

Євгеній 
Валерійович,                     

д-р техн. наук, 
професор                       

Eugene.Malakhov@ 
onu.edu.ua 

 

інформаційних процесів і функціональних 
рівнів розподілених інтелектуальних 
інформаційних систем організаційного 
управління (РІнІС ОУ) 

Буде розроблено методики побудови 
схем бізнес-процесів у ВРМ-системах на 
основі конвертації опису підприємства за 
допомогою виробничих функцій, та 
математичних моделей бізнес-процесів у 
мову опису бізнес-процесів ВРМ-систем.  

Буде побудовано математичні моделі 
опису підприємства, як організаційної 
структури, з використанням виробничих 
функцій, а також математичних моделей 
бізнес-процесів з урахуванням проблеми 
спільного моделювання фінансових, 
транспортних і матеріальних потоків 
чинників виробництва, продукції, що 
випускається на виходах і входах 
процесних ланок, а також усього процесу 
в цілому 

Буде побудовано модель 
багаторівневої розподіленої системи 
збору, обробки та надання оперативної 
інформації для прийняття рішень при 
виникненні надзвичайних ситуацій.  

Буде побудовано модель 
інтелектуальної системи збору, обробки 
та інтелектуального аналізу накопичених 
даних для вироблення рекомендацій та 

31.12.2025. 

mailto:Eugene.Malakhov@%20onu.edu.ua
mailto:Eugene.Malakhov@%20onu.edu.ua


підтримки прийняття рішень.  

Буде розроблено методику 
використання різних моделей машинного 
навчання в рамках систем підтримки 
прийняття рішень.  

Буде побудовано модель нечітких 
міркувань процесу логічного висновку 
для прийняття рішень на основі неповної 
і нечіткої інформації.  

Буде проведено моделювання функцій 
розподілених рівнів хмарної IoT системи.  

Будуть опубліковані 6 статей, 13 тез 

конференцій; захищені 8 бакалаврських 

та 5 магістерських роботи. 

30 Теплофізичні та 
хімічні процеси в 
багато-
компонентних та 
багатофазних 
середовищах 

320 №62-18 
від 

17.01.22 

 

KAЛIНЧАК                  
Валерій 

Володимирович,           
д-р фіз.-мат. наук, 

професор 

chernalex@ukr.net 

Будуть представлені результати 
дослідження процесу випаровування 
одиночних крапель нижчих спиртів - 
етанолу, бутанолу та їх бінарних сумішей 
з початковим розміром крапель 1.5-2.5 
мм в нагрітому повітрі та за кімнатної 
температури при атмосферному тиску. 

Планується дослідити температуро-
струмові залежності тонкого платинового 
дроту, на поверхні якого окислюється 
домішки парів ацетону в повітрі кімнатної 
температури. Опис критичних умов 
каталітичного самозаймання та погасання 
ацетону дозволить оцінити кінетичні 
параметри реакції окислення. 

0122U000687 01.01.2022-
31.12.2026 



Буде експериментально досліджена 
температурна залежність мазутно-
водневих емульсій. 

Буде запропонований експрес-метод 
(метод поруватої кулі) для визначення і 
порівняння питомих швидкостей 
вигорання рідких палив. Порівняння 
результатів по різним методикам: метод 
«стаціонарної сфери», метод «підвішеної 
краплі», горіння в трубці, горіння з 
плоскої вільної поверхні.  

Звітна документація  
Статті у журналах, що індексуються у 

наукометричній базі даних Scopus та/або 
Web of Science – 2  

Статті у виданнях, що включені до 
переліку наукових фахових видань 
України категорії Б – 3. 

Тези доповідей – 3.  
Монографії – 1. 
Магістерських робіт – 1. 

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН, ПОЛІТОЛОГІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ 
31 Глобальні, 

регіональні та 
локальні чинники 
формування 
сучасної системи 
міжнародних 
відносин  

189 №72-18 
від 

17.01.19 

КОВАЛЬ                     
Ігор  

Миколайович,              
д-р політ. наук, 

професор    

brusylovska@gmail.com                 

ira.maksymenko@gmail.com 

 

Наукові результати: буде класи-
фіковано склад чинників, які визначають 
напрямки міжнародної діяльності та 
співробітництва державних та 
недержавних акторів на локальному рівні 
та встановлено специфіку їхнього впливу 
на подальший розвиток сучасної системи 
міжнародних відносин.  

Практичні результати: удоскона-
лення навчальних курсів та практичних 

0118U000500 01.01.2019-
31.12.2023 

http://onu.edu.ua/uk/structure/faculty/fmvps
mailto:brusylovska@gmail.com
mailto:ira.maksymenko@gmail.com


занять.  

Опублікування 6 наукових статей з 
тематики етапу, з них 1 статті у виданні, 
що включено до наукометричної бази 
даних (Scopus або WoS). 

Захист 1 кандидатської дисертації. 

32 Дослідження 
соціальної 
солідарності як 
шлях до 
суспільного 
договору 

194 №274-18 
від 

18.02.19 

 

 

ОНИЩУК               
Віталій 

Михайлович,            
д-р соц. наук, 

професор                          

kafedra_soc_onu@ukr.net 

Будуть представлені дані фактичного 
матеріалу Південного регіону України 
(Одеської області), які стосуються 
компактного проживання національних 
меншин, релігійної ситуації, 
етнокультурного та соціального простору. 

Очікувані практичні результати: 

Будуть опубліковані 2 статті у фахових 
виданнях України, 1 стаття у інших 
виданнях, 2 тез доповідей. Буде 
захищено: 2 дипломні бакалаврські 
роботи, 1 магістерська робота, 2 курсові 
роботи. Буде видано 1 навчально-
методичний посібник. 

Планується участь у 5 конференціях, 
проведення 1 семінару і 2 круглих столів. 

0119U102432 01.03.2019-
31.12.2023 

33 Фінансова  
політика як  
чинник            
соціально-
економічного 
розвитку країн 

317 №2015-18 
від 

08.10.21 

 

ЯКУБОВСЬКИЙ        

Сергій                 

Олексійович,        

д-р економ. наук, 

професор                                   

Буде узагальнено теоретико-
методологічні підходи до визначення 
основних інструментів ефективної 
фінансової політики держави.  

Буде систематизовано класичні та 
кейнсіанські інструменти. Буде отримано 

0121U113869 01.10.2021-
31.12.2026 



yonik@ukr.net перелік сучасних актуальних інструментів 
фінансової політики держави, які 
доцільно використовувати на практиці на 
кожній фазі економічного циклу. 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 
34 Дослідження 

модифікацій 
розвитку 
українського 
суспільства в 
умовах 
Європейської 
інтеграції  

182 №916-18 
від 

18.04.18 

ДУНАЄВА                
Лариса 

Миколаївна,            
д-р політ. наук, 

професор                       

larisa-dunayeva@onu.edu.ua 

 Буде з’ясовано певні аспекти 
розвитку етнічної та національної 
культури українського суспільства, 
соціально-політичної активності  молоді 

 Буде досліджено вплив культурно-
історичного спадку та досвіду іноземних 
держав на подальший розвиток 
державності в Україні 

 Буде досліджено історичні аспекти 
становлення різних культур та етносів, які 
проживають на території сучасної 
України, а також історичний аспект 
становлення різних держав сучасного 
світу. 

 Буде визначено подальші напрями 
культурно-історичних досліджень 
сучасного суспільства України та світу. 

Практичні результати етапу:  
наукові публікації у фахових виданнях – 
15 статей; доповіді на конференціях 
різного рівня – 20 виступів; проведення 
семінарів за темою кафедр – 1 спільний 
семінар кафедр соціальної роботи та 
соціальних теорій; проведення 
конференцій – 1 конференція (щорічна 

0118U006968 01.05.2018-
31.12.2022 

http://onu.edu.ua/uk/structure/faculty/iipo


студентська конференція ОНУ). 

35 Динаміка          
розвитку 
особистості у 
часовій розгортці 
життя 

181 №1045-18 
від 

04.05.18 

КІРEЄВА                       
Зоя  

Олександрівна,              
д-р психол. наук, 

професор                           

z.kireeva@gmail.com 

Буде розкрито особливості 
визначення потреби в психологічній 
допомозі в критичні періоди життя. Буде 
розглянуто арт-терапевтичні технології 
особистісного зростання в процесі 
власної життєтворчості людини. Буде 
вивчено психологічні технології щодо 
підтримки особистості протягом 
життєвого шляху. Буде розроблено 
практичні рекомендації для психологів, 
що працюють з представниками різних 
соціальних груп. 

Практичні результати: статті - 4, 
дипломні роботи студентів - 2, доповіді 
на конференціях і семінарах - 4 

0118U001786 01.05.2018-
31.12.2022 

36 Соціально-
психологічна 
адаптація та 
психологічний 
супровід осіб, 
зайнятих в 
особливих видах 
діяльності 

185 №1065-18 
від 

07.05.18 

ПСЯДЛО                 
Едуард 

Михайлович,                       
д-р біолог. наук, 

професор                        

psiadloem@gmail.com 

Буде апробовано: навчальну 
програму з проблем соціально-
психологічної адаптації та психологічний 
супровід осіб, зайнятих особливими 
видами діяльності; та навчальну 
програму психосоціального стресу. 

Будуть підготовлені заключний звіт і 
колективна монографія виконавців НДР 
за темою: «Соціально-психологічна 
адаптація та психологічний супровід 
осіб, зайнятих особливими видами 
діяльності». 
Курсові роботи: 2 
Дипломні роботи: 2 
Магістерські роботи: 2 
Статті: 2 
Тези: 2 

0118U001788 01.05.2018-
31.12.2022 

mailto:z.kireeva@gmail.com
mailto:psiadloem@gmail.com


Дисертації: 1 

37 Самодетермінація 
суб’єктів 
соціальних 
контекстів 

 

192 №3414-18 
від 

28.12.18 

ПОДШИВАЛКІНА 
Валентина             
Іванівна,                     

д-р соц. наук, 
професор                         

podshyvalkina@hotmail.com 

Вперше будуть досліджені:  

соціальні та психологічні контексти 
життєдіяльності особистості; 
самодетермінація як складова частина 
внутрішнього світу особистості 
соціальних контекстів; чинники розвитку 
самодетерминації особистості в процесі 
інтерактивних методів навчання; чинники 
особистісної відповідальності у  
травмуючих контекстах.  

Вперше будуть виявлені:  

особливості потенціалу самодетермінації 
суб’єкта в полілінгвальному середовищі; 
детермінанти формування здібностей 
сприйняття психологічних парадоксів у 
нормі та при порушеннях розвитку; 
загальні та спеціальні особливості 
самодетермінації суб’єктів різних 
соціальних видів діяльності 
прикордонного регіону; виявлені 
особливості самодетермінації особистості 
в професійної діяльності; виявлені 
особливості самодетермінації особистості 
у підлітковому та  зрілому віці; 
особистості детермінанти здорового 
способу життя; гендерні розбіжності в 
поведінки дітей в освітньому середовищі 
як стан порушення психологічного 
здоров’я.  

0119U002459 01.03.2019-
31.12.2022 

№2168-18                     
від  

25.11.2022 

ДЕМЕНТЬЄВА 
Капіталіна 
Георгіївна,                

канд. психол. наук,                           
доцент 

dkg0904@i.ua 

mailto:podshyvalkina@hotmail.com


Вперше буде розроблено:  

засоби активізації парадоксального 
мислення з метою створення нових 
смислів соціальних контекстів; засоби 
самодетермінації особистості в 
оптимізації переживань; систему 
діагностики особливостей  формування 
самодетермінації девіантної поведінки 
особистості. 

Будуть підготовлені  методичні 
розробки та рекомендації спрямовані: 

на підготовку студентів університету до 
майбутньої професійної діяльності; до 
корекції порушення гендерних 
стереотипів; по дотриманню гендерних 
норм в освітньому середовищі; за 
проблемами семантико-смислового 
аналізу текстів. 

38 Дослідження 

психологічного 

здоров'я 

особистості: 

саноцентричний 

підхід 

319 №2782-18 
від 

30.12.21 

РОДІНА                       
Наталія 

Володимирівна,           
д-р психол. наук, 

професор                                     

natalia_rodina@onu.edu.ua 

Буде узагальнено теоретико-
методологічні підходи до визначення 
детермінант формування психологічного 
здоров'я особистості з позицій 
саноцентричного підходу. 

Буде проаналізовано розвиток 
психічних функцій дітей з труднощами 
навчання та розроблено рекомендації по 
корегуванню психомоторних функцій у 
дітей із складностями у навчанні. 

Буде здійснено актуалізацію уявлень 

0122U000260 01.01.2022-
31.12.2025 

mailto:natalia_rodina@onu.edu.ua


про благополучну, самодостатню, 
успішну та резильєнтну особистість. 

Буде узагальнено теоретико-
методичні засади особистісних та 
групових факторів психологічного 
благополуччя працівників соціальних 
служб. 

Буде визначено :  критерії проведення 
дослідження психологічних умов  
благополуччя особистості; причини 
формування порушень харчової 
поведінки; детермінант формування 
особистісної автаркії; психологічні 
аспекти успішності особистості в 
залежності від таймменеджменту, 
фактори резильєнтності  особистості. 

Будуть визначені параметри 
ефективності запропонованих корекцій-
них та формувальних  програм. 

ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ 
39 Системно-

структурні і 
дискурсивно-
когнітивні 
дослідження 
англомовної 
картини світу  

190 №614-18 
від 

26.03.19 

КОЛЕГАЄВА                
Ірина              

Михайлівна,            
д-р філол. наук, 

професор 

 lexiskafedra@onu.edu.ua 

Буде розроблено основні засади 
структурного, функціонального, 
прагматичного та когнітивного підходів 
до розгляду значення номінативних 
одиниць. 

Буде розроблено сучасні методи 
дослідження в ономасіології. 

Буде проаналізовано різноманітні 
групи англомовної лексики у 
структурному, когнітивному та 

0119U002438 01.04.2019-
31.12.2023 

http://onu.edu.ua/uk/structure/faculty/rgf
mailto:lexiskafedra@onu.edu.ua


функціональному аспектах. 
Буде проведено ІІІ Всеукраїнську 

науково-практичну конференцію «Сучасні 
студії з романської і германської 
філології» 

40 Дослідження 
просодичних 
характеристик 
усного 
англомовного 
дискурсу 

191 №618-18 
від 

26.03.19 

КРАВЧЕНКО                      
Ніна  

Олександрівна,     
д-р філол. наук, 

професор 

phoneticsdepartment@ 
onu.edu.ua 

Буде розроблено алгоритм 
фонетичного реконструювання 
просодичної структури академічного 
дискурсу. 

Буде розроблено алгоритм 
фонетичного реконструювання 
просодичної структури медійного 
дискурсу. 

0119U002439 01.04.2019-
31.12.2023 

41 Лінгвокультура та 
ідентичність в руслі 
когнітивно-
дискурсивних 
досліджень 

198 №673-18 
від 

01.04.19 

МАТУЗКОВА               
Олена            

Прокопівна,                              
д-р філол. наук, 

професор 

kafedra.perevoda@ 
onu.edu.ua 

Буде уточнено категорійний апарат 
сучасної лінгвокультурології. 

Буде  обґрунтовано теоретико-
методологічні принципи когнітивно-
дискурсивного лінгвокультурологічного 
підходу до вивчення ідентичності. 

0119U002440 01.04.2019-
31.12.2023 

42 Дослідження 
варіювання 
комунікативних 
одиниць в умовах 
німецького 
простору 

199 №674-18 
від 

01.04.19 

КУЛИНА                     
Ірина                   

Георгіївна,                                     
канд. філол. наук, 

доцент 

kafedranemfil@gmail.com 

 

Буде уточнено значення 
плюрицентризму в сучасному 
німецькомовному просторі. 

Буде обґрунтовано теоретико-
методологічні принципи лінгвістичних 
досліджень комунікативних одиниць в 
умовах плюрицентризму. 

Практичні результати - буде: 
- опубліковано 5 статей у фахових 

виданнях та 5 тез наукових доповідей; 
- розроблено 2 методичних або 

0119U002441 01.04.2019-
31.12.2023 

mailto:phoneticsdepartment@onu.edu.ua
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навчально-методичних посібника; 
- захищена 1 кандидатська дисертація; 
- проведено 1 науково-практичну 

конференцію проф.-виклад. складу та 1 
студентську наукову конференцію. 

43 Дослідження 
зарубіжної 
літератури в 
системі 
літературознавчих 
шкіл 

200 №675-18 
від 

01.04.19 

ДОЛГА                        
Наталя  

Миколаївна,                                   
канд. філол. наук, 

доцент 

dollnat08@gmail.com 

 

Буде висвітлено питання порівняльної 
типології у контексті компаративістики. 

Буде описано  теоретичну рефлексію 
україно-європейського міжкультурного 
діалогу в сучасному літературознавстві. 

Буде узагальнено типологічні аспекти 
порівняння жанрів української та світової 
літератури. 

Буде  обґрунтовано динаміку 
жанрових трансформацій у літератур-
ному процесі ХХ – ХХІ ст. 

0119U002442 01.04.2019-
31.12.2023 

44 Освіта дорослих в 
Україні та світі 

 

201 №678-18 
від 

01.04.19 

ЦОКУР                    
Ольга                

Степанівна,              
д-р пед. наук, 

професор 

kafedpedagog@onu.edu.ua 

scokur@ukr.net 

Будуть узагальнені традиційні моделі 
впровадження освіти дорослих в Україні 
та світі. 

Будуть конкретизовані інноваційні 
підходи до організаційно-методичного та 
дидактико-технологічного забезпечення 
освіти дорослих в Україні та світі. 

Будуть систематизовані засоби 
моніторингу якості освіти дорослих в 
Україні та світі. 

Будуть розроблені андрагогічні моделі 
фахової та постдипломної підготовки 
фахівців. 

Практичні результати - буде: 
- опубліковано 10 наукових статей та 

тез; 
- розроблено 2 навчально-методичних 

посібника; 
- проведено 1 науково-практичну 

конференцію проф.-виклад. складу; 

0119U002443 01.04.2019-
31.12.2023 

mailto:kafedpedagog@onu.edu.ua
mailto:scokur@ukr.net


- проведено 1 студентську наукову 
конференцію; 

- захищено близько 8 магістерських 
робіт; 

- опубліковано близько 8 студентських 
статей та тез 

45 Семантико-
когнітивне і 
функціонально-
прагматичне 
дослідження 
французької мови 

202 №721-18 
від 

03.04.19 

МАРІНАШВІЛІ 
Мальвіна 

Джангізівна,                                        
канд. філол. наук, 

доцент 

malvimari@ukr.net  

francais@onu.edu.ua 

Буде встановлено структурно-
композиційну специфіку творів Р. Кено. 

Буде виявлено і схарактеризовано їхні 
граматико- і лексико-стилістичні 
особливості. 

0119U002444 01.04.2019-
31.12.2023 

46 Когнітивно-
прагматичні 
аспекти 
дослідження 
мовних одиниць у 
різних типах 
дискурсу 

203 №731-18 
від 

03.04.19 

КАРПЕНКО                 
Олена               

Юріївна,                                                
д-р. філол. наук, 

професор 

english.grammar.dept@ 
onu.edu.ua 

Буде визначено й обґрунтовано 
поняття  мінімальної одиниці мовної 
комунікації. 

Буде з'ясовано  й розширено 
типологію мовних одиниць у різних типах 
дискурсу. 

Буде проаналізовано системну 
організацію складників дискурсу з 
урахуванням  його істотних визначальних 
рис. 

Буде створено когнітивно-
парадигматичний аналіз структури й 
семантики мовних одиниць у різних 
типах дискурсу.  

Буде запропоновано таксономію 
лінгвокогнітивних моделей речень за 
типом мовної комунікації. 

0119U002445 01.04.2019-
31.12.2023 
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47 Комплексне 
дослідження 
формування 
іншомовної 
професійно 
орієнтовної 
комунікативної 
компетенції 

204 №730-18 
від 

03.04.19 

ВАСИЛЬЧЕНКО 
Олена                   

Германівна,                
канд. філол. наук, 

доцент 

elena.vasylchenko@ 
onu.edu.ua 

Буде проаналізовано сучасні засоби і 
носії інформації. 

Буде встановлено доцільність їх 

використання враховуючи здібності та 

схильності студентів 

0119U002446 01.04.2019-
31.12.2023 

 

 

 

48 

 

 

 

Дослідження 
методів навчання 
іноземної мови 
фахового та 
академічного 
спрямування 

 

 

 

205 

№722-18 
від 03.04.19 

ДОБРОВОЛЬСЬКА_Л.В.   
канд. пед. наук, доц.  

     (до 1 вересня 2022р) 

Будуть досліджені сучасні методи 
навчання англійської, німецької, 
французької, новогрецької мови, а за 
результатами буде організовано і 
проведено міжнародну науково-
практичну конференцію, присвячену 
пам’яті проф. В.Л. Скалкіна (квітень 
2022р). На цій конференції будуть 
представлені 8 доповідей розробників 
теми, а також зроблено 3 доповіді - в ВНЗ 
України. 

Буде опубліковано 5 наукових статей 
(одна з них у виданні, що індексується 
наукометричною базою даних Scopus, 3 
статті - у фахових виданнях). 

Буде розроблено: 
1. Англо-український термінологічний 

словник історичних термінів; 
2. Курс лекцій з аспекту теорія та 

практика перекладу дипломатичної 
Англійська мова; 

3. Програма, методичні вказівки та 
контрольні завдання для студентів 
філологічного факультету заочноі форми 
навчання. кореспонденції та 

 

 

0119U002447 

 

 

01.04.2019-
31.12.2023 

№2076-18 
від  

14.11.22 

БІГУНОВА            
Наталя 

Олександрівна, 
доктор 

філологічних наук, 
професор  

natalbig@ukr.net 



міжнародних документів; 
4. Методичний посібник з англійської 

мови для здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти 
факультету Міжнародних відносин, 
політології та соціології/ 

5. Методичні вказівки до курсу Друга 
іноземна мова (французька) для 
студентів - бакалаврів факультету 
Міжнародних відносин, політології та 
соціології. 

49 Дослідження 
іспанської мови 
(проблеми 
перекладу та 
методики 
викладання) 

206 №723-18 
від 

03.04.19 

ГРИНЬКО             
Людмила 
Віталіївна,                  

канд. філол. наук, 
доцент 

catedra.espanol@ 
onu.edu.ua 

Будуть апробовані і впроваджені у 
викладацький процес новітні методики 
викладання іспанської мови як іноземної, 
враховуючи досвід Іспанії. 

Практичні результати - буде: 
- опубліковано 8 статей та тез 

доповідей, з них 2 у фахових виданнях та 
6 у інших виданнях; 

- проведено 1 науково-практичну 
конференцію проф.-виклад. складу та 1 
студентську наукову конференцію; 

- захищено 24 курсових та 2 магістерські 
роботи; 

- написано 2 публікації магістрів 
відділення іспанської філології сумісно з 
викладачами кафедри. 

0119U002448 01.04.2019-
31.12.2023 

ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
50 Порубіжжя як 

феномен у 
художньому творі 
та в 

312 №904-18 
від 

03.06.21 

МУСІЙ             
Валентина   
Борисівна,              

д-р філол. наук, 

Буде визначено зміст категорії 
«порубіжна культурно-історична епоха 
(художня система, метод, напрям) та 
ознаки порубіжних (перехідних) епох та 

0121U111788 01.06.2021-
31.12.2026 
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літературознавчій 
методології 

професор 

valentinanew2016@ 
gmail.com 

 

 

 

напрямів  (неокласицизм, пре-
романтизм, неоромантизм, неореалізм і 
т. ін.) в розвитку літератури. Буде 
сформовано гіпотези  ознак перехідності 
у художній діяльності митців слова. 

Планується розробити теоретичне 
підґрунтя щодо визначення змісту 
категорії «перехідна культурно-історична 
епоха», «перехідна художня система»  та 
ознак перехідності (драматизм, 
багатовекторність, епатажність, 
хаографічність, руйнування канонів, 
гостре протистояння сталих  художніх 
парадигм та формування елементів нової 
парадигми, зростання уваги до стратегій 
гри і тощо). 

Буде деталізовано зміст категорії 
«порубіжжя» стосовно історико-
культурної епохи, літературного напряму, 
стилю; виявлено та систематизовано 
специфічні для порубіжних епох та 
напрямів ознаки художніх систем. 

Будуть вивчені теоретичні положення 
характеристики перехідних художніх 
систем (неокласицизм, преромантизм, 
неоромантизм і т.д.)  

Буде окреслено коло досліджуваних 
художніх явищ крізь призму наявних 
теоретичних положень щодо сутності 
порубіжних явищ, уточнення та розвиток 
теоретичних засад розуміння феномену 

mailto:valentinanew2016@gmail.com
mailto:valentinanew2016@gmail.com


порубіжжя (художні твори, авторські 
маніфести та статті) часів переходу від 
Середньовіччя до Ренесансу, від 
Просвітництва до романтизму, епохи 
кінця ХІХ-початку ХХ ст., сучасності. 

51 Дослідження 
дискурсивної 
специфіки 
комунікативного 
впливу 

197 №1397-18 
від 

20.06.19 

КОВАЛЕВСЬКА 
Тетяна                    

Юріївна,                     
д-р філол. наук, 

професор 

kafukrmovaonu@ukr.net 

tetiana.kovalevskaya@ 
gmail.com 

Буде систематизовано і верифіковано 
концептуальні положення  фунда-
ментальної теорії комунікативного 
впливу в різножанрових дискурсах, 
визначено базові  сугестійні маркери 
вербального і невербального рівнів та 
особливості їхнього ситуативного 
використання, структуровано висновки 
дослідження.  

Буде апробовано розроблені 
антиманіпулятивні стратегії і тактики в 
актуальних дискурсах. У межах 
практичних результатів буде видано 
колективну монографію з проблематики 
дослідження, навчальні посібники, 
навчально-методичні вказівки, фаховий 
збірник наукових праць «Записки з 
українського мовознавства» №29. 
Результати НДР також будуть 
опубліковані у вигляді статей, 
представлені на наукових конференціях. 
Буде продовжено підготовку до захисту 
кандидатських і докторських дисертацій з 
проблематики дослідження, захищено 
кваліфікаційні роботи студентів. 
Планується проведення  Сьомої 
Міжнародної конференції “Карпенківські 

0119U103569 10.06.2019-
31.12.2023 

mailto:kafukrmovaonu@ukr.net


читання”, круглих столів. 

52 Дослідження 
текстово-
дискурсивних 
одиниць: 
теоретико-
прикладні аспекти 

183 №964-18 
від 

24.04.18 

КОНДРАТЕНКО 
Наталія    

Василівна,               
д-р. філол. наук, 

професор 

 prykladna.lingv@onu.edu.ua 
 kondr_nat@ukr.net 

Буде розроблено концепцію та 
методологію аналізу текстово-
дискурсивних одиниць, виокремлено 
категорійно-концептуальні параметри 
дискурсів та їх основні категорії.  

На прикладному рівні представлено 
методику проведення лінгвістичних 
експертиз.  

Буде проведено Круглий стіл «Основи 
лінгвістичної експертології» разом з 
Одеським Інститутом судових експертиз. 

 Буде надруковано колективну 
монографію «Прикладна лінгвістика на 
півдні України: здобутки і перспективи» 
за результатами теми. 

0118U001787 01.05.2018-
31.12.2022 

53 Дослідження 
дискурсивних 
практик в 
українській 
літературі XIX-              
XXI ст. 

195 №1301-18 
від 

12.06.19 

ШЕВЧЕНКО                 
Тетяна  

Миколаївна,                                     
канд. філол. наук, 

доцент 

shtn75@ukr.net 

На IV етапі виконання НДР  
заплановано: 

 Розробку понять «комунікативна 
ситуація», «комунікативна компетенція 
висловлювання», «відповідність дискурсу 
комунікативній ситуації як певному типу 
модальності». Результати цієї розробки 
будуть осмислені під час конференцій. 

 Дослідження корпусу текстів 
української літератури ХХ – початку ХХІ 
століть з позиції дискурсивності, 
уточнення змісту поняття «дискурсивні 
практики». Підведення підсумків щодо 

0119U103568 01.09.2019-
31.12.2023 
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подальшого впровадження проблеми 
дискурсивності художніх текстів на 
конференціях різного рівня. 

Будуть розроблені підходи до різних, у 
тому числі синкретичних дискурсивних 
практик. Буде розроблено теоретичне 
підґрунтя осмислення дискурсивних 
практик в ментативно-наративному 
дискурсі та окреслено їх як продуктивний 
художній дискурс української літератури 
зазначеного періоду. 

Практичний результат: 

Планується захист дисертації на 
здобуття ступеня доктора філософії 
аспірантки кафедри Романової Катерини. 

За тематикою НДР будуть виголошені 
доповіді на міжнародних та 
всеукраїнських конференціях;  
планується захист випускних робіт, в т.ч. 
магістрами – 7; буде надруковано 5 
статей в українських і закордонних 
виданнях, в т.ч. у журналах, що 
індексуються у наукометричній базі 
даних Scopus  або Web of Science – 2, 
статті у виданнях, що включено до 
переліку наукових фахових видань 
України категорії Б – 3; cтатті у іноземних 
виданнях, які увійшли до інших БД – 2 
(база Copernicus). 



54 Лінгво-              
культурологічні та 
лексикографічні 
аспекти мовної 
підготовки 
іноземців 

324 №425-18 
від    

28.03.22 

АРЕФЬЄВА                 
Наталія                                        

Георгіївна,                                     
д-р філол. наук, 

доцент 

n.arefieva@onu.edu.ua 

 

Буде розроблено концепцію лінгво-
культурологічного та лексикографічного 
підходів у процесі мовної підготовки 
іноземців у закладах вищої освіти. Буде 
розглянуто феномен зв’язку мови і 
культури  в контексті опанування мови 
іноземцями на усіх етапах навчання у 
закладах вищої освіти.  

Заплановано ознайомлення з 
головними філософськими, культуро-
логічними, мовознавчими та 
дидактичними джерелами, які мають 
відношення до  дослідження лінгво-
культурологічного та лексикографічного 
підходів в аспекті мовної підготовки 
іноземців, та складання бібліографічної 
довідки. 

Буде визначено зміст категорій 
«лінгвокультурологічний підхід» та 
«лексикографічний підхід» в аспекті 
мовної підготовки іноземців.  

Буде розроблено теоретичне 
підґрунтя впровадження лінгво-
культурологічного та лексикографічного 
аспектів в практику мовної підготовки 
іноземців.  

0122U002403 01.02.2022-
31.12.2026 

55 Актуальні 
проблеми 
слов’янських мов 
та літератур у 
синхронії та 

327 №1027-18 
від 

30.06.22 

ВОЙЦЕВА                 
Олена                                        

Андріївна,                                     
д-р філол. наук, 

Буде досліджено лінгвістичні, 
культурно-історичні, літературознавчі 
знання слов’янських народів, що 
забезпечують розуміння цінностей, 
створених ними і відображених у 

0122U200726 01.07.2022-
31.12.2026 



діахронії професор 

vlen@meta.ua 

 

писемних текстах різних жанрів і стилів. 

Проблеми етногенезу та глоттогенезу 
слов’ян буде досліджено шляхом 
зіставного аналізу мовленнєвої, 
словотворчої, фразеотворчої та 
художньої поведінки представників 
різних слов’янських народів у схожих 
комунікативних ситуаціях, а також 
зіставного аналізу розбіжностей у 
сучасному нормуванні лексики та 
граматики слов’янських літературних мов 
на тлі розбіжностей у формуванні, 
функціюванні та сприйнятті слов’янських 
територіальних і соціальних діалектів. 

Буде визначено місце і роль 
діалектологічної парадигматики 
й синтагматики у розвитку сучасних 
слов’янських літературних мов 
(болгарської, української, російської та 
деяких інших), славістики в 
полікультурному світі. 

Буде вдосконалено структуру 
діалектологічної парадигматики 
й синтагматики завдяки практичним діям 
зі збору аудіозаписів мовлення 
діалектоносіїв (українців, болгар, росіян), 
що мешкають в Одеській області та інших 
регіонах півдня України, науково-
теоретичній і лексикографічній обробці 
цього та раніше зібраного матеріалу, його 
оприлюдненню в наукових працях, 



доповідях і словниках. 

Буде здійснено актуалізацію 
конкретних різновидів мовних картин 
світу, представлених у різних 
слов’янських мовах з урахуванням 
когнітивного, етнолінгвістичного, 
лінгвокультурологічного, 
гендерологічного, лінгвопрагматичного 
аспектів, проведено порівняльний 
дискурсивний аналіз сучасних 
слов’янських мов. 

Буде удосконалено методичні основи 
навчання слов’янських мов  у школі та 
вищих навчальних закладах. 

ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

56 Особливості 
формування 
регіональних 
рекреаційних 
комплексів в 
Українському 
Причорномор'ї 

316 №1275-18 
від 

05.10.21 

ТОПЧІЄВ                  

Олександр 

Григорович,                     

д-р географ. наук, 

професор 

 

Будуть обґрунтовані та запропоновані 
методологічні основи дослідження та 
оцінки рекреаційно-туристичного 
потенціалу (РТП) регіональних, 
субрегіональних та локальних 
рекреаційних комплексів.  

Будуть сформульовані методологічні 
принципи розгляду умов і ресурсів 
рекреаційно-туристичної діяльності (РТД) 
з урахуванням  аналізу сучасного стану, 
інвентаризації рекреаційних благ, 
виявлення методологічних і методичних 
труднощів оцінки РТП.  

Буде проведений аналіз базових 

0121U113483 01.09.2021-
31.12.2025 



категорій РТД,  аналіз мережевих та 
кластерних форм РТД в регіоні 
Українського Причорномор'я. 

57 Антропогенні 
зміни на 
узбережжі 
класичного 
лиманного типу 
(на прикладі 
Чорного та 
Азовського морів в 
межах України) 

328 №1128-18 
від 

12.07.22 

ШУЙСЬКИЙ                
Юрій           

Дмитрович,              
д-р географ. наук, 

професор 

 

Буде організовано нові та відновлено 
старі стаціонарні ділянки моніторингу 
берегових систем в умовах сучасних змін  
клімату і впливу антропогенної діяльності 
на узбережжя Чорного та Азовського 
морів в межах України. 

Буде проведено аналіз попередньої 

надрукованої в науковій літературі 

інформації щодо морфології та динаміки 

морських берегів Чорного та Азовського 

морів в межах України, сучасних змін 

клімату, інтенсивності прояву ерозійних 

процесів на суходолі тощо.   

Буде  отримана первинна інформація 

з антропогенного впливу на узбережжя 

Чорного та Азовського морів в межах 

України; виконано збір та аналіз даних 

стаціонарних метеоспостережень 

(термічний режим, вітровий режим, 

хвильовий режим, режим зволоження) 

на узбережжі Чорного та Азовського 

морів в межах України.  

0122U201195 01.07.2022-
31.12.2026 

ФАКУЛЬТЕТ ХІМЇЇ ТА ФАРМАЦІЇ 
58 Синтез та 

властивості 
продуктів 

301 №566-18 
від 

ФЕДЬКО                  
Надія           

Федорівна,              

Будуть синтезовані алкіл- та 
діалкіламінозаміщені нафтоїлен-1’,2’-
бензімідазоли взаємодією 4-моно-та 4,5-

0120U102722 01.04.2020-
31.12.2024 

http://onu.edu.ua/uk/structure/faculty/chem


конденсації 
заміщених 
ангідридів 
нафталевої 
кислоти з 
ароматичними та 
аліфатичними 
діамінами 

24.03.20 канд. хім. наук, 
доцент 

fedko@onu.edu.ua 

 

дигалогенозаміщених 1,8-нафтоїлен-1’,2’-
бензімідазолів з первинними та 
вторинними амінами. 

Будуть вивчені різні варіанти збірки 
1,8-нафтоїлен-1’,2’-бензімідазолів з 
алкоксигрупами в положеннях 4 та 4 і 5 з 
використанням реакцій циклоконденсації 
алкоксинафталевих ангідридів з о-
фенілендіаміном та реакції 
нуклеофільного заміщення атому 
галогену на алкоксигрупу в 1,8-нафтоїлен-
1’,2’-бензімідазолах. 

Будуть досліджені фізичні та хімічні 
властивості отриманих нафтоїлен-1’,2’-
бензімідазолів з електронодонорними 
замісниками та вивчена можливість 
використання цих сполук в ролі 
люмінофорів. 

Планується опублікування 1 статті в 
фаховому науковому виданні України, 1 
тезисів доповіді на Українській 
конференції, 1 магістерської роботи та 1 
курсової роботи. 

59 Дослідження 
структури та 
функціональних 
властивостей нано-
структурованих 
оксидів та метало 
комплексів 
перехідних металів 

310 №162-18 
від 

09.02.21 

РАКИТСЬКА                
Тетяна                      

Леонідівна,             
д-р хім. наук, 

професор 

tlr@onu.edu.ua 

 

Буде досліджено будову, структурно-
адсорбційні, фізико-хімічні та каталітичні 
властивостей зразків М-OMS-імпр і Сu(II)-
Pd(II)/вермікуліт та комплексів малеатів 3d-
металів з тіосемікарбазидом  

Будуть отримані дані щодо впливу 
природи 3d-металу та концентрації озону 
на кінетику низькотемпературного 
розкладання озону зразками допованого 

0121U109168 01.03.2021 - 
31.12.2025 
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криптомелану, отриманого методом 
імпрегнування. 

Будуть встановлені  фазовий та 
елементний склад, морфологія, 
адсорбційні  та каталітичні властивості 
вермікуліту та купрум-паладієвих 
каталізаторів на його основі до та після 
реакції з СО.                                                                       

Буде встановлено склад та будову 
координаційних сполук малеатів 3d-
металів з тіосемікарбазидом, досліджено 
спектральні властивості комплексів. 

60 Хімічна 
трансформація 
синтетичних мезо-
заміщених 
порфіринів та їх 
металокомплексів 

315 №1252-18 
від 

08.07.21 

ІШКОВ                       
Юрій                  

Васильович,                  
д-р хім. наук, 

професор 

fedko@onu.edu.ua 

 

Заплановано дослідження взаємодії 
β-акролеїніл-мезо-тетрафенілпорфірину з 
аліфатичними симетричними кетонами 
та з арил-алкіл- кетонами. Буде 
досліджено реакцію конденсації 
металокомплексів 2-акролеїніл-мезо-
тетрафенілпорфірину з СН-кислотами.  

Будуть синтезовані металокомплекси 
(Cu, Zn, Ni) цис- та транс-акролеїніл-
мезо-тетрафенілпорфірину та проведені 
їх конденсації Кляйзена-Шмідта з 

кетонами, що містять -метиленову 
групу. Заплановано отримання в 
необхідній кількості металокомплекси 
(Cu, Zn, Ni) транс-акролеїніл-мезо-
тетрафенілпорфірину. 

Буде досліджена можливість синтезу 
металокомплексів (Cu, Zn, Ni) цис-

0121U113266 01.07.2021-
30.06.2026 
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акролеїніл-мезо-тетрафенілпорфірину і 
отримання їх в необхідній кількості. 

61 Наукове 
обґрунтування і 
удосконалення 
фізико-хімічних 
методів вилучення 
і концентрування 
деяких цінних 
компонентів та 
полютантів з 
розчинів 

322 №128-18 
від 

21.01.2022 

СТРЕЛЬЦОВА    
Олена              

Олексіївна,             
д-р хім. наук, 

професор  

elen_streltsova@onu.edu.ua 

Буде обґрунтовано та удосконалено 
процес адсорбції поверхнево-активних 
речовин різної природи твердими 
сорбентами (глина, парафін, штучні 
волокна).  

На підставі вивчення основних 
закономірностей адсорбції поверхнево-
активних речовин твердими сорбентами 
різної природи буде проведений 
термодинамічний, кінетичний аналіз, 
здійснено моделювання процесу та 
визначення його механізму.  

Очікувані практичні результати:   

Буде опубліковано: статті у виданнях, 
що включені до переліку наукових 
фахових видань України категорії Б – 2; 
тези доповідей – 3; навчально-методичні  
та методичні посібники 1. Буде захищено 
студентами за тематикою НДР: курсові 
роботи – 4; магістерські роботи – 1. 

Планується підготовка текстів лекцій і 
планів семінарських занять для 
навчальних дисциплін «Колоїдна хімія», 
«Нанотехнології в фармацевтиці»; 
впровадження отриманих наукових 
результатів  у освітній процес.  

0122U002300 01.01.2022-
31.12.2025 
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удосконалення 
комбінованих 
методів контролю 
якості 
фармацевтичних 
препаратів, 
продуктів 
харчування та 
об’єктів 
навколишнього 
середовища 

від 
21.01.2022 

Денис                
Васильович,            

канд. хім. наук, 
доцент    

270892denis@gmail.com 

властивості низки похідних бензопірилію, 
а саме їх хіміко-аналітичні 
характеристики та особливості взаємодії 
з іонами p- та d-елементів.  

Будуть встановлені умови 
концентрування ряду цільових аналітів, 
зокрема антибіотиків.  

Будуть розроблені методики 
вольтамперометричного визначення 
харчових барвників.  
 

Очікувані практичні результати: 

Буде опубліковано:                                          
Монографія – 1; навчальний посібник – 1;                                     
статті у журналах, що індексуються у 
наукометричній базі даних  Scopus або  
Web of Science – 1;  статті у виданнях, що 
включені до  переліку наукових фахових 
видань України категорії Б – 2;                              
тези доповідей – 3.                                       
Буде захищено:   магістерських робіт – 4;                                    
курсових робіт - 1.   Буде представлено до 
захисту дисертацію д-ра філософії (асп. 
Плюта К.В.)     

31.12.2026 

63 Фармакологічна 
корекція 
змодельованих 
патологічних станів 
шляхом 
застосування 
розроблених 

326 №920-18 
від 

27.06.2022 

ЦІСАК                      
Альона                

Олександрівна,            
канд. біол. наук, 

доцент  

kobernik@onu.edu.ua 

Буде проведено пошук перспективної 

лікарської рослинної сировини (ЛРС) 

серед роду Fabaceae (Styphnolobium 

japonicum, Caesalpinia echinata, Alibizia 

fulva) та роду Juglans (Juglans nigra, 

Juglans regia). 
Буде проведений  фітохімічний аналіз 

сировини з ідентифікацією фарма-
копейними методами (високо-

0122U200545 01.07.2022-
31.12.2026 
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лікарських форм  

 

 

ефективною рідинною хроматографією 
(ВЕРХ)) та спеціально підібраними 
методиками (метод Беликова, Фоліна-
Чокальтеу, тощо) компонентного складу 
та кількісного вмісту біологічно- активних 
речовин (БАР). 

Очікувані практичні результати: 

Буде опубліковано:                                          
Статті у журналах, що індексуються  
у наукометричній базі даних Scopus або  
Web of Science – 1; 
Статті у виданнях, що включені до  
переліку наукових фахових видань 
України категорії Б – 2; 
Тези доповідей (всього) – 5, з них  буде 
опубліковано разом із студентами тези 
доповідей – 2. 
Одержані наукові результати НДР будуть 
апробовані на науково-практичних 
конференціях різного рівня. Заплановано 
за тематикою НДР захист курсових та 
дипломних робіт на здобуття ступеня 
вищої освіти «Бакалавр»  – 5.  

64 Хімічне 
конструювання 
органо-неорганічних 
ансамблів 
координаційної, 
супрамолекулярної, 
полімерної природи 
для використання в 
якості новітніх 

329 № 1579-18          
від 

16.09.2022 

МАРЦИНКО                      
Олена                

Едуардівна,            
д-р хім. наук, 

професор 

martsinkoelena@gmail.com 

Будуть синтезовані супрамолекулярні 
солі катіонів Fe(II)/Co(II)/Ni(II)/Cu(II)/Zn(II) 
1,10-фенантроліну та комплексних 
тартратостаннатних (IV) аніонів, 
встановлена їхня антимікробна 
активність та вплив на активацію деяких 
ферментів. Буде визначено 
шляхи отримання, встановлено склад,  
структуру та властивості різнометально-

0122U201403 01.10.2022-
31.12.2026 



матеріалів та 
фармпрепаратів 

 

змішанолігандних шести комплексів 
германію (IV) і рідко-
земельних металів (Pr, Nd, Dy, Ho, Tm, Lu)
 з 1-гідроксиетилідендифосфоновою  
кислотою та 2,2´-біпіридином. 

Очікувані практичні результати: 

Буде опубліковано:                                          
Статті у журналах, що індексуються у 
наукометричній базі даних  Scopus або  
Web of Science – 1;                                             
Статті у виданнях, що включені до  
переліку наукових фахових видань 
України категорії Б – 1.                          
Монографія – 1, з них за кордоном – 1.                                                                        

 

 

 

                                                


