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План науково-дослідної та інноваційної роботи у СумДПУ імені А. С. Макаренка 

в 2019-2020 навчальному році 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

1.  
Виконання науково-дослідної роботи на замовлення МОН України 

(див. Додаток 1) 
Протягом року 

Керівники тем, 

завідувач науково-дослідного сектору 

2.  

Реєстрація комплексних кафедральних тем наукових досліджень в 

Українському інституті науково-технічної експертизи та 

інформації. 

Вересень 

2019 р. 

Завідувачі кафедр, 

завідувач науково-дослідного сектору 

3.  
Виконання колективних кафедральних наукових тем 

(див. Додаток 2) 
Протягом року 

Керівники тем, завідувачі кафедр, 

завідувач науково-дослідного сектору 

4.  
Моніторинг та методично-організаційне забезпечення діяльності 

аспірантури і докторантури СумДПУ імені А. С. Макаренка 
Протягом року 

Проректор з науково-педагогічної роботи, 

завідувач аспірантури і докторантури 

5.  
Виконання дисертаційних досліджень та завершення керівництва 

ними 
Протягом року 

Дисертанти, наукові керівники, завідувачі кафедр, 

завідувач аспірантури і докторантури 

6.  
Організація роботи спеціалізованих вчених рад по захисту 

дисертаційних досліджень 
Протягом року 

Голови спеціалізованих вчених рад, 

учені секретарі спеціалізованих вчених рад 

7.  

Організація та проведення на базі університету наукових заходів 

різних рівнів (міжнародних, всеукраїнських, регіональних та 

університетських конференцій, семінарів, круглих столів). 

(див. Додаток 3) 

Протягом року 

Заступники директорів (деканів) з наукової роботи, 

завідувачі кафедр, 

завідувач методично-організаційного відділу, 

методист методично-організаційного відділу 

8.  
Підготовка до друку і видання наукових журналів та збірників 

наукових праць (див. Додаток 4) 
Протягом року 

Редакційна колегія видання, 

головний (відповідальний) редактор, 

начальник редакційно-видавничого відділу 

9.  Організація роботи наукової ради СумДПУ імені А. С. Макаренка Щоквартально Голова наукової ради, секретар наукової ради 

10.  
Організація роботи редакційно-видавничої ради СумДПУ імені 

А. С. Макаренка 
Щомісяця 

Голова редакційно-видавничої ради, секретар 

редакційно-видавничої ради, методист методично-

організаційного відділу 



11.  

Організація, підтримка та контроль традиційних та інноваційних 

наукових підрозділів університету (міжвідомчих, міжуніверситетських, 

університетських та студентських науково-дослідних лабораторій, 

ресурсних центрів, центрів трансферу технологій, центру колективного 

користування, навчально-наукових центрів) 

Протягом року 

Проректор з науково-педагогічної роботи, 

завідувач методично-організаційного відділу, 

методист методично-організаційного відділу 

12.  
Методично-організаційний супровід діяльності університетських 

наукових шкіл та систематичне оновлення їх бази даних 
Протягом року 

Проректор з науково-педагогічної роботи, 

завідувач методично-організаційного відділу 

13.  

Проведення конкурсу друкованих наукових та навчально-

методичних праць викладачів університету за підсумками 

2019 року 

Лютий 2019 р. 
завідувач методично-організаційного відділу, 

методист методично-організаційного відділу 

14.  

Розширення наукової співпраці кафедр університету з провідними 

закордонними та вітчизняними науковими установами та закладами 

вищої освіти України та світу 

Постійно 

Проректор з науково-педагогічної роботи, 

начальник відділу міжнародних зв’язків, 

заступники директорів (деканів) з наукової роботи, 

завідувачі кафедр 

15.  

Активізація співробітництва з регіональними органами влади, 

забезпечення правопорядку, соціального захисту, з навчальними 

закладами, приватними та громадськими установами та 

організаціями Сумщини 

Постійно  

Проректор з науково-педагогічної роботи, 

директори інститутів, декани факультетів, 

завідувачі кафедр 

16.  
Організація і проведення конкурсів наукових проектів на 

отримання грантів Міністерства освіти і науки України 
Протягом року Завідувач науково-дослідного сектору 

17.  
Моніторинг участі викладачів, аспірантів, студентів у міжнародних 

науково-технічних грантових програмах 
Протягом року 

Проректор з науково-педагогічної роботи, 

завідувач методично-організаційного відділу 

18.  

Моніторинг інтернет-присутності науково-педагогічних 

працівників СумДПУ імені А. С. Макаренка та їх цитованості у базі 

даних Google Scholar та інших наукометричних базах даних 

Протягом року Методист методично-організаційного відділу 

19.  

Удосконалення системи захисту інтелектуальної власності, 

активізація патентної діяльності, забезпечення економічної 

привабливості університетських наукових розробок 

Протягом року Методист методично-організаційного відділу 

20.  
Поповнення бази об’єктів інтелектуальної власності СумДПУ імені 

А. С. Макаренка 
Постійно Методист методично-організаційного відділу 

21.  
Організація і підтримка роботи Наукового товариства студентів, 

аспірантів, докторантів та молодих учених 
Протягом року 

Проректор з науково-педагогічної роботи, 

голова ради наукового товариства, 

методист методично-організаційного відділу 

22.  
Координація діяльності студентських наукових гуртків і 

проблемних груп 
Протягом року 

Заступники директорів (деканів) з наукової роботи, 

керівники гуртків і проблемних груп, 

методист методично-організаційного відділу 



23.  
Забезпечення якісної перебудови навчального процесу на основі 

максимальної інтеграції науково-дослідної та навчальної діяльності 
Протягом року 

Проректори з науково-педагогічної роботи, 

начальник навчального відділу, 

директори інститутів, декани факультетів 

24.  

Розробка та удосконалення механізмів залучення талановитої 

молоді до наукової роботи в структурних підрозділах університету, 

філіях Національної академії наук та національних галузевих 

академій України. 

Постійно 

Заступники директорів (деканів) з наукової роботи, 

завідувачі кафедр, 

методист методично-організаційного відділу 

25.  
Забезпечення участі студентів у міжнародних та всеукраїнських 

олімпіадах та конкурсах наукових робіт 
Щорічно 

Заступники директорів (деканів) з наукової роботи, 

методист методично-організаційного відділу 

26.  
Передплата провідних періодичних вітчизняних і зарубіжних 

видань з різних галузей науки 
Щорічно Директор наукової бібліотеки 

27.  

Підготовка документації щодо науково-дослідної та інноваційної 

діяльності СумДПУ імені А. С. Макаренка за запитами 

Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки 

Сумської обласної державної адміністрації 

Протягом року 

Проректор з науково-педагогічної роботи, 

завідувач аспірантурою і докторантурою, 

завідувач методично-організаційного відділу, 

завідувач науково-дослідного сектору 

 

 

 

Проректор з науково-педагогічної роботи         В. І. Шейко 



Додаток 1 

 

План виконання науково-дослідної роботи СумДПУ імені А. С. Макаренка 

на замовлення МОН України в 2019-2020 н. р. 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Категорія 

роботи 

Реєстраційний 

номер 

Терміни 

виконання 
Керівник теми 

1. 

«Інституційно-технологічне проектування 

інноваційних мереж для системного забезпечення 

національної безпеки України» 

Робота молодих 

вчених 
№ 0117U000385 2017-2020 рр. 

канд. екон. наук, доц. 

Омельяненко В. А. 

2. 

«Розробка науково-методичних засад та 

практичного інструментарію оцінювання 

комерційних (ринкових) перспектив товарних 

інновацій» 

Робота молодих 

вчених 
№ 0119U100179 2019-2021 рр. 

канд. екон. наук,  

Нагорний Є. І. 

 

 

 

Проректор з науково-педагогічної роботи         В. І. Шейко 



Додаток 2 

План виконання колективних кафедральних наукових тем 

в 2019-2020 н. р. 

 
№  

з/п 

Назва кафедри Назва НДР, номер державної реєстрації роботи, терміни виконання Науковий ступінь, вчене 

звання, прізвище та 

ініціали керівника НДР 

НН ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ 

1. Педагогіки Теорії та технології інноваційного розвитку професійної підготовки 

майбутнього вчителя в контексті концепції «Нова українська школа». 

Реєстраційний номер 0118U100337 (2018–2020 рр.) 

д.пед.н., професор 

А. А. Сбруєва 

2. Корекційної та  

спеціальної освіти 

Методологія та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю. 

Реєстраційний номер 0116U000895 (2016–2020 рр.) 

д.пед.н, професор 

Т. М. Дегтяренко 

3. Дошкільної і 

початкової освіти 

Теорія і методика формування професійної компетентності майбутніх 

фахівців дошкільної і початкової освіти. 

Реєстраційний номер 0116U000897 (2016–2020 рр.) 

к.пед.н., доцент 

С. М. Кондратюк 

4. Менеджменту освіти та 

педагогіки вищої школи 

Теоретичні та методичні засади фахової підготовки менеджерів освіти і 

педагогів вищої школи. 

Реєстраційний номер 0116U005862 (2016–2020 рр.) 

к.пед.н., професор 

О. Г. Козлова 

5-6. Психології Психологічні умови та технології ефективного функціонування і розвитку 

особистості в ґенезі її буття.  

Реєстраційний номер 0116U007543 (2016–2020 рр.) 

д.психол.н., професор 

С. Б. Кузікова 

Розвиток психологічної культури особистості в системі безперервної освіти. 

Реєстраційний номер 0114U005221 (2014–2018 рр.) 

к.психол.н., доцент 

Т. Б. Тарасова 

7. Соціальної роботи і 

менеджменту соціокультурної 

діяльності 

Теоретико-методичні основи застосування технологій соціальної роботи і 

соціокультурної діяльності в умовах трансформаційного періоду 

к.пед.н., доцент 

А. О. Поляничко 

Теоретико-методологічні та методичні основи впровадження гендерного 

підходу в навчально-виховний процес ВНЗ. 

Реєстраційний номер 0114U005223 (2014–2018 рр.) 

к.філос.н., доцент 

О. А. Луценко 

НН ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

8. Теорії та методики 

фізичної культури 

Теоретичні та методичні основи фізкультурної освіти різних груп 

населення.  

Реєстраційний номер 0116U000900 (2016–2020 рр.) 

д.фіз.вих., професор 

О. А. Томенко 

9-

10. 

Медико-біологічних основ 

фізичної культури 

Вивчення медико-соціальних детермінант здоров’я дітей, підлітків, молоді 

в сучасних умовах реформування освіти 

д.мед.н., професор 

І. О. Калиниченко 



Оцінка репродуктивного здоров'я підлітків і молоді з різними типами 

гендерної ідентичності.  

Реєстраційний номер 0116U007542 (2016–2020 рр.) 

11. Здоров’я людини та 

фізичної реабілітації 

Теоретико-методологічні і організаційно-методичні проблеми здоров’я, 

фізичної реабілітації та корекційної педагогіки. 

Реєстраційний номер 0115U005933 (2015–2019 рр.) 

к.фіз.вих., доцент 

О. М. Звіряка 

12. Логопедії Психолого-педагогічні засади корекції психофізичного розвитку осіб із 

особливими освітніми потребами 

Реєстраційний номер 0118U100353 (2018–2022 рр.) 

к.пед.н., професор 

А. І. Кравченко 

13. Туризму та готельно-

ресторанного сервісу 

Філософсько-антропологічна і культурологічна парадигми спорту і 

туризму.  

Реєстраційний номер 0116U000899 (2016–2020 рр.) 

д.філос.н., професор 

В. А. Косяк 

14. Теорії та методики спорту Оптимізація навчально-тренувального процесу спортсменів у системі 

багаторічної підготовки.  

Реєстраційний номер 0116U000898 (2016–2020 рр.) 

к.фіз.вих., доцент 

В. І. Гончаренко 

15. Спортивних дисциплін і 

фізичного виховання 

Застосування інноваційних технологій у спорті вищих досягнень та у 

фізичному вихованні різних груп населення. 

Реєстраційний номер 0118U100447 (2018–2020 рр.) 

к.фіз.вих., доцент 

С. А. Лазоренко 

НН ІНСТИТУТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

16. Хорового диригування, вокалу 

і методики музичного 

навчання 

Теорія та методика вокального навчання студентів на факультетах мистецтв 

педагогічних університетів 

 

професор 

І. П.Заболотний 

17. Хореографії та музично-

інструментального 

виконавства 

Україна у світовому мистецькому просторі: діалог культур. д.пед.н., професор 

О. В. Єременко 

18. Образотворчого мистецтва, 

музикознавства та 

культурології 

Українське мистецтво в процесі світової інтеграції: від минулого до 

сьогодення. Реєстраційний номер 0116U00896 (2016–2020 рр.) 

д.мист., професор 

В. А. Панасюк 

НН ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА ФІЛОСОФІЇ 

19. Історії України Соціально-економічний, політичний та культурний розвиток України в 

ХХ столітті. 

Реєстраційний номер 0115U005932 (2015–2020 рр.) 

д.пед.н., професор 

В. С. Бугрій 

20. Всесвітньої історії, 

міжнародних відносин та 

методики навчання історичних 

дисциплін 

Актуальні питання всесвітньої історії та  методики викладання суспільних 

дисциплін. 

д.пед.н., професор 

О. В. Михайличенко 



21. Філософії та соціальних наук Філософсько-методологічний аналіз засад NBICS – цивілізації. 

Реєстраційний номер 0115U005934 (2015–2019 рр.) 

к.філос.н., доцент 

І. О. Снегірьов 

22. Права та методики викладання 

правознавства 

Актуальні проблеми вітчизняного і зарубіжного  права та міжнародних 

відносин.  

к.пед.н., доцент 

О. М. Іваній 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ТА СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ 

17- 

18. 

Української мови і літератури Формування культуромовної особистості фахівця в умовах неперервної 

освіти.  

Реєстраційний номер 0118U006585 (2016–2020 рр.) 

д.пед.н., професор 

О. М. Семеног 

Інтерпретаційні можливості художнього тексту.  д.філол.н., професор 

Л. М. Горболіс 

19. Російської мови, зарубіжної 

літератури та методики їх 

викладання 

Методика викладання філологічних дисциплін в системі загальної та вищої 

освіти. 

Реєстраційний номер 0116U005861 (2016–2020 рр.) 

к.пед.н., доцент 

І.Б. Іванова 

20. Практики 

англійської мови 

Лінгвометодичні аспекти англомовної мовленнєвої діяльності.  к.філол.н., доцент 

Л. І. Клочко 

21. Германської філології Лінгвокогнітивні і дискурсивні аспекти дослідження різнорівневих одиниць 

сучасних англійської та німецької мов. 

д.філол.н., професор 

В. І. Школяренко 

22. Теорії та практики 

романо-германських мов 

Поліпарадигмальність формування лінгвокультурної та комунікативної 

компетенції студентів. 

к.пед.н., доцент 

В. М. Солощенко 

ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

23. Біології людини і тварин Адаптаційні реакції організму до ендогенних та екзогенних факторів 

середовища. Реєстраційний номер 0116U008030 (2016–2020 рр.) 

д.б.н., професор 

В. І. Шейко  

24-

25. 

Загальної і регіональної 

географії 

Медико-географічне дослідження стану здоров’я населення регіону (на 

прикладі Сумської області). 

Реєстраційний номер 0118U001482 (2018–2020 рр.) 

к.географ.н., доцент 

О. Г. Корнус 

Географія Сумської області: особливості природи, соціально-економічного 

розвитку і раціонального природокористування. 

Реєстраційний номер 0117U004980  (2017–2021 рр.) 

26. Хімії та методики  

навчання хімії 

Хіміко-екологічний моніторинг річкових басейнів Сумської області. 
Реєстраційний номер 0115U001666 (2015–2019 рр.) 

к.хім.н., доцент 

Г. Я. Касьяненко 

27-

28. 

Загальної біології та екології Вивчення біологічного різноманіття природної флори та рослинності 

Сумської області. 

Реєстраційний номер 0115U001665 (2015–2019 рр.) 

к.б.н., доцент 

А. П. Вакал 

Копрофільні аскоміцети заповідників та національних природних парків 

України. 

Реєстраційний номер 0118U100053 (2018–2021 рр.) 

к.б.н., доцент 

Ю. І. Литвиненко 

 



ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

29. Математики Дослідження груп та інших математичних структур за заданими системами 

обмежень. 

Реєстраційний номер 0118U100357 (2018–2020 рр.) 

д.ф-м.н., професор 

Ф. М. Лиман 

30-

31. 

Фізики та  

методики навчання фізики 

Формування предметної компетентності засобами і технологіями сучасного 

освітнього середовища. 

Реєстраційний номер 0118U006586 (2018–2020 рр.) к. фіз.-мат.н., доцент 

А. І. Салтикова Дослідження структури та фізичних властивостей тонких нанокристалічних 

металевих плівок. 

Реєстраційний номер 0114U005224 (2014–2018 рр.) 

32. Інформатики Використання ІТ в освіті. Формування професійної готовності вчителя до 

використання інфографіки в умовах цифрового середовища. 

д.пед.н., професор 

О. В. Семеніхіна 

33. Бізнес-економіки та 

адміністрування 

Стратегічне управління соціально-економічними системами в умовах 

глобальних викликів. 

Реєстраційний номер 0117U004981 (2017–2020 рр.) 

д.екон.н., професор 

О. Ю. Кудріна 

 

 

 

Проректор з науково-педагогічної роботи            В. І. Шейко 



Додаток 3 

План проведення наукових заходів у СумДПУ імені А. С. Макаренка 

відповідно до плану науково-технічних заходів МОН України 

в І семестрі 2019-2020 н. р. 

 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Статус та різновид 

заходу 
Термін проведення Відповідальні 

Наукові заходи  

1. 
Україна майбутнього: перспективи інтеграції та 

інноваційного розвитку  

Міжнародний 

круглий стіл 
вересень 2019 р. 

Зав. каф. бізнес-економіки та 

адміністрування 

д.е.н., проф. Кудріна О.Ю. 

 

2. 

Україна майбутнього:  

сучасні тенденції інноваційного розвитку держави у 

сфері соціально-економічних наук 

Міжнародні 

науково-практичні 

конференції 

вересень 2019 р. 

Зав. каф. бізнес-економіки та 

адміністрування 

д.е.н., проф. Кудріна О.Ю. 

3. 
Інноваційні підходи до виховання учнів козацьких 

класів і хортингістів у навчальних закладах 
жовтень 2019 р. 

Зав. каф. менеджменту освіти та 

педагогіки вищої школи 

к.пед.н., проф. Козлова О.Г. 

4. 
Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії 

розвитку у національному та світовому вимірі 
жовтень 2019 р. 

Зав. каф. спеціальної та 

інклюзивної освіти 

д. пед.н., проф. Дегтяренко Т.М. 

5. 
Теорія та методика дошкільної і початкової освіти  в 

сучасному педагогічному просторі 

жовтень 2019 Зав. каф. дошкільної і  

початкової освіти  

к.пед.н., доц. Павлущенко Н.М. 

6. Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації 
листопад 2019 Зав. каф. історії України 

д.пед.н., проф. Бугрій В.С. 

7. 
Наукова діяльність як шлях формування професійних 

компетентностей майбутнього фахівця 

грудень 2019 р. Зав. кафедри інформатики 

д.пед.н., проф. Семеніхіна О.В.  

8. Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті 
грудень 2019 р. Зав каф. української мови і 

літератури 

д.пед.н., проф. Семеног О.М. 

9. 
Арт-терапевтичні технології у здоров’язбережувальній 

діяльності сучасних закладів освіти 
Всеукраїнські 

науково-практичні 
жовтень 2019 р. 

Зав. кафедри медико-біологічних 

основ фізичної культури 



конференції 

Всеукраїнські 

науково-практичні 

конференції 

д.мед.н., проф. Калиниченко І.О. 

10. Четверті Сумські наукові географічні читання жовтень 2019 р. 

Декан природничо-географічного 

факультет 

 к.х.н., доц. Касьяненко Г.Я. 

11. 
Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-

словесника жовтень 2019 р. 
Зав каф. української мови і 

літератури 

д.пед.н., проф. Семеног О.М. 

12. Дошкільна освіта: від традицій до інновацій листопад 2019 р. 
Зав. каф. дошкільної і  

початкової освіти  

к.пед.н., доц. Павлущенко Н.М. 

13. 
Соціальна підтримка сім’ї та дитини у 

соціокультурному просторі громади листопад 2019 р. 

Зав. каф. соціальної роботи і 

менеджменту соціокультурної 

діяльності 

к.пед.н., доц. Поляничко А.О. 

14. 

Теоретико-методичні засади вивчення сучасної фізики 

та нанотехнологій у загальноосвітніх та вищих 

навчальних закладах 
листопад 2019 р. 

Зав. каф. фізики та методики 

навчання фізики 

к.пед.н., доц. Каленик М.В. 

15. 
Актуальні питання охорони праці  

у галузі освіти 
листопад 2019 р. 

Зав. каф. медико-біологічних 

основ фізичної культури 

д.мед.н., проф. Калиниченко І.О 

16. 
Ювілейна палітра 2019: до пам’ятних дат видатних 

українських музичних діячів і композиторів грудень 2019 р. 

Зав. каф. образотворчого 

мистецтва, музикознавства та 

культурології 

д.мист., проф. Зав’ялова О.К. 

 

 

 

Проректор з науково-педагогічної роботи           В. І. Шейко 



Додаток 4 

План друку періодичних наукових видань в СумДПУ імені А.С. Макаренка 

в 2019-2020 н. р. 

 

№ 

з/п 

Назва видання Категорія видання Періодичність 

видання 

Відповідальний за випуск 

1. 
«Педагогічні науки: 

теорія, історія, інноваційні 

технології» 

Журнал 

(внесено до переліку фахових видань з 

педагогіки, індексується Index Copernicus та 

іншими базами даних) 

Десять разів 

на рік 

Гол. редактор 

д.пед.н., проф. Сбруєва А.А. 

2. 

«Фізико-математична освіта» 

Журнал 

(внесено до переліку фахових видань з 

педагогіки, індексується IndexCopernicus та 

іншими базами даних) 

Два-чотири рази 

на рік 

Гол. редактор 

к.пед.н., проф. Семеніхіна О.В. 

3. 
«Актуальні питання 

природничо-математичної освіти» 

Збірник 

(внесено до переліку фахових видань ДАК 

України з педагогіки) 

Два рази 

на рік 

Гол. ред. колегії 

д.пед.н., проф. 

Чашечникова О.С. 

4. 
«Природничі науки» 

Збірник Один раз 

на рік 

Відп. редактор 

к.б.н., проф. Вакал А.П. 

5. «Наукові записки Сумського 

державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. 

Географічні науки» 

Збірник Один раз 

на рік 

Гол. редактор 

д.геграф.н., проф. 

Нешатаєв Б.М. 

6. 
«Теорія та методика навчання 

суспільних дисциплін» 

Журнал Шість разів 

на рік 

Гол. редактор 

д.пед.н., проф. 

Михайличенко О.В. 

7. 
«Наукові пошуки» 

Збірник наукових праць 

студентів та молодих вчених 

Два рази 

на рік 

Гол. редактор 

д.пед.н., проф. Сбруєва А.А. 

8. 
«Магістр» 

Збірник наукових праць 

молодих вчених 

Один раз 

на рік 

Гол. редактор 

к.пед.н., проф. Козлова О.Г. 

 

Проректор з науково-педагогічної роботи         В. І. Шейко 

 

 


