


та позааудиторний час. 

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

174 №892-18 
від 

16.04.18 

ТКАЧЕНКО               
Федір               

Петрович,            
проф.,                          

д-р біолог. наук 

botany@onu.edu.ua 

Буде здійснене узагальнення нових 
знахідок видів рослин, грибів, 
лишайників та особливості розвитку 
сільськогосподарських рослин в умовах 
2021 року.  

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

0118U001785 01.05.2018-
31.12.2022 

3  Дослідження 
лікувально-
профілактичних 
властивостей 
раковин молюсків 
Чорного моря 

188 №3200-18 
від 

18.04.18 

МАКАРЕНКО 
Ольга  

Анатоліївна, 
проф.,                         

д-р. біолог. наук 

human_physiology@ 
onu.edu.ua 

makolga29@gmail.com 

flavan.ua@gmail.com 

Будуть представлені результати про 
вплив деяких негативних факторів на стан 
кісткової тканини, а також ефективність  
профілактичного застосування нових 
засобів з раковин молюсків у комплексі зі 
біологічно активними речовинами на 
кісткову тканину щурів при 
преднізолоновому остеопорозі, 
алкогольної інтоксикації, гіпотиреозі, 
холестазі. 

0118U000499 01.01.2019-
31.12.2023 

4  Еколого-генетичні 
аспекти адаптації 
та генетичний 
поліморфізм 
живих систем  

308 №91-18 
від 

26.01.21 

ЧЕБОТАР             
Сабіна                 

Віталіївна,            
проф.,                          

д-р біолог. наук 

s.v.chebotar@onu.edu.ua 

Будуть отримані науково обґрунтовані 
дані щодо генетичної детермінації 
адаптаційних  характеристик різних груп 
організмів ˗ Triticum  L.,  Drosophila, 
Mytіlus, Homo sapiens до певних 
екологічних умов.  

Буде доведено асоціації певних 

0121U109169 01.02.2021-
31.12.2025 
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 маркерів з адаптаційними 
характеристиками у різних груп 
організмів.  

Будуть визначені асоціації алелів  генів 
Gli-1 та генетичних локусів  в генотипах 
Triticum, що вирощуються в певних 
екологічних умовах.  

Буде визначено алельне різноманіття 
за мікросателітними локусами в 
субпопуляціях мідій Mytіlus 
galoprovincialis.  

Буде доведено діагностичну здатність 
дрозофіли як тест-системи для 
визначення  впливу монотерпенів.  

Буде доведено асоціації низки 
патологічних станів людини з 
еритроцитарними антигенами. 

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, 

проф.,                            
д-р юрид. наук 

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

Очікувані результати  четвертого етапу 
НДР «Вирішення теоретичних проблем 
реалізації адміністративно-правових та 
господарсько-правових норм» у 2021р: 
1. Запропонувати шляхи вирішення 
існуючих проблем щодо  
адміністративно-правових  та 
господарсько-правових механізмів 
реалізації прав і свобод людини. 

0118U001224 01.01.2018-
31.12.2022 

http://onu.edu.ua/uk/structure/faculty/epf
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 2.  Дослідити  можливості  
здійснення громадянами дій, 
спрямованих на захист їх прав і свобод, 
таких як: захищати своє життя і здоров'я, 
життя і здоров'я інших людей від  
протиправних посягань; об'єднуватися в 
політичні партії та громадські організації 
для здійснення і захисту своїх прав і 
свобод; проводити збори, мітинги та 
демонстрації; направляти індивідуальні 
чи колективні письмові звернення до 
органів державної влади; захищати в суді 
свої права і свободи; звертатися за 
захистом своїх прав до Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини; 
звертатися за захистом своїх прав і 
свобод до відповідних міжнародних 
установ або органів. 
3. Будуть виявлені та узагальнені 
підстави  для вдосконалення 
адміністративного законодавства України 
та господарсько-процесуального 
законодавств у сфері захисту прав, 
свобод та  інтересів громадян у сфері 
захисту прав, свобод та  інтересів 
громадян в сучасних умовах в Україні; 
4. Здійснити збір та систематизацію з 
бібліографії щодо даної проблеми;  
 
Виконавці теми братимуть участь у звітній 
конференції Одеського національного 



університету імені І. І. Мечникова, будуть 
представлять свої доповіді під час 
засідання відповідної секції та за 
результатами конференції буде видано 
збірку матеріалів звітної конференції з 
доповідями виконавців теми (орієнтовно 
листопад 2021 р.);  
Участь виконавців  НДР теми в якості  
авторів наукових статей у виданні 
фахових журналів «Правова держава»  у  
2021 році, де  будуть міститися  перші 
результати теоретичних досліджень у 
вигляді статей з даної наукової теми.  
 
В результаті будуть підготовлені:  
- анотований звіт;  
- наукові публікації;  
- доповіді на наукових конференціях;  
- магістерські роботи  
- оновлені розділи у курсах лекцій у 
площині посилення  правових гарантій 
захисту прав та свобод осіб  в  України по 
даній темі.  

   
За результатами НДР заплановані 

захисти трьох дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора філософії 
права:  

за спец. 12.00.04 “Захист прав та 
законних інтересів іноземних осіб у 
господарському судочинстві“, 



виконавець аспірант Курандо 
(Голубченко) К.В. – захист відбувся  у 
разовій спеціалізованій вченій раді 
Одеського національного університету 
імені І.І. Мечникова ДФ 41.051.013 «20» 
липня 2021 року.; 

за спец. 12.00.07   “Процесуальний 
порядок апеляційного оскарження в 
адміністративному судочинстві“, 
виконавець аспірант Кравченко К.В. – 
здійснюється підготовка  до захисту. 

Заплановано публікації 15 статей, з 
яких одна буде проіндексована в SCOPUS 
(в грудні 2021року). 

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

175 №414-18 
від 

23.02.18 

КАНЗАФАРОВА 
Ілона 

Станіславівна, 
проф.,                          

д-р юрид. наук 

onucivil@gmail.com 

З’ясування особливостей юридичних 
механізмів забезпечення прав і законних 
інтересів учасників правовідносин, що 
виникають в окремих сферах 
приватноправового регулювання; 
формування теоретичних положень, що 
відображають зазначені особливості; 
формулювання пропозицій з 
удосконалення юридичних механізмів 
забезпечення прав і законних інтересів 
учасників відповідних правовідносин 

0118U004432 01.03.2018-
31.12.2022 

7  Сучасний 
конституціоналізм 
в процесі 
становлення та 
розвитку 

177 №818-18 
від 

06.04.18 

КОРЧЕВНА    
Любов 

Олександрівна, 
проф.,                         

Буде здійснено аналіз  впливу 
євроінтеграційних процесів на 
трансформацію складових елементів 
конституціоналізму в нашій державі, 
проведено  характеристику 

0118U006476 01.04.2018-
31.12.2022 
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української 
державності 

д-р юрид. наук 

korchevnaya_lo@ onu.edu.ua 

інституціональних та організаційно-
правових аспектів сприйняття та втілення 
європейських цінностей в правову 
систему України. 

Очікувані практичні результати: 

Наукові публікації: 10 статей в фахових 
виданнях, 20 тез доповідей. Публікації: 1 
збірник матеріалів конференції, 3 
методичних посібника. Захисти  10  
магістерських робіт. Після розгляду на засіданні  
Вченої ради ЕПФ анотований звіт.   

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

178 №1050-18 
від 

05.05.18 

ЧУВАКОВ                
Олег 

Анатолійович, 
проф.,                         

д-р юрид. наук 

ygolovnoe_pravo@ 
onu.edu.ua 

Буде проведено аналіз судової 
практики з питань реалізації механізму 
кримінально-правового захисту особи, 
суспільства та держави від злочинних 
посягань за поточний рік та попередні 
роки.  

На базі кафедри кримінального права, 
кримінального процесу та криміналістики 
буде проведено засідання секції у Звітній 
науковій конференції викладацького 
складу ОНУ (листопад 2021) та студентів і 
аспірантів (квітень 2021 р.). 

На базі кафедри кримінального права, 
кримінального процесу та криміналістики 
буде проведено Всеукраїнську наукову 
конференцію, результати наукової 
роботи буде видано у збірці матеріалів 
конференції (науковими керівниками 

0118U006967 01.05.2018-
31.12.2022 
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студентських наукових робіт 
виступатимуть виконавці теми) (квітень 
2021 р.). 
В результаті будуть підготовлені:  
- анотований звіт;  
- наукові публікації;  
- доповіді на наукових конференціях;  
- магістерські та курсові роботи студентів;  
- оновлені розділи у курсах лекцій щодо 

визначення питань кримінального 
законодавства України з даної теми. 

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

184 №1052-18 
від 

05.05.18 

ГОРНЯК                 
Ольга       

Василівна,           
проф.,                         

д-р. економ. наук 

olga.gornyak.et@gmail.com 

 

Буде доведено значимість ролі 
ринкових інституцій в сучасних 
економічних процесах, представлено їх 
нові форми в контексті динаміки 
економічних змін. 

Практичний результат: публікація 
статей у виданнях, що віднесені до науко 
метричних баз даних – 3; статті у фахових 
виданнях –10; тези доповідей – 20; 
публікації студентів – 3; магістрантів – 3; 
підготовка монографії -1; проведення 
конференцій – 1; проведення круглих 
столів – 1; захист дисертацій: 
кандидатських – 1. 

Підготовка текстів лекцій і планів 
семінарських занять з навчальної 
дисципліни «Трансформаційна 
економіка». 

0118U007174 01.05.2018-
31.12.2022 

mailto:olga.gornyak.et@gmail.com


Розробка рекомендацій щодо умов 
функціонування і розвитку ринкових 
інститутів. 

10  Дослідження 
розвитку 
соціально-
економічних 
процесів в Україні 

196 №679-18 
від 

01.04.19 

ПОБЕРЕЖЕЦЬ 
Ольга           

Валеріївна,   
проф.,                        

д-р. економ. наук 

olga-poberezhec@ukr.net 

 

Виявлено особливості регулювання 
соціально-економічного розвитку 
суб’єктів України в умовах євроінтеграції; 
проаналізовано особливості розвитку 
конкурентоспроможності економіки 
регіонів та її впливу на рівень життя 
населення в державі; виявлено 
стратегічні напрямки та запропоновано 
шляхи забезпечення антикризового 
управління суб’єктів господарювання 
різних галузей  економіки. 

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  (4 
статті), доповідей на наукових 
конференціях (4 тези). 
Підготовка та захист дипломних робіт. 
Впровадження отриманих наукових результатів в 
практичну діяльність вітчизняних ЗВО. 
Отримання довідок про впровадження 
одержаних наукових результатів в 
практику діяльності вітчизняних ЗВО. 

0119U102221 01.04.2019-
31.12.2023 



Підготовка кандидатських дисертацій. 

11  Маркетингові 
системи і 
управлінські 
технології в умовах 
багаторівневої 
конвергенції 

208 №3176-18 
від 

18.12.19 

САДЧЕНКО                     
Олена     

Василівна,            
проф.,                          

д-р економ. наук 

esadchenko@gmail.com 

Розробка теоретико-методологічних 
основ конвергенції  сучасних  
маркетингових підходів  (I кв. 2021р.- IV 
кв.2021р.) 
Результати: cформульовано 
методологічні підходи до конвергентного 
маркетингу: стратегії досягнення нового 
гібридного споживача. Основні 
положення і результати дослідження 
представлені в доповідях на наукових 
конференціях та  публікованих статтях: 
 
Практичні рекомендації та стратегія 
просування для гібридної технології як 
елементу соціально-етичного маркетингу 
в умовах конвергенції набувають нового 
смислового навантаження. Стратегія 
маркетингу – раціональна, логічна 
побудова, керуючись якою організаційна 
одиниця розраховує вирішити свої 
маркетингові задачі. Вона включає до 
себе конкретні стратегії по цільовим 
ринкам, комплексу маркетингу та рівню 
витрат на маркетинг. Це має враховувати 
оцінка зміненої структури управління, 
доповнена показниками двох груп: 1) 
швидкості обробки і отримання 
інформації, яка необхідна та достатня для 
прийняття рішень; 2) використання 
інформаційної технології. 
Технології гібридного виробництва 
засновані на поєднанні сильних сторін 
адитивного виробництва (3D-друк) з 
традиційним субтрактівним (ЧПУ) 
виробництвом, для створення єдиного 
процесу, де використовуються обидва 
підходи одночасно. Гібридне 
виробництво поєднує в собі кращі 

0120U102481 01.01.2020-
31.12.2024 
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елементи традиційної машинної обробки 
і 3D-друку або адитивного виробництва, а 
воно формує гібридного споживача. 

12  Інноваційно-
інвестиційні 
орієнтири 
модернізації 
національної 
економіки в 
умовах глобалізації 

305 №216-18 
від 

17.02.21 

МАСЛЕННІКОВ 

Євген                

Іванович,              

проф.,                       

д-р. економ. наук 

Узагальнити теоретико-методологічні 
підходи до визначення інноваційно-
інвестиційних орієнтирів модернізації 
національної економіки в умовах 
глобалізації. 

Уточнення понятійно-категоріального 
апарату та аргументування теоретичного 
базису. 

Обґрунтування концептуальної 
парадигми стратегії інноваційного 
розвитку національної економіки в 
умовах впливу глобалізацій них чинників. 

Соціальні та економічні аспекти 
розвитку національної економіки з 
урахуванням вектору міжнародної 
інтеграції. 

Впровадження отриманих наукових 
результатів  в практичну діяльність 
вітчизняних підприємств та ЗВО. 

0121U109469 01.04.2021-
31.12.2025 

13  Дослідження 
фінансових 
інституцій та 
інструментів 
розвитку держави, 
територій та 
суб’єктів 

313 № 922-18 
від  

07.06.21 

 

САВАСТЄЄВА 
Оксана 

Миколаївна, 
проф.,                       

д-р. екон. наук 

savasteeva777@gmail.com 

Будуть визначені та проаналізовані 
специфічні характеристики  фінансових 
інституцій та інструментів розвитку 
держави, територій  та суб’єктів 
господарювання.  

Буде здійснено доповнення їх 

0121U111580 

 

01.04.2021 -
31.12.2024 

mailto:savasteeva777@gmail.com


господарювання: 
теоретичні, 
методологічні та 
практичні аспекти 

 сутнісних характеристик, відображення 
складових та алгоритму відтворення на 
державному та регіональному рівні, 
ідентифікація інституційного 
забезпечення реалізації такого процесу, 
суголосного механізму, цілісної та 
стабільної інституційно-правової бази, 
інформаційного забезпечення, та яким 
притаманні специфічні властивості 
(системність, синергічність, 
емерджентність та динамічність), що 
визначають фундаментальні зміни в 
фінансових відносинах. 

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

309 №1304-18 
від  

16.07.21 

 

CТРЕЛЬЦОВА 
Євдокія         

Джонівна,          
доц.,                       

д-р юрид. наук 

streltsova@onu.edu.ua 

Буде проведено періодизацію 
розвитку та встановлено особливості  
формування сучасної національної 
правової системи України.  

Буде обґрунтовано необхідність 
подальшого поглибленого історико-
правового дослідження формування 
вчень про державу і право в Україні. 

Буде запропоновано нові підходи до 
методології пізнання української 
історико-правової дійсності. 

Буде здійснено системний підхід до 
дослідження формування 
загальнотеоретичних та історико-
правових концепції судової системи 
України. 

Буде здійснено загально-теоретичний 
аналіз розвитку концепції правової 

0121U112814 01.07.2021-
31.12.2025 



системи в ракурсі міжнародного права. 
Буде виявлено закономірності 

розвитку національної правової системи 
під впливом міжнародно-правового 
регулювання. 

Буде обґрунтовано  необхідність 
вдосконалення механізму імплементації 
міжнародних зобов’язань України 

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА ФІЛОСОФІЇ 
 

15  

 

Український 
Південь: історія, 
тексти, історична 
пам’ять 

 

161 №1431-18 
від 

22.06.16 

ХМАРСЬКИЙ 
Вадим        

Михайлович,   
проф.,                            

д-р істор. наук 

khmarskyi@onu.edu.ua 

 

Будуть зроблені висновки щодо 

теоретичних та практичних аспектів 

досліджуваної теми. Зокрема, будуть 

вказані основні досягнення у вивченні 

актуальних проблем історії півдня 

України як цілісного історико-

географічного регіону та окремих його 

елементів, у вивченні епохи та 

трансформації ОНУ імені І.І. Мечникова 

як наукової та освітянської інституції на 

півдні України та відображенні цих 

процесів у біографіях визначних осіб 

цього навчального закладу у другій 

половині ХІХ століття, визначено головні 

маркери у формуванні площини 

історичної пам’яті щодо впливу і 

значення цих процесів на свідомість 

сучасників, систематизовано 

0116U008034 01.09.2016-
31.12.2021 

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


історіографічне та джерелознавче 

освоєння проблеми.  

Будуть подані методичні рекомендації 

для читання загальних та спеціальних 

курсів на історичному факультеті 

університету, рекомендації для органів 

влади та громадських організацій щодо 

здійснення елементів комеморативної 

практики. 

Практичні результати – представлені 

підсумки дослідницької роботи будуть 

апробовані на 5 конференціях та 

опубліковані у 5 статтях й 2 монографіях. 

16  Процеси 
модернізації в 
наддніпрянській 
Україні: соціально-
економічні 
трансформації, 
традиції 
європейської 
інтеграції, 
інтелектуальна 
рефлексія 

163 №1729-18 
від 

05.07.16 

БАЧИНСЬКА                
Олена               

Анатоліївна,               
проф.,                          

д-р істор. наук 

Olena_an@ukr.net 

 

 

 

Буде вперше в історіографії 
запропоновано концепцію впливів 
процесів європейської модернізації на 
події соціального, економічного та 
інтелектуального життя Надніпрянської 
України, шляхом виокремлення цих подій 
із загальноевропейських. 

Створено періодизацію соціально-
економічних трансформацій і 
европейської інтеграціїї Надніпрянскої 
України. 

Доведено роль як європейських 
впливів, так і внутрішніх інноваційних 

0116U005559 01.09.2016-
31.12.2021 



подій у соціально-економічному, 
інтелектуальному та культурному 
розвитку Наддніпрянської України 16-20 
ст. в контексті концепції суспільної 
традиції європейської модернізації,  

розроблено систему загальних 
тенденцій та особливостей процесів 
модернізації в Наддніпрянській Україні;  

досліджено вплив економічних, 
соціальних, ідеологічних, політичних, 
культурних, комунікативних чинників на 
характер окремих хвиль модернізації в 
Наддніпрянській Україні. 

Очікувані практичні результати: 
видання двох монографій, 5 статей у 
фахових та 10 у наукометричних 
виданнях,  25 статей в збірниках, що не 
входять до фахових або науко-метричних 
видань,10 публікацій в матеріалах 
Міжнародних конференцій, 20 публікацій 
в матеріалах і тезах доповідей  
Всеукраїнських конференцій; захист 2 
кандидатських дисертацій. 

17  Дослідження 
процесів інтеграції 
й диференціації в 
сучасному 
науковому та 
філософському 

165 №3217-18 
від 

13.12.16 

ГОЛУБОВИЧ               
Інна 

Володимирівна, 
проф.,                              

д-р філос. наук 

i.golubovych@onu.du.ua 

Буде представлено рукописи 
підсумкової монографії за темою, 
тематичних наукових та учбово-
методичних рекомендацій. Рукописи 
будуть відправлені на рецензування, в 
тому числі в Інститут філософії НАН 

0117U004073 01.01.2017-
31.12.2021 

mailto:i.golubovych@onu.du.ua


знанні golubinna17@gmail.com 

 

України. Тексти будуть представлені  до 
друку. Планується видання підсумкової 
монографії та її презентація із 
запрошенням вітчизняних та зарубіжних 
фахівців.  

 Результати підсумкового  етапу 
будуть презентовані в рамках 
міжнародного наукового співробітництва 
(Єрусалимський університет, Університет 
Сорбона (Париж, Франція).  

Плануються до захисту 2 кандидатські 
дисертації. Будуть захищені 10 
дипломних  та магістерських робот з 
відповідної тематики.   

Пройдуть 5 наукових  міжнародних 
конференцій, 3 з них – міжнародні.  

Буде видано 52 статті та тези в 
вітчизняних та зарубіжних наукових 
виданнях ( в тому числі, фахових); буде 
видане тематичне число фахового 
журналу «Докса», який видається на 
філософському факультеті ОНУ. 

Розроблені моделі інтеграції та 
диференціації сучасного наукового та 
філософського знання будуть  втілені в 
програми розвитку наукових центрів 
філософського факультету. 



18  Реконструкція 
культурно-
історичних 
процесів у 
палеогеографічном
у просторі 
Північно-Західного 
Причорномор’я (25 
тис.р. до н.е. – IV 
cт. н.е.) 

171 №3404-18 
від 

27.12.16 

СМИНТИНА      
Олена 

Валентинівна, 
проф.,                          

д-р істор. наук 

smyntyna_olena@onu.edu.ua 

На підставі синтезу даних археології, 
історії, етнології , ландшафтознавства, 
палеонтології, палеоботаніки, 
палеокліматології та інших природничих 
наук буде виявлений та 
охарактеризований зв’язок  динаміки 
культурно-історичних процесів у 
Північно-Західному Причорномор’ї у 
пізньому палеоліті – ранньому залізному 
віці з основними етапами зміни 
природного середовища та клімату 
регіону 25 тис. р. до н. е. – IV тис. н. е.   

0117U003186 2017-2021 

 

19  Полікультурність 
населення  
Одещини в 
історико-
антропологічній 
ретроспективі 

193 №430-18 
від 

06.03.19 

ПРІГАРІН 
Олександр 

Анатолійович, 
проф.,                       

д-р. істор. наук 

prigarin.alexand@gmail.com 

Мають бути простежені та виявлені 
прояви різноманіття як фактів та факторів 
крос-культурних зв’язків середовища 
міста Одеси та окремих історико-
етнографічних територіальних моделях 
регіону.  

Продовжено дослідження із 
актуальних міських соціальних практик у 
крос-культурних перспективах, а також 
виразності «традиційних» звичаїв у 
сільському середовищі.  

Анотований та інформаційний звіти.  
Наукові публікації – 7 , доповіді на 
наукових конференціях - 5, дипломних та 
курсових роботах – 5. Отримані наукові 
результати буде впроваджено в 
навчальний процес. 

0119U103075 01.04.2019-
31.12.2023 

mailto:smyntyna_olena@onu.edu.ua
mailto:prigarin.alexand@gmail.com


20 

 

Етнокультурні 
процеси в 
українському 
східно-
романському 
Порубіжжі 

207 №1167-18 
від 

29.05.19 

КУШНІР      
В’ячеслав 

Григорович,           
проф.,                          

д-р істор. наук 

v_kushnir@ukr.net 

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

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

0119U102566 01.06.2019-
31.12.2023 

21  Еволюція та 
революція в новій 
та новітній історії  

 

173 №109-18 
від 

19.01.18 

ДЬОМІН                     
Олег               

Борисович,               
проф.,                              

д-р істор. наук 

dyomin.ob@onu.edu.ua 

world-hist@onu.edu.ua 

Наукові: Виходячи з сучасних 

тенденцій розвитку історіографії аналізу 

суспільних перетворень будуть: 

Розроблена система змістовно-

категоріального апарату ментального 

аналізу індивідуальної та колективної 

поведінки представників різних 

суспільств нового та новітнього часу в 

революційних та еволюційних подіях 

Європи, Азії та Америки. 

Буде запропонована авторська теорія 

ментального впливу на хід та наслідки 

суспільних перетворень країн Європи, 

Азії, Африки та Америки в період 

середини XVI –початку ХХІ ст.  

Практичні: 

0118U004431 01.03.2018-
31.12.2022 

mailto:v_kushnir@ukr.net
mailto:dyomin.ob@onu.edu.ua
mailto:world-hist@onu.edu.ua


Статті (7) 

Тези доповідей (1) 

Монографій (1) 

Посібники (1) 

Захисти кандидатських дисертацій (1) 

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

180 №894-18 
від 

16.04.18 

НЄМЧЕНКО                
Ірина       

Вікторівна,                
доц.,                             

канд. істор. наук 

irvic1@gmail.com 

 

Буде наведено наукові дані щодо 
напрямків розвитку політичної теорії 
Давньої Греції, державницьких ідей у 
Візантії, політичної та правової думки 
країн Західної Європи, зокрема Англії.   

Буде продемонстровано, яким чином 
вона відображалась у діяльності полісів 
Давньої Греції, візантійських василевсів, 
франкських королів, англійських чи 
скандинавських монархів тощо.  

Буде проведена міжнародна наукова 
конференція. Будуть видані 1 фахова 
стаття та 2 статті в інших виданнях. Буде 
захищено 1 дипломну та 1 магістерську 
роботи. 

0118U006477 01.05.2018-
31.12.2022 

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛІСТИКИ, РЕКЛАМИ ТА ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ 

mailto:irvic1@gmail.com
http://onu.edu.ua/uk/structure/faculty/journal


23  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,           

проф.                         

д-р наук із соц. 

комун.  

journalist_fac@onu.edu.ua                

Буде визначено набір когнітивних 

ознак інформаційного суспільства, які 

дозволяють зберігати комунікативну 

культуру сучасної людини з огляду на 

високий рівень конфліктності сучасності. 

Визначення підстав формування 

комунікативної культури сучасної 

людини з огляду на високий рівень 

конфліктності. 

0121U112808 01.06.2021-

31.12.2026 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

24  Вкладення 
функціональних і 
оперативних 
просторів та 
математичні 
моделі 

159 №1437-18 
від 

22.06.16 

КОРЕНОВСЬКИЙ  
Анатолій 

Олександрович, 
проф.,                       

д-р фіз.-мат. наук 

anakor1958@gmail.com 

Будуть отримані теореми вкладення 

класів функцій, що означені в термінах 

відносних локальних характеристик, що 

означені в термінах максимальних 

операторів, зокрема, максимальних 

операторів Харді-Літтлвуда та 

Феффермана-Стейна та буде проведено 

порівняння зі стандартними класами. 

На основі атомічного розвинення 
функцій з дійсних просторів Харді – 
Орліча Re ( )H   буде встановлено вид 

лінійного функціоналу на Re ( )H  , та 

теореми вкладення додатних функцій 

до класів ( )L  , 1( )pL L L  . 

0116U005558 01.09.2016-
31.12.2021 

mailto:journalist_fac@onu.edu.ua
http://onu.edu.ua/uk/structure/faculty/abitur
mailto:anakor1958@gmail.com


25 Інваріантна теорія 
наближень, 
деформацій та 
відображень 
гладких 
многовидів 

 

160 №1501-18 

 від 
24.06.16 

 

ПОКАСЬ                  
Сергій  

Михайлович,            
доц.,                            

канд. фіз.-мат. наук 

pokas@onu.edu.ua 

Будуть досліджені квазігеодезичні 
відображення, які виникають при 
моделюванні рухів заряджених 
частинок у полях тяжіння: побудовані 
геометричні об’єкти, інваріантні 
відносно розглянутих відображень; 
доведено, якщо ці об’єкти дорівнюють 
нулю, то простори є майже плоскими і 
тоді в них існує параболічна келерова 
структура.  

Буде досліджено групи Лі 
інфінітезимальних рухів та конформних 
перетворень у симетричних  ріманових 
просторах першого класу: визначено 
порядки, побудовано базиси та 
структури розглянутих груп.  

Будуть продовжені дослідження  
проективних перетворень у просторі 

другого наближення 2~
nV       для 

ріманового Vn.  постійної кривини. 

За результатами досліджень будуть 
опубліковані три статті; тези трьох 
доповідей  на міжнародних 
конференціях. 

0116U008196 01.09.2016-
31.12.2021 



26  Асимптотичні 
властивості 
розв’язків 
диференціальних 
рівнянь та систем у 
дійсній та 
комплексній 
областях 

162 №1502-18 
від 

24.06.16 

ЄВТУХОВ            
В’ячеслав 

Михайлович,       
проф.,                        

д-р фіз.мат. наук  

evmod@i.ua 

Буде отримано результати про 
існування та асимптотичну поведінку 
розв’язків з виділених класів для систем 
n-го  порядку, буде отримано теореми 
про існування та властивості, зокрема  
асимптотику, розв’язків напів’явних 
систем звичайних диференціальних 
рівнянь, нерозв’язаних щодо похідних, у 
випадку змінного жмутка матриць в 
комплексній області. Практичні 
результати: 2 статті, 6 тез доповідей, 
захист курсових, дипломних робіт, 
конференції. 

0117U003184 01.09.2016-
31.12.2021 

27 Методи 
усереднення для 
керованих систем 
різної природи 

164 №3152-18 
від 

05.07.16 

КІЧМАРЕНКО             
Ольга       

Дмитрівна,                 
доц.,                   

канд. фіз.-мат. наук 

ouek@onu.edu.ua 
olga.kichmarenko@gmail.com 

Буде обґрунтовано застосування 
методу усереднення для керованих 
систем на часових шкалах.  

Будуть розроблені чисельно-
асимптотичні методи 

0117U004072 01.01.2017-
31.12.2021 

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

187 №1337-18 
від 

05.06.18 

РЕУТ                     
Віктор 

Всеволодович, 
доц.,                         

канд. фіз.-мат. наук 

vt@onu.edu.ua 

Очікувані наукові результати: 

Будуть розроблені деякі точні схеми 
методу скінченних елементів 
розв’язування задач механіки та 
встановлені порядки їх збіжностей. 

Буде встановлена можливість 
використання різних апостеріорного 
оцінювачів для скінченно-елементних 
розв’язків спектральних еліптичних 

0118U001789 01.07.2018-
31.12.2022 

mailto:evmod@i.ua
mailto:ouek@onu.edu.ua
mailto:olga.kichmarenko@gmail.com
mailto:vt@onu.edu.ua


крайових задач.  

 Буде досліджено обчислювальну 
складність методів і алгоритмів 
розв’язування задач комп’ютерного 
зору. 

Очікувані практичні результати: 

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

29  Дослідження 
адсорбційних 
процесів і явищ 
переносу в напів-
провідникових 
структурах з 
поверхневим 
шаром, 
модифікованим 
фізичними і 
хімічними 
методами 

169 №223-18 
від 

08.02.17 

Птащенко 
Олександр 

Олександрович 
проф.  

Згідно із Наказом ОНУ 
№223-18 від 08.12.2017 

МАСЛЄЄВА     
Наталя 

Володимирівна, 
доц.,                       

канд. фіз.-мат. наук 

natali.mas17@gmail.com 

Буде досліджено  вплив тривалості 
поверхневого легування сіркою на 
спектри фотоструму p-n переходів на 
основі GaAs. 

Буде з’ясовано механізми зміни 
спектрів фотоструму та фоточутливості у 
даних структурах при сульфідній 
обробці. 

Буде захищено 1 дипломну роботу 
бакалавра. 

Буде здійснено 1 наукову публікацію 
у фахових виданнях. 

0117U003185 01.02.2017-
31.12.2021 

30  Моделювання 
невпорядкованих 
гетерогенних та 
флуктуаційно-

304 №1730-18 

від 

22.09.20 

СУШКО             
Мирослав 

Ярославович,           
доц,                          

Кількісні моделі для обчислення 
ефективної діелектричної проникності, 
ефективної електричної провідності та 
оптичних параметрів невпорядкованих 

0120U104105 01.10.2020-

30.09.2023 

mailto:natali.mas17@gmail.com


неоднорідних 
систем та 
діагностика їх 
електричних і 
оптичних 
характеристик 

 канд. фіз.-мат. наук гетерогенних систем зі складною 
мікроструктурою, що враховує 
різноманітні фізико-хімічні між фазні, 
матричні і флуктуаційні процеси в цих 
системах.                    

Багаточастинкові моделі ефективної 
діелектричної проникності (електричної 
провідності) систем із мікроструктурою, 
ізоморфною мікроструктурі систем 
взаємопроникних частинок, та систем 
анізотропних частинок. 

Модель ефективних характеристик 
концентрованих дисперсних систем 
наночастинок з урахуванням процесів 
багаточастинкових пере випромінювань 
на кореляцій частинок. 

Визначення ефективних 
характеристик явища електричної 
перколяції в рамках моделі тверде тіло 
– проникна оболонка. 

Кількісна оцінка відносної величини 
однократного, полуторного та 
двократного розсіянь світла у 
формуванні спектрів критичної 
опалесценції в простих рідинах. 

31 Розв’язувані 
моделі квантової 
механіки для 

302 №1730-18 

від 

АДАМЯН                 
Вадим                

Мовсесович,  

Детальна розробка нового 
реверсного підходу до моделювання 
електронної структури та кінетичних 

0120U104119 01.10.2020-

30.09.2023 



дослідження 
електронних 
збуджень і явищ 
переносу в 
наноструктурах 

22.09.20 

 

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

DTP@onu.edu.ua 

 

характеристик провідних, надпровідних 
та напівпровідних наноструктур на 
основі теорії сингулярних збурень 
ефективних одночастинкових 
гамільтоніанів носіїв в таких системах, 
зокрема збурень у вигляді 
впорядкованих та невпорядкованих 
комплексів, залежних від спіну носіїв 
потенціалів нульового радіусу з 
внутрішньою структурою з супутнім 
розв’язанням суміжних питань 
математичної фізики та комп’ютерною 
імплементацією запропонованих 
алгоритмів. 

Точні явні вирази для функцій Гріна і 
матриць розсіяння для сімей операторів 
Шредінгера та Паулі з потенціалами, 
носії яких зосереджені на низько 
розмірних многовидах. 

Дисперсійні рівняння для зонного 
спектру графеноподібних з’єднань. 
Методика визначення параметрів зон 
одно-електронних збуджень для 
графеноподібних з’єднань конкретних 
атомів. 

Явні вирази для внесків точкових 
дефектів електронних станів та 
діелектричну функцію двомірних 
кристалів, зокрема, графеноподібнх 

mailto:DTP@onu.edu.ua


з’єднань. 

Методики та алгоритми розв’язку 
задач спектральної теорії та задач 
розсіяння для рівнянь Паулі та 
Боголюбова-де-Жена з потенціалами 
нульового радіусу, що мають внутрішню 
структуру. 

32  Морфологія та 
динаміка багато-
компонентних 
систем 

303 №1730-18  

від 

22.09.20 

ПАНЬКО                    
Олена                    

Олексіївна,           
проф.,                             

д-р фіз.-мат. наук 

panko.elena@gmail.com 

 

Буде закінчено детальній аналіз 
розподілу галактик у полі скупчень 
галактик, оцінено долю  скупчень 
галактик, які мають регулярні 
субструктури.     

Виконуються дослідження варіацій 
кривих блиску змінних зір, які 
обумовлені ефектом Блажко. 

Участь у конференціях  8 доповідей, 
на 5-х конференціях, 3 публікації.  

Підготовка кваліфікаційних робот 

кваліфікаційних робіт рівня «Доктор 
філософії» – 2 (етап підготовка роботи),  

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

0120U104575 01.10.2020-

30.09.2023 

33  Комп’ютерні 
технології, 
системи, 
компоненти: 
моделювання та 

306 №2450-18 
від 

17.12.20. 

ГУНЧЕНКО             

Юрій 

Олександрович, 

проф.,                                

Проведення детального огляду 
існуючих сучасних методів 
моделювання обчислювальних систем 
та компонентів, їх аналіз. Оцінка 
перспектив удосконалення. 

0121U110545 01.012021-
31.12.2024 



програмне 
забезпечення 

д-р техн. наук 

gunchenko@onu.edu.ua 

 

Обґрунтування вибраного шляху 
якісного поліпшення.  

Будуть запропоновані оптимальні 
шляхи розробки вибраних методів 
аналізу та дослідження інтелектуальних 
обчислювальних систем.  

Буде розроблено систему оцінки 
критеріїв запропонованих методів 
програмного забезпечення 
обчислювальних систем. 

34  Статичні та 
динамічні задачі 
для тіл канонічної 
форми з 
дефектами 

307 №469-18 
від 

25.03.21. 

ВАЙСФЕЛЬД                  

Наталія    

Данилівна,              

проф.,                           

д-р фіз.-мат. наук 

mdttde@onu.edu.ua 

Будуть розв’язані нові статичні та 
динамічні задачі теорії пружності та 
поропружності для тіл різної форми, 
канонічної зокрема, з дефектами. 

  Будуть знайдені розв’язки задач 
про усталені коливання закруту 
конічних тіл, послаблених тріщинами.  

Буде розв’язано задачу про усталені 
коливання пружного чверть простору. 

0121U111664 01.05.2021-
31.12.2024 

35  Методи, моделі, 
інформаційні 
технології 
розподілених 
систем підтримки 
прийняття 
організаційних 
рішень  

311 №804-18 
від 

25.05.21. 

МАЛАХОВ                         
Євгеній 

Валерійович,  
проф.,                        

д-р техн. наук 

Eugene.Malakhov@onu.edu.ua 

Буде проведено аналіз 
функціонування, моделей, методів та 
інформаційних технологій побудови 
розподілених інтелектуальних 
інформаційних систем організаційного 
управління (РІнІС ОУ). 

Будуть проаналізовані: – методи, 

0121U111663 01.05.2021- 
31.12.2025. 

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


 

 

моделі та ІТ-технології для організації 

збору, обробки даних та надання 

оперативної інформації для прийняття 

рішень при виникненні надзвичайних 

ситуацій; – архітектури і компоненти 

хмарних IoT платформ для побудови 

розподілених ІС; – методи 

інтелектуального аналізу та машинного 

навчання для обробки великих обсягів 

даних, а також методів представлення 

та використання нечітких знань, які 

можуть бути застосовані при 

проектуванні інтелектуальних, 

експертних та рекомендаційних систем 

підтримки прийняття рішень. 

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН, ПОЛІТОЛОГІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ 
 

36  Дослідження 
політичної 
реальності в 
контексті 
нелінійної  
соціокультурної 
динаміки 

155 №1112-18 
від 

19.05.16 

ПОПКОВ           
Василь 

Васильович, 
проф.,                       

д-р філос. наук 

 

На основі узагальнення результатів 
дослідження буде з’ясовано сутність 
базових принципів і реальних практик 
політичного стратегування,  
    Буде визначено умови і перспективи 
становлення нової політичної реальності 
в Україні в контексті нелінійності 
суспільного розвитку. 
    Буде вироблено рекомендації для 
державних структур, громадських 
організацій, ВНЗ, закладів культури й ЗМІ 

0116U006604 01.06.2016-
31.12.2021 

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


щодо врахування ними соціокультурних 
чинників і нелінійних суспільних процесів 
в їх діяльності з метою подолання 
кризових і дезінтеграційних тенденцій 
розвитку України. 

37 Глобальні, 
регіональні та 
локальні чинники 
формування 
сучасної системи 
міжнародних 
відносин  

189 №72-18 
від 

17.01.19 

КОВАЛЬ                     
Ігор  

Миколайович, 
проф.,                       

д-р. політ. наук 

 

Наукові результати: будуть виявлені, 
проаналізовані та класифіковані чинники 
регіонального характеру, які визначають 
зміни у системі регіональних відносин, 
регіональної безпеки та є одночасно 
викликами міжнародній безпеці.  

Практичні результати: видання 6 
наукових статей з тематики етапу, 
підготовка до друку 1 статті до видання, 
що включено у наукометричні бази. 
Видання 1 колективної монографії.  
Проведення науково-практичних заходів. 
Захист 1 кандидатських дисертацій. 

0118U000500 01.01.2019-
31.12.2023 

38  Дослідження 
соціальної 
солідарності як 
шлях до 
суспільного 
договору 

194 №274-18 
від 

18.02.19 

ОНІЩУК               
Віталій 

Михайлович, 
проф.,                         

д-р. соц. наук 

department_of_sociology@ 
onu.edu.ua 

Будуть визначені чинники впливу на 
процеси, які виникають у сучасному 
суспільстві, з використанням нових 
методів та методик досліджень 
соціальної солідарності як шляху до 
суспільного договору. 

Буде опубліковано:                                      
- одна стаття у журналі видавництва 
американського наукового центру, що 
входить до наукометричної бази даних 
SCOPUS;                                                                              
- чотири тези;                                                                     
- захищена одна дипломна робота;                      

0119U102432 01.03.2019-
31.12.2023 
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- п’ять курсових робіт. 

39 Фінансова  
політика як  
чинник            
соціально-
економічного 
розвитку країн 

317 №2015-18 
від 

08.10.21 

 

ЯКУБОВСЬКИЙ             

Сергій                 

Олексійович, 

проф.,                                  

д-р економ. наук  

world.economy@onu.edu.ua 

Буде узагальнено теоретико-
методологічні підходи до визначення 
основних інструментів ефективної 
фінансової політики держави. Буде       
систематизовано класичні та кейнсіанські 
інструменти. 

Буде отримано перелік сучасних 
актуальних інструментів фінансової 
політики держави, які доцільно 
використовувати на практиці на кожній 
фазі економічного циклу. 

 01.10.2021-
31.12.2026 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

40 

 

Динаміка          
розвитку 
особистості у 
часовій розгортці 
життя 

181 №1045-18 
від 

04.05.18 

КІРEЄВА                       
Зоя  

Олександрівна, 
проф.,                          

д-р. психол. наук 

z.kireeva@gmail.com 

Буде обґрунтовано психологічні та 
соціально-психологічні фактори, що 
впливають на суб’єктивне благополуччя 
особистості. Буде вивчено 
взаємозв’язок між типами особистості, 
життєвими сценаріями та типами 
сприйняття стилів художнього 
мистецтва. Буде встановлено наслідки 
невирішених задач часових етапів 
життя. Буде визначено особливості 
впливу міжособистісних стосунків на 
емоційне вигорання особистості як 
перепони для власної життєтворчості. 

Практичним результатом виступа-

0118U001786 01.05.2018-
31.12.2022 
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тимуть: статті - 4, дипломні роботи 
студентів - 2, доповіді на конференціях і 
семінарах - 4. 

41 

  

Дослідження 
модифікацій 
розвитку 
українського 
суспільства в 
умовах 
Європейської 
інтеграції  

182 №916-18 
від 

18.04.18 

ДУНАЄВА                
Лариса 

Миколаївна,  

проф.,                       
д-р. політ. наук 

larisa-dunayeva@onu.edu.ua 

Наукові результати етапу: буде 

проаналізовано психолого-філософські 

та історичні модифікації в межах 

соціальної перцепції трансформаційних 

процесів України; буде визначено 

напрями перспективних досліджень 

соціально-психологічних аспектів 

розвитку сучасного суспільства. 

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) щорічна звітна 
наукова конференція професорсько-
викладацького складу і наукових 
працівників Одеського національного 
університету імені І.І. Мечникова; 2) 
щорічна студентська наукова 
конференція. Секція «Факультету 
психології та соціальної роботи». 
Підсекція «Соціальна робота та 
соціальні теорії». 

0118U006968 01.05.2018-
31.12.2022 



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

185 №1065-18 
від 

07.05.18 

ПСЯДЛО                 
Едуард 

Михайлович,                       
проф.,                       

д-р. біолог. наук 

psiadloem@gmail.com 

Буде досліджено вплив соціально-
психологічної  адаптації та 
психологічний супровід осіб, зайнятих 
особливими видами діяльності. 

Буде розглянуто психотерапію як 
багатофакторну психологічну допомогу. 

Буде розроблено та патогенетично 
обґрунтовано форми і методи 
психологічної допомоги людині 
(лікувальної, реабілітаційної, 
профілактичної), що зазнає соціально-
психологічну  адаптації та психологічний 
супровід осіб, зайнятих особливими 
видами діяльності. 

Буде розроблено психо-
профілактичні та навчальні програми 
для соціально-психологічної  адаптації 
та психологічний супровід осіб, зайнятих 
особливими видами діяльності. 

Буде підготовлено ряд публікацій та 
методичних матеріалів, що 
представляють емпіричну модель 
психологічного благополуччя 
особистості, як компоненти 
психологічного здоров'я. 

Будуть розроблені опірні конспекти та 
візуальне супроводження лекцій, 
практичних і лабораторних занять зі 

0118U001788 01.05.2018-
31.12.2022 
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студентами та слухачами курсів 
підвищення кваліфікації. 

Курсові роботи: 2. Дипломні роботи: 2. 
Магістерські роботи: 2. Статті: 2 

43  Самодетермінація 
суб’єктів 
соціальних 
контекстів 

 

192 №3414-18 
від 

28.12.18 

ПОДШИВАЛКІНА 
Валентина             
Іванівна,                     

проф.,                        
д-р. соц. наук 

podshyvalkina@hotmail.com 

Буде розроблено методичний 
апарат для  опису та ідентифікації 
соціальних та психологічних контекстів. 

Будуть апробовані методи 
оцінювання  та діагностики 
самодетермінації особистості. 

Будуть апробовані технології 
самодетерминації особистості в процесі 
інтерактивних методів навчання. 

Буде удосконалено 
психопрофілактична програма 
формування здорового способу життя. 

Буде  розроблено програма 
запобігання гендерних розбіжності в 
поведінці дітей та підлітків в освітньому 
середовищі як наслідків порушення 
психологічного здоров’я особистості. 

0119U002459 01.03.2019-
31.12.2022 

ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ 
 

44  Системно-
структурні і 
дискурсивно-

190 №614-18 
від 

26.03.19 

КОЛЕГАЄВА                
Ірина              

Михайлівна,            

Буде розроблено способи 
співвідношення понять 
«концептуалізація» та «категоризація» у 

0119U002438 01.04.2019-
31.12.2023 

mailto:podshyvalkina@hotmail.com
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когнітивні 
дослідження 
англомовної 
картини світу  

проф.,                       
д-р. філол. наук 

 lexiskafedra@onu.edu.ua 

сучасній когнітивній лінгвістиці та 
досліджено особливості їхньої 
вербалізації на базі конкретного 
лексикографічного та текстового 
матеріалу.  

Буде проаналізовано способи 
вербалізації різноманітних концептів в 
англійській мові.  

Буде вивчено лінгвальні особливості 
англомовного різножанрового 
дискурсу.  

Результати досліджень будуть 
опубліковані у фахових виданнях та 
апробовані на наукових конференціях. 
Заплановано проведення ІІ 
Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Сучасні студії з романо-
германської філології» (15 листопада 
2021 р.) 

45 Дослідження 
просодичних 
характеристик 
усного 
англомовного 
дискурсу 

191 №618-18 
від 

26.03.19 

КРАВЧЕНКО                      
Ніна  

Олександрівна, 
проф.,                        

д-р. філол. наук 

phoneticsdepartment@ 
onu.edu.ua 

Буде розроблено алгоритм 
фонетичного реконструювання 
просодичної структури судноплавного 
дискурсу. 

Буде розроблено алгоритм 
фонетичного реконструювання 
просодичної структури релігійного 
дискурсу. 

0119U002439 01.04.2019-
31.12.2023 
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46 Лінгвокультура та 
ідентичність в руслі 
когнітивно-
дискурсивних 
досліджень 

198 №673-18 
від 

01.04.19 

МАТУЗКОВА               
Олена            

Прокопівна,         

проф.,                        
д-р. філол. наук 

kafedra.perevoda@ 
onu.edu.ua 

Буде виявлено провідні 
міждисциплінарні підходи до вивчення 
ідентичності у межах основних 
парадигм сучасної лінгвістики. 

Буде окреслено провідні 
загальногуманітарні міждисциплінарні 
науково-методологічні підходи до 
вивчення ідентичності та виявлено 
сутність ідентичності як об’єкта 
вивчення гуманітарних наук. 

Буде запропоновано когнітивно-
дискурсивний лінгвістичний підхід до 
вивчення феномену ідентичності. 

0119U002440 01.04.2019-
31.12.2023 

47  Дослідження 
варіювання 
комунікативних 
одиниць в умовах 
німецького 
простору 

199 №674-18 
від 

01.04.19 

КУЛИНА                     
Ірина                   

Георгіївна,                 
доц.,                       

канд. філол. наук 

kafedranemfil@gmail.com 

Буде виявлено провідні 
міждисциплінарні підходи до вивчення 
ідентичності у межах основних 
парадигм сучасної лінгвістики. 

Буде окреслено провідні загально-
гуманітарні міждисциплінарні науково-
методологічні підходи до вивчення 
ідентичності та виявлено сутність 
ідентичності як об’єкта вивчення 
гуманітарних наук. 

0119U002441 01.04.2019-
31.12.2023 

48  Дослідження 
зарубіжної 
літератури в 
системі 
літературознавчих 

200 №675-18 
від 

01.04.19 

ДОЛГА                        
Наталя  

Миколаївна,              
доц.,                     

Буде описано  теоретичну рефлексію 
мультикультурального чинника в 
літературознавчому дискурсі. 

Буде представлено методи 
художнього втілення мультикультурного 

0119U002442 01.04.2019-
31.12.2023 

mailto:kafedra.perevoda@%20onu.edu.ua
mailto:kafedra.perevoda@%20onu.edu.ua
mailto:kafedranemfil@gmail.com


шкіл канд. філол. наук 

dollnat08@gmail.com 

 

дискурсу в літературі кінця ХХ – початку 
ХХІ ст. 

Буде окреслено проблематику 
мультикультуралізму щодо культурної 
глобалізації. 

Буде обґрунтовано 
перспективність використання мульти-
культуралізму як міждисциплінарної 
методології у сучасному літературному 
процесі.  

49  Освіта дорослих в 
Україні та світі 

 

201 №678-18 
від 

01.04.19 

ЦОКУР                    
Ольга                

Степанівна,              
проф.,  

д-р. пед. наук 

kafedpedagog@onu.edu.ua 

scokur@ukr.net 

 

Буде розкрито сутність та 
конкретизовано цілі, завдання, зміст і 
провідні принципи освіти дорослих в 
Україні та світі.  

Буде співставлено теоретико-
методологічні основи освіти дорослих в 
Україні та світі. 

Будуть розроблені й теоретично 
обгрунтовані андрагогічні моделі 
організації професійної підготовки 
здобувачів третього – освітньо-
наукового рівня вищої освіти. 

0119U002443 01.04.2019-
31.12.2023 

50  Семантико-
когнітивне і 
функціонально-
прагматичне 
дослідження 
французької мови 

202 №721-18 
від 

03.04.19 

МАРІНАШВІЛІ 
Мальвіна 

Джангізівна,                 
доц.,                       

канд. філол. наук 

malvimari@ukr.net  

francais@onu.edu.ua 

Буде обґрунтовано методи та 
визначено методику дослідження 
ідіостилю Реймона Кено в оригіналі та 
відтворення його особливостей у 
перекладі. 

Буде схарактеризовано особливості 
творчого методу Р. Кено. 

0119U002444 01.04.2019-
31.12.2023 

51 Когнітивно-
прагматичні 

203 №731-18 
від 

КАРПЕНКО                 
Олена               

Будуть представлені основні наукові 
підходи до вивчення мовних одиниць у 

0119U002445 01.04.2019-
31.12.2023 
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аспекти 
дослідження 
мовних одиниць у 
різних типах 
дискурсу 

03.04.19 Юріївна,                 
проф.,                                

д-р. філол. наук 

english.grammar.dept@ 
onu.edu.ua 

різних типах дискурсу.  

Будуть схарактеризовані вербальні 
закономірності мовної комунікації.  

Будуть розкриті процеси 
породження висловлювань з 
урахуванням структурних та 
семантичних особливостей мовних 
одиниць та категорій.  

Буде опубліковано 10 статей та тез 
доповідей. Буде проведено 1 науково-
практичну конференцію професорсько-
викладацького складу. Буде проведено 
1 студентську наукову конференцію. 
Буде захищено 30 курсових та 7 
магістерських робіт. 

52  Комплексне 
дослідження 
формування 
іншомовної 
професійно 
орієнтовної 
комунікативної 
компетенції 

204 №730-18 
від 

03.04.19 

ВАСИЛЬЧЕНКО 
Олена                   

Германівна,                
доц.,                      

канд. філол. наук 

elena.vasylchenko@ 
onu.edu.ua 

Буде проаналізовано мовленнєві 

проблеми тих, хто вивчає іноземну мову 

за фахом. 

Буде вивчено технології та стратегії 

навчання, які формують навички 

автономного навчання. 

Буде опубліковано 5 статей у 

фахових виданнях. Буде проведено 1 

науково-практичну конференцію 

професорсько-викладацького складу, 1 

науково-практичну інтернет-

0119U002446 01.04.2019-
31.12.2023 
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конференцію, 1 студентську наукову 

конференцію. 

53 Дослідження 
методів навчання 
іноземної мови 
фахового та 
академічного 
спрямування 

205 №722-18 
від 

03.04.19 

ДОБРОВОЛЬСЬКА 
Людмила 

Володимирівна,   
доц.,                        

канд. пед. наук 

mila.dobrovolska2@ gmail.com 

 

Буде виявлено провідні 

характеристики фахового спрямування 

навчання. Буде досліджено низку 

провідних загальногуманітарних та 

вузькоспеціалізованих дисциплін, які є 

підґрунтям для професійного тезаурусу 

майбутнього фахівця. 

Буде схарактеризовано сутність 
етапів формування професійного 
тезаурусу засобами іноземної мови 

Буде опубліковано 5 статей і 
зроблено 5 наукових доповідей на 
конференціях в Україні. 

0119U002447 01.04.2019-
31.12.2023 

54  Дослідження 
іспанської мови 
(проблеми 
перекладу та 
методики 
викладання) 

206 №723-18 
від 

03.04.19 

ГРИНЬКО             
Людмила 
Віталіївна,                  

доц.,                        
канд. філол. наук 

catedra.espanol@onu.edu.ua 

Будуть  розроблені і впроваджені у 

викладацький процес моделі фахової 

підготовки з формування 

культурологічної компетентності 

магістрів іспанського відділення та буде 

експериментально перевірено 

ефективність розроблених моделей.  

З   практичних результатів буде 
опубліковано 3 статті та тези доповідей, 
з них 2 у фахових виданнях; буде 
проведено науково-практична 

0119U002448 01.04.2019-
31.12.2023 
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конференція професорсько-
викладацького складу та  студентська 
наукова конференція; буде захищено 40 
курсових та 5 магістерських робіт; буде 
написано 2 публікації студентів 
відділення іспанської філології сумісно з 
викладачами кафедри. 

ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

55  Дослідження 
лексико-
граматичних 
аспектів 
слов’янського 
мовного простору 

156 №1434-18 
від 

22.06.16 

ВОЙЦЕВА               
Олена       

Андріївна,              
проф.,                             

д-р філол. наук 

movoznavstvo98@ gmail.com 

Буде систематизовано  результати в 
галузі лексико-граматичної специфіки 
слов’янських мов, отримані в процесі 
проведених досліджень: напрями –   
лексичні, Ґендерні, граматичні, 
соціолінгвістичні, лінгвокультурологічні, 
діалектні особливості слов’янських мов 
(української, болгарської, польської, 
російської, сербської), 
лінгвоперсонологія, переклад зі 
слов’янських мов, аналіз  обрядового, 
рекламного, художнього  дискурсу, 
когнітивна лінгвістика в методиці 
викладання слов’янських мов.  

Практичний результат: Видання 
часописів „Мова” № 35, 36. Видання 
методичних посібників – 2.Наукові 
конференції та доповіді – 20. Наукові 
публікації – 16. Курсові, дипломні 
роботи за науковою темою кафедри.   

0116U005557 01.09.2016-
31.12.2021 
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Впровадження в навчальний процес: 
отримані наукові результати поглиблять 
лекційні курси  та спецкурси, зокрема  
такі, як: „Вступ до мовознавства”, „Вступ 
до слов’янської філології”, 
„Старослов’янська мова”, «Сучасна 
російська мова», „Загальне 
мовознавство”, „Історія мовознавства”,  
«Історія болгарської / російської мови», 
„Методика викладання української та 
російської  мови”, спецкурси «Основи 
наукових досліджень», «Проблеми 
світового мовознавства», 
„Лінгвославістика”, „Академписьмо», 
«Стилістика та культура мови», 
«Методологія лінгвістичних 
досліджень».   

Заключний науковий звіт. 

56  Порубіжжя як 
феномен у 
художньому            
творі та в 
літературознавчій 
методології 

312 №904-18 
від 

03.06.21 

МУСІЙ             
Валентина   
Борисівна,              

проф.,                               
д-р філол. наук 

valentinanew2016@ 
gmail.com 

 

 

 

Буде розроблено концепцію 
порубіжжя як окремого феномену 
процесу розвитку літератури (історико-
культурних епох, художніх систем, 
структури тексту та міжтекстових 
стосунків).  

Буде здійснено ознайомлення з 
головними філософськими, 
культурологічними, літературознавчими 
джерелами, які мають відношення до  
дослідження феномену «порубіжжя» в 

0121U111788 01.06.2021-
31.12.2026 
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сучасній науці, а також  - зі станом 
розробки проблематики наукової теми 
та складено бібліографічну довідку.  

Буде проаналізовано та окреслено 
коло домінантних художніх явищ, 
художніх творів, сучасних напрямів, 
митців як об’єктів дослідження епохи 
порубіжжя. 

57 

 

Дослідження 
різнорівневих 
елементів системи 
української мови  

 

167 №1472-18 
від 

22.06.17 

ФОРМАНОВА 
Світлана  

Вікторівна,              
проф.,                               

д-р філол. наук 

svetlanaformanova@ 
gmail.com 

 

Опрацювати теоретичні положення 
наукової теми; сформулювати засади 
теоретичної частини дослідження; 
залучити новий практичний матеріал. 

Систематизувати основні положення 
наукової теми, узгодити й скорегувати 
теоретичний та практичний матеріал, 
структурувати висновки дослідження. 

Практичний результат.  Подати до 
друку колективну монографію - 1, 
систематизувати теоретичну й 
фактографічну базу навчальних 
посібників - 2, продовжити роботу над 
дисертаційними дослідженнями. 
Опублікувати наукові статті виконавців 
теми - 2; взяти участь у наукових 
конференціях - 2; підготувати до захисту  
кваліфікаційні роботи студентів - 5. 
Результати наукових досліджень будуть 
введені до таких дисциплін : "Історія 
української мови", "Історична 

0117U003788 01.09.2017-
31.12.2021 



граматика", "Сучасна українська 
літературна мова". 

58 Дослідження 
дискурсивної 
специфіки 
комунікативного 
впливу 

197 №1397-18 
від 

20.06.19 

КОВАЛЕВСЬКА 
Тетяна                    

Юріївна,                     
проф.,                        

д-р. філол. наук 

kafukrmovaonu@ukr.net 

tetiana.kovalevskaya@ 
gmail.com 

Будуть розроблені концептуальні 

положення  фундаментальної теорії 

комунікативного впливу в 

різножанрових дискурсах, у межах якої 

будуть виокремлені сугестійні маркери 

вербального і невербального рівнів та 

особливості їхнього ситуативного 

використання.  

Передбачено розроблення 

антиманіпулятивних стратегій і тактик. У 

межах практичних результатів буде 

видано колективну монографіїю 

(подано до друку) з проблематики 

дослідження, навчальні посібники, 

навчально-методичні вказівки 

(підготовлено до друку), фаховий 

збірник наукових праць (видано 

«Записки з українського мовознавства 

№28).  

Буде опубліковано наукові статті 

виконавців теми , проведено наукові 

конференції та круглі столи, взято участь 

у наукових конференціях. Буде 

продовжено підготовку до захисту 

0119U103569 10.06.2019-
31.12.2023 
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кандидатських і докторських дисертацій 

(захищено 1 докторську дисертацію з 

проблематики дослідження), захищено 

кваліфікаційні роботи студентів. 

59 Дослідження 
текстово-
дискурсивних 
одиниць: 
теоретико-
прикладні аспекти 

183 №964-18 
від 

24.04.18 

КОНДРАТЕНКО 
Наталія    

Василівна,               
проф.,                          

д-р. філол. наук 

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

Буде розроблено методи і прийоми 
експертної оцінки текстів, зокрема 
політичного і релігійного змісту, за 
якими проведено лінгвістичні 
експертизи на замовлення Служби 
безпеки України (без фінансування). 

Буде проведено лінгвістичні 
експертизи текстів сценаріїв для 
театральних вистав на замовлення 
театрів м. Одеси (без фінансування). 

Наукові доповіді на конференціях – 
10, наукові статті – 15, серед яких 1 – у 
наукометричних виданнях. 

Захисти курсових, дипломних і 
магістерських робіт студентів та виступи 
на студентських конференціях з 
доповідями. 

Буде розроблено новий теоретичний 
підхід до аналізу текстово-дискурсивних 
одиниць на лінгвокогнітивних засадах, 
виокремлено концептуальні параметри 
дискурсів та їх основні категорії. 

На прикладному рівні 

0118U001787 01.05.2018-
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проаналізовано концептосферу 
художнього та економічного дискурсів. 

Буде проведено п’яту Міжнародну 
наукову конференцію «Нова наукова 
парадигма: теоретичні і прикладні 
аспекти» 

Наукові доповіді на конференціях – 
10, наукові статті – 15, серед яких 2 – у 
наукометричних виданнях. 

Захисти курсових, дипломних і 
магістерських робіт студентів та виступи 
на студентських конференціях з 
доповідями. 

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

195 №1301-18 
від 

12.06.19 

ШЕВЧЕНКО                 
Тетяна  

Миколаївна,               
доц.,                      

канд. філол. наук 

shtn75@ukr.net 

Буде запропоновано 
систематизацію різних за 
комунікативним спрямуванням 
(посилом) текстів з різними жанровими 
кодами риторичної «картини світу».  

Заплановано розробку таких 
малодосліджених понять, як 
комунікативна ситуація, комунікативна 
компетенція висловлювання, 
відповідність дискурсу комунікативній 
ситуації як певному типу модальності 
(йдеться, передусім, про семіотичну, 
репрезентативну та когнітивну 
модальність).  

Особливу увагу буде приділено 
перформативним художнім практикам, 

0119U103568 01.09.2019-
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природа яких повʼязана з 
комунікативними стратегіями. 

Планується видання збірника 
наукових праць «Українська література 
ХІХ-початку ХХІ століття в 
комунікативному аспекті».  

Планується захист кандидатської 
дисертації асп. Романової К. В. 
«Художньо-естетичні властивості казок 
у творчості М. Жука». Будуть виголошені 
доповіді на міжнародних та 
всеукраїнських конференціях, 
планується розробка нових спецкурсів – 
2, захист випускних робіт: бакалаврами 
– 10, магістрами 5, буде надруковано 10 
статей в українських і закордонних 
виданнях. 

 

ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

61 Особливості 
формування 
регіональних 
рекреаційних 
комплексів в 
Українському 
Причорномор'ї 

316 №1275-18 
від 

05.10.21 

ТОПЧІЄВ                  

Олександр 

Григорович,                     

проф.,                                    

д-р географ. наук          
laboratorygis@ukr.net 

 

Буде здійснено загально-
теоретичний аналіз місця рекреаційно-
туристичної діяльності (РТД) у складі 
господарства Українського 
Причорномор'я. 

Будуть проведені дослідження 
структурування соціоприродних видів 
господарської діяльності.  

Будуть розглянуті особливості та 
досліджено умови формування 

0121U113483 01.09.2021-
31.12.2025 
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регіонального міжгалузевого комплексу 
РТД. 

ФАКУЛЬТЕТ ХІМЇЇ ТА ФАРМАЦІЇ 
 

62 Створення 
теоретичних та 
практичних основ 
синтезу полімерів 
β-дикетонатного 
типу та їх 
використання для 
модифікації 
полімерних 
матеріалів 

166 №116-18 
від 

24.01.17 

ШЕВЧЕНКО       
Ольга 

Володимирівна, 
проф.,                        

д-р хім. наук 

ovchev@ukr.net 

 

Полістирол та поліметилметакрилат з 
розгалуженою будовою  будуть 
синтезовані в одну та дві стадії із 
застосуванням ненасичених β-дикетона-
тів кобальту (ІІ) та полімерів на їх основі. 
Вивчені особливості процесу, будова та 
молекулярно-масові характеристики 
утворених продуктів. 

 β-дикетонатвмісні полімери, отримані 
різними методами, будуть застосовані як 
макроініціатори для отримання 
прищеплених блок кополімерів: ПС-блок-
ПММА та ПММА-блок-ПС.  

Буде  виявлено вплив різних факторів 
на кількість та довжину прищеплених 
ланцюгів, знайдені оптимальні умови для 
підвищення ефективності МІ в залежності 
від методу їх синтезу. 

Заплановано представлення док-
торської дисертації. 

0117U004381 01.02.2017- 
31.12.2021 

63 Розробка 
принципів 
керування 
процесами 
вилучення цінних 
компонентів та 

170 №1473-18 
від 

22.06.17 

СТРЕЛЬЦОВА 
Олена              

Олексіївна,            
проф.,                      

д-р хім. наук 

На підставі експериментальних та 
теоретичних досліджень вивчення 
колоїдно-хімічних закономірностей 
сорбції  сполук  f-елементів з 
розбавлених водних розчинів новими 
модифікованими сорбентами, будуть 

0117U003787 01.09.2017-
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екотоксикантів з 
розчині 

elen_streltsova@onu.edu.ua визначенні оптимальні умови сорбції, 
запропоновані ефективні екологічно 
безпечні сорбенти багаторазового 
використання, що забезпечать вилучення 
сполук f-елементів з розбавлених водних 
розчинів до концентрацій, що не 
перевищуватимуть ГДК у водах 
господарсько-побутового призначення.  

Буде проведено комплексне вивчення 
кінетичних закономірностей вилучення 
сполук f-елементів з розбавлених водних 
розчинів модифікованими сорбентами з 
використанням експериментальних та 
теоретичних досліджень (дифузійні 
моделі, моделі псевдопершого та псевдо 
другого порядків) з метою з’ясування 
механізму сорбції.  

64 

  

Синтез та 
властивості 
продуктів 
конденсації 
заміщених 
ангідридів 
нафталевої 
кислоти з 
ароматичними та 
аліфатичними 
діамінами 

301 №566-18 
від 

24.03.20 

ФЕДЬКО                  
Надія           

Федорівна,              
доц,                  

канд. хім. наук 

fedko@onu.edu.ua 

 

Будуть вивчені особливості реакції 
взаємодії 4-галогено- та 4-
нітрозаміщених нафталевих ангідридів з 
о-фенілендіаміном з отриманням 
відповідних монозаміщених нафтоїлен-
1’,2’-бензімідазолів.  

Будуть оптимізовані методики 
отримання продуктів конденсації 4,5-
дигалогено- та 4,5-динітронафталевих 
ангідридів з о-фенілендіаміном.  
Досліджуватимуться фізичні та хімічні 
властивості отриманих моно- та 
дизаміщених нафтоїлен-1’,2’-
бензімідазолів для подальшого 

0120U102722 01.04.2020-
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використання цих сполук в ролі 
люмінофорів. 

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

310 №162-18 
від 

09.02.21 

РАКИТСЬКА                
Тетяна                      

Леонідівна,            
проф,                     

д-р хім. наук 

tlr@onu.edu.ua 

 

Буде досліджено будову, структурно-
адсорбційні, фізико-хімічні та каталітичні 
властивості зразків М-OMS-refl і Сu(II)-
Pd(II)/ВВМ та комплексів 3d-металів з N-
амінонафтал-імідом.  

Буде отримано дані щодо впливу 
природи 3d-металу та концентрації озону 
на кінетику низькотемпературного 
розкладання озону зразками допованого 
криптомелану, отриманого reflux-
методом.  

Буде встановлено  фазовий та 
елементний склад, морфологія, 
адсорбційні  та каталітичні властивості 
ВВМ та купрум-паладієвих каталізаторів 
на їх основі.   

Будуть розроблені методики синтезу 
координаційних сполук солей 3d-металів 
з N-амінонафталімідом та встановлено 
їхні будову та спектральні 
характеристики.  

0121U109168 01.03.2021 - 
31.12.2025 

 66 Хімічна 
трансформація 
синтетичних мезо-
заміщених 
порфіринів та їх 

315 №1252-18 
від 

08.07.21 

ІШКОВ                       
Юрій   

Васильович,                  
проф,                     

Буде досліджена реакція конденсації 

2-акролеїніл-мезо-тетрафенілпорфірину з 

СН-кислотами. Синтезовані цис- та 

транс-акролеїніл-мезо тетрафеніл-

0121U113266 01.07.2021-
30.06.2026 
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