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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
кафедральних науково-дослідних робіт, що плануються до виконання на факультеті цифрових, освітніх та соціальних технологій

у межах робочого часу науково-педагогічних працівників на 2021 рік

№
п/
п

Назва науково-дослідної
роботи, що виконується

на кафедрах у межах
робочого часу науково-

педагогічних працівників
№ державної реєстрації 

Керівник
(П.І.Б.)
виконавці
(П.І.Б.)

Термін
виконання

Очікувані наукові результати та
науково-технічна продукція

(нова техніка, нові технології,
нові матеріали, методи, теорії

та інше (методична
документація, нормативно-

технічна документація, правові
документи, програмно-

технологічна документація
тощо)

Практичні
результати

(опубліковані
монографії,наукові

статті, захист
дисертацій,участь у

наукових
конференціях тощо)

Впровадження
науково-технічної

продукції:

- в навчальний процес
- у виробництво

1 2 3 4 5 6 7
Кафедра цифрових освітніх технологій

1.

Особливості
впровадження
інформаційних
технологій  в  освітній
процес
№ д/р 0121U108206

Керівник: 
Кабак В.В.
Виконавці: 
Саварин П.В.,
Сушик О.Г.,
Редько О.І.,
Герасимчук 
Г.А.,
Мельничук 
Ю.Є.,
Олексів Н.А.

2021-2024
рр.

Буде досліджено концептуальні
основи  процесу  інформатизації
освіти,  здійснено  аналіз
філософських  і  психолого-
педагогічних  аспектів,
пов’язаних  з  використанням
засобів  інформаційних
технологій в процесі підготовки
майбутніх фахівців.

Буде опубліковано
3 статті у наукових 
фахових виданнях, які
включені у науково-
метричні бази даних; 
прийнято участь у  3 
міжнародних 
науково-практичних 
конференціях; 
захищено 1 
бакалаврську та 1 
магістерську роботу.

Буде впроваджено
у навчальний процес 
при формуванні 
навчальної програми 
та удосконалення 
лекційного  курсів
дисциплін 
«Інформатика та 
інформаційні 
технології»,
 «Професійна 
педагогіка».

Кафедра  цивільної  безпеки
2. Організаційно-технічні

аспекти  створення
безпечних  умов  при
реформуванні  економіки

Керівник:
Федорчук-
Мороз В.І.
Виконавці:

01.02.2020
—
31.12.2023
р.р.

1.  Аналіз  організаційних  та
технічних  аспектів  створення
безпечних  умов  при
реформуванні  економіки

Проведення
Міжнародної
науково-методичної
конференції,  випуск

Результати
досліджень  будуть
впроваджені  в
навчальний  процес
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України
№ д/р 0120U105549

Андрощук І.В.,
Бондарчук Л.Ф.
Вісин О.О.,
Ліщук М.Є.,
Рудинець М.В.,
Стасюк В.М.

України.
2.  Удосконалення  методики
дослідження  організаційних  та
технічних передумов створення
безпечних умов.
3.  Розробка  концептуальних
напрямів  створення  безпечних
умов  при  реформуванні
економіки України.

монографії,  участь  у
5  наукових
конференціях,
підготовка 5 фахових
публікацій 

спеціальності
«Цивільна безпека»:
-  розробка  та
впровадження  4
лекційних курсів;
-  розробка  2
методичних  вказівок
для  практичних  робіт
з дисциплін

Кафедра соціогуманітарних технологій

3.
Історико-філософські  та
соціокультурні  аспекти
соціальної  сфери  у
цивілізаційній  парадигмі
сучасності
№ д/р 0121U109160 

Керівник:
Сільвестрова
О.Ю.
Виконавці:
Майборода
О.Л., 
Костюк М.П.,
Сичевська-
Возняк О.М.

01.02.2021 
– 
31.12.2023 
рр.

1.  Підготовчий  етап.  Розробка
філософсько-світоглядних
критеріїв  онтології  соціальної
сфери. 
2.  Дослідження  історико-
філософських  аспектів
функціонування  соціальної
сфери.
3. Дослідження соціокультурни
аспектів  сучасної  соціальної
сфери  з  позицій  цивілізаційної
парадигми

Участь  у
міжнародних  та
всеукраїнських
конференціях — 5.

Публікація  у
вітчизняних фахових
виданнях  — 4;
публікація  тез
доповідей — 5.

Впровадження
результатів  роботи  у
практику  навчального
процесу  при
забезпеченні
викладання дисциплін
«Філософія»,
«Соціальна  та
економічна  історія»,
«Історія  та  теорія
соціальної  роботи» та
ін.
Розробка
методичних видань —
4.
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4. Соціальна політика 
України в сучасних 
суспільно-політичних 
процесах
№ д/р 0121U109259 

Керівник:
Малиновський 
В.Я.
Виконавці:
Сушик І.В. 
Ситник О.І.
Жук О.М.
Мартинюк 
Я.М.

01.02.2021
– 
31.12.2023
рр.

1. Підготовчий  етап.
Опрацювання  наукової
літератури,  вітчизняних  і
зарубіжних  джерел,
нормативно-правової  бази,
розробка  методології
дослідження  та  остаточного
плану роботи.
2. Дослідження  основних
тенденцій і напрямів соціальної
політики в Україні.  З’ясування
суті функціонування суспільно-
політичних  інститутів.
Дослідження  соціальних
відносин  і  процесів
життєдіяльності  соціуму,
виявлення  суспільних  потреб,
які  в  сукупності  складають
соціальну  сферу  країни.
Вивчення  досвіду  зарубіжних
країн  щодо  функціонування
соціальної  сфери  та  моделей
соціальної політики.
3. Створення  методики  та
алгоритму вивчення і виявлення
соціальних проблем, здійснення
моніторингу  соціальних
процесів.

Проведення
Всеукраїнської
науково-практичної
інтернет-
конференції, 
публікація  у
вітчизняних фахових
виданнях,  публікація
результатів  у
вітчизняних  та
зарубіжних наукових
виданнях – 4. Участь
у  міжнародних  та
всеукраїнських
конференціях — 7

Впровадження 
результатів у практику 
навчального процесу 
при забезпеченні 
викладання дисциплін 
«Соціальна політика», 
«Соціальний 
менеджмент», 
«Система надання 
соціальних послуг», 
«Соціальне 
партнерство» та ін., 
при написанні 
підручників, 
посібників, навчально-
методичних розробок.

Розробка  методичних
видань – 4. Публікація
у  наукових  фахових
виданнях  –  4;
публікація  тез
доповідей – 5. 

5. Психолого-педагогічний
контекст  розвитку
особистості  в  умовах
інклюзивного  освітнього
середовища
№ д/р 0121U109288 

Керівник:
Потапюк Л.М.
Виконавці:
Савчук Н.А,
Полухтович 
Т.Г.,

01.02.2021 
– 
31.12.2023 
рр.

1.  Аналіз  понятійно-
термінологічного  апарату,
об’єкта  дослідження  та  умов
його  застосування  у  системі
вищої освіти.
2. Дослідження  специфіки

Публікації  у
вітчизняних  та
зарубіжних  фахових
виданнях,  публікації
результатів  у
вітчизняних  та

Впровадження
результатів  у
практику  освітнього
процесу  при
забезпеченні
викладання дисциплін
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Гапончук О.М.,
Піменова О.О.

стратегій  міжнародного  та
українського  законодавства
щодо  впровадження
інклюзивної  освіти  в
академічне середовище.
Дослідження  основних
підходів  до  навчання  і
виховання  молоді  з  ООП  в
умовах  освітнього  середовища
та  шляхів  його  ефективного
формування  в  системі  вищої
освіти України.
3. Розробка  моделі
вітчизняного  інклюзивного
освітнього  середовища  та
механізмів  її  впровадження  в
освітній процес ЗВО.

зарубіжних наукових
виданнях.  Участь  у
міжнародних  та
всеукраїнських
конференціях.
Участь  у  круглих
столах.

«Корекційна
педагогіка»,
«Соціальна
реабілітація»,
«Спеціальна методика
навчання  дітей  з
ООП»,  «Педагогічна
майстерність»,
«Конфліктологія»  та
ін.; написанні
підручників,
посібників,
навчально-
методичних розробок.
Розробка  8
методичних  видань,
публікація 10 статей у
наукових  фахових
виданнях;  публікація
15  тез  доповідей,
видання 1 монографії.

Кафедра іноземної та української філології

6.

Фольклор та етнографія 
населення Західного 
Полісся та західної 
частини Волині в 
народній прозі
№ д/р: 0120U101361

Керівник: 
Шкляєва Н. В.
Виконавець: 
Николюк Т.В.

01.01.2020
- 
31.12. 
2021 рр.

Збирання та записування нових
фольклорних матеріалів із 
регіонів Західного Полісся та 
західної частини Волині: 
текстів переказів, оповідань, 
оповідок, легенд, казок, 
народних звичаїв та обрядів, 
зразків календарної та родинної
обрядовості.

Участь у наукових 
конференціях 
різного рівня, 
публікація наукових 
статей. 

Впровадження
наукової  продукції  в
навчальний процес

7. Вплив емотивності на 
екологію спілкування 

Керівник:
Киселюк Н. П. 

2017-2021
рр.

- обгрунтувати еколінгвістику 
як сучасну мовознавчу галузь 

- апробація наукових 
досліджень на 

в навчальний процес 
Луцького 
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№ д/р: 01170004765 Виконавці:
Мартинюк
А.П., 
Губіна А.М.
Шевчук А.В.

знань;
-  довести  небхідність
розвитоку  soft skills та важливу
роль  екології  спілкування  на
заняттях  з  іноземної  мови  у
студентів  вищих  технічних
навчальних закладів;
-  розглянути  невербальні
емотивні  засоби  формування
екологічності комунікації
-  розглянути  особливості
дефініціювання  зоонімів  через
відсилку до прототипу
-  розглянути  дихотомію:
еколінгвістика  vs
лінгвотоксичність

Міжнародних та 
Всеукраїнських 
науково-практичних 
конференціях, 
семінарах;
- публікація статей у 
наукових виданнях;
- видання навчальних
посібників

національного 
технічного 
університету 
при формуванні 
навчальних програм, 
підготовці лекцій, 
навчально-методичних
видань та при 
викладанні навчальної 
дисциплін «Англійська
мова», «Лексикологія» 
та розробці 
методичних вказівок та
посібників з 
впровадженням 
елементів 
країнознавства Великої
Британії, 
лінгвокраїнознавства, 
теорії і практики 
міжкультурної 
комунікації

8. Використання інновацій у 
навчальному процесі та 
наукових дослідженнях: 
світовий контекст
№ д/р: 0118U004481

Керівник:
Ковальчук О.С., 
Виконавці: 
Коваленко В. Г., 
Пилипюк Л.А., 
Смаль О.В., 
Яновець А.І. 
Літкович Ю.В. 

2018-2021
рр.

- вивчення інноваційного 
досвіду та ідей щодо 
методології різних наукових 
галузей у контексті проведення 
міждисциплінарних наукових 
досліджень;
- виявлення об’єктивних 
факторів, що зумовлюють 
трансформацію реального 
простору у творі і формування 
художнього простору;

-  апробація  наукових
досліджень  на
Міжнародних  та
Всеукраїнських
науково-практичних
конференціях - 6;
-  публікація  статей  у
наукових виданнях - 6.

-  в  навчальний  процес
Луцького національного
технічного університету
при  викладанні
дисциплін спеціальності
035  –  Філологія
(прикладна лінгвістика)
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- окреслення лінгвістичних 
аспектів політичного та 
наукового дискурсу;
- вивчення вербальних засобів 
реалізації лінгвокогнітивних 
засобів наукового дискурсу в 
навчально-пізнавальній 
діяльності майбутніх фахівців.

9. Лінгвокультурна модель 
художнього тексту
№ д/р 0120U101416

Керівник:
Тиха Л.Ю.
Виконавці: 
Мялковська 
Л.М., 
Приходько 
В.Б., 
Літкович Ю.В, 
Стернічук В.Б.

2020-2022
р.

1.  Дослідити  позицію  автор-
читач в художньому тексті
2.Розглянути художній переклад
як
діалогічну  модель  творчості та
визначено роль перекладача-
інтерпретатора  (як
мильтифункціональну) 
3.Розмежувати  терміни
тавтологія,  плеоназм,
редундантність, повтор
4.Розглянути семантику  та
прагматику  плеоназмів  як
засобів  вираження
функціональної  надлишковості
в художньому дискурсі  
5.Здійснити визначення
теоретичних  підходів  до
ранжування  засобів
інтелектуалізації  художнього
тексту
6.З’ясувати лексико-
семантичні  та  граматичні
особливості  засобів
інтелектуалізму  в  художньому
дискурсі

Апробація
результатів  роботи
через публікацію тез,
статей,  участь  у
міжнародних  та
республіканських
конференціях

Результати досліджень
широко 
впроваджуються в 
навчальний процес 
Луцького 
національного 
технічного 
університету при 
формуванні 
навчальних програм, 
навчально-методичних
видань та при  
вивченні української та
іноземної мов на 
практичних заняттях; 
на Міжнародних та 
Всеукраїнських 
науково-практичних 
конференціях, 
семінарах та круглих 
столах.
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7.Здійснити  аналіз  художніх
текстів  через  лінгвокогнітивний
та лінгвостилістичний підходи  

Кафедра фізичної культури, спорту та здоров'я

10

Дослідження фізичної 
підготовленості та 
розумової працездатності
в студентів та школярів, 
які займаються фізичною
культурою та спортом

Керівник: 
Мельник С.А.
Виконавці: 
Сомов І.Д., 
Міндюк І.О., 
Іванова А.Є., 
Чижик В.В. 

2021-2026
р.

Буде  досліджено  фізична
підготовленість  та  розумова
працездатність  молоді  під  час
занять фізичними вправами.

Буде опубліковано
5 статтей у наукових 
фахових виданнях, які
включені у науково-
метричні бази даних; 
прийнято участь у  5 
міжнародних 
науково-практичних 
конференціях; 
захищено 1 
бакалаврську та 1 
магістерську роботу.

Буде впроваджено
у навчальний процес 
при формуванні 
навчальної програми.

11

Педагогічні умови 
профілактики 
травматизму студентів у 
процесі фізичного 
виховання

Керівник:
Гребік О.В.
Виконавці: 
Панасюк О.О., 
Хомич А.В., 
Дмитрук В.С., 
Ковальчук В.Я.

2021-2026
р.

Будуть  досліджені  педагогічні
умови  попередження  травм  в
процесі  занять  фізичними
вправами.

Буде опубліковано
5 статтей у наукових 
фахових виданнях, які
включені у науково-
метричні бази даних; 
прийнято участь у  5
міжнародних
науково-практичних
конференціях;
захищено  1
бакалаврську  та  1
магістерську роботу.

Буде впроваджено
у навчальний процес 
при формуванні 
навчальної програми.

12 Теоретико-методичні 
засади формування 
цінностей здорового 
способу життя в процесі 

Керівник:
Бакіко І.В.
Виконавці: 
Радченко О.В., 

2021-2026
р.

Будуть дослідженні теоретико-
методичні  засади  формування

Буде опубліковано
5 статтей у наукових 
фахових виданнях, які
включені у науково-

Буде захищена 
докторська 
дисертація.
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фізичного виховання у 
дітей шкільного віку

Савчук С.А., 
Файдевич В.В.

 

цінностей  здорового  способу
життя  в  процесі  фізичного
виховання  у  дітей  шкільного
віку

метричні бази даних; 
прийнято участь у  5
міжнародних
науково-практичних
конференціях;
захищено  1
бакалаврську  та  1
магістерську роботу.
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