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Вступ 

1. Перелік проблемних лабораторій у складі НДІ університету (назва, 

керівник) 

2. Перелік сертифікованих (акредитованих) лабораторій кафедри (на-

зва, керівник) 

3. Робота за договорами про наукове співробітництво з науковими 
установами та навчальними закладами – таблиця 1 

№ 

Назва 

 установи 

 (закладу) 

Тема 

договору 

Дата 

укладення 

договору 

Обсяг фінан-

сування цих 

договорів, 

тис. грн. 

Що зроблено в 

рамках спів-

праці 

      

 

4. Участь у виконанні госпдоговірних НДР – таблиця 2 

 

5. Участь у виконанні держбюджетних НДР 1)
  – таблиця 3 

1) фінансування МОН 

 

 

 

№ 

Тема, шифр,  

замовник, 

обсяг (тис. грн.),  

керівник 

Основні 

 результати 

Обсяг фінан-

сових надхо-

джень до 

університету 

від наукової 

діяльності, 

тис. грн. 

П.І.Б. 

співробітників кафе-

дри, які брали участь 

у виконанні роботи 

Закінчені  НДР 

     

Перехідні НДР 

     

№ 

Тема,  державний 

реєстраційний но-

мер,  

замовник, 

обсяг (тис. грн.),  

керівник 

Основні 

 результати 

Обсяг фінан-

сових надхо-

джень до 

університету 

від наукової 

діяльності, 

тис. грн. 

П.І.Б. 

співробітників кафе-

дри, які брали участь 

у виконанні роботи 

Закінчені  НДР 

     

Перехідні НДР 
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6. Співробітники кафедри, які брали участь у НДР, що виконується в 

межах робочого часу викладачів – таблиця 4 

№ П.І.Б. 

Тема НДР (загальна) 1)
, 

державний реєстраційний 

номер, керівник 

Тема (підтема, розділ) 

НДР
1)

 

    

    
1)
відмітити закінчені НДР 

 

7. Основні результати
1)

 НДР, що виконуються на кафедрах у межах 

робочого часу викладачів 
1)змістовні результати (розроблено, запропоновано та ін.) 

 

8. Створення науково-технічної продукції – таблиця 5 

Створено НТП, в тому числі: 
Назва та коротка  

характеристика НТП
1) 

– нової техніки, з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що виконува-

лися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики  

– нових технологій, з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що виконува-

лися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики  

– нових матеріалів, з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що виконува-

лися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики  

– сортів рослин та порід тварин, з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що виконува-

лися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики  

– методів, теорій, з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що виконува-

лися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики  
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– інше*(із зазначенням позицій), з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що виконува-

лися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики  
1) вказуються всі створені види науково-технічної продукції по кожному джерелу фінансування  
2) фінансування МОН 
3) госпрозрахункові НДР 

 

9. Впровадження науково-технічної продукції у виробництво – табли-

ця 6 

Впроваджено НТП у виробництво, 

 в тому числі: 
Назва НТП

1) 

– нової техніки, з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що виконува-

лися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики  

– нових технологій, з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що виконува-

лися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики  

– нових матеріалів, з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що виконува-

лися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики  

– сортів рослин та порід тварин, з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що виконува-

лися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики  

– методів, теорій, з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що виконува-

лися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики  

– інше*(із зазначенням позицій), з них:  
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– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що виконува-

лися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики  
1) вказуються всі впроваджені види науково-технічної продукції по кожному джерелу фінансування  
2) фінансування МОН 
3) госпрозрахункові НДР 

 

10. Впровадження науково-технічної продукції у навчальний процес – 

таблиця 7 

Впроваджено НТП у виробництво, 

 в тому числі: 
Назва НТП

1) 

– нової техніки  

– нових технологій  

– нових матеріалів  

– сортів рослин та порід тварин  

– методів, теорій  

– інше*(із зазначенням позицій)  
1) вказуються всі впроваджені види науково-технічної продукції незалежно від джерел фінансування  

 

11. Впровадження досягнень науки, техніки і передового досвіду – таб-

лиця 8 

№ 

Назва 

розроб-

ки
1) 

П.І.Б. 

автора(ів) 

Важливі 

показники, 

які характе-

ризують рі-

вень отри-

маного нау-

кового ре-

зультату
2)

 

Місце впрова-

дження (назва 

організації, ві-

домча належ-

ність, адреса)  

Доку-

мента-

льне пі-

дтвер-

дження 

впрова-

дження
3) 

Практи-

чні 

резуль-

тати, які 

отрима-

но від 

впрова-

дження
4)

 
 

  У навчальний процес 

       

У виробництво в ННДЦ ТДАТУ 
       

У виробництво за межами ТДАТУ 

       
1)відмітити патенти на винахід, на корисну модель, на промисловий зразок; авторські свідоцтва 
2) при можливості обчислення економічного ефекту – надати розрахунки 
3) вид документу, реєстраційний номер та дата його затвердження 
3) прийнято заводом для промислового виробництва, розроблено практичні рекомендації, отримано кошти та ін.  
 

12. Винахідницька та раціоналізаторська робота – таблиця 9 

№ 
П.І.Б. 

автора(ів) 

Вид охо-

ронного  

докумен-

ту
1)

  

Номер 

охоронно-

го  

документу 

Назва 

винаходу, 

наукового 

твору 

Дата публікації ві-

домостей про ви-

дачу охоронного 

документу 

Подано заявок на отримання охоронного документу 

1   х   
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2      

Отримано охоронних документів 

1      

2      
1) патент на винахід, на корисну модель, на промисловий зразок; авторське свідоцтво на науковий твір 

 

13. Публікації (монографії, підручники,навчальні посібники, статті, тези та 

ін. наукові роботи, надруковані у закордонних виданнях та виданнях 

України). (Додаток А). 

 

14.  Кількість цитувань та h- індекс співробітників у виданнях, що вхо-

дять до науково-метричних баз даних – таблиця 10 

1)  відмітити молодих вчених (співробітники та аспіранти віком до 35 років) 

 

15. Пропаганда НДР (співробітники кафедри, які виступили з доповідями 

на науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах: всього, в 

т.ч. – міжнародних, державних, обласних, районних). 

15.1 Участь у конференціях і семінарах співробітників кафедри – таблиця 

11 

№ П.І.Б.1)
   

Scopus
 
  

Web of 

science 
Copernicus

 Google 

Scholar 
… 

цит. h цит. h цит. h цит. h цит. h 

1.            

2.            

…            

Всього            

в т.ч. 

молоді 

вчені 

 

          

№ П.І.Б.
1)

 Назва заходу
2)

  
Місце та дата 

проведення  

Тема  

доповіді
3) 

Міжнародні конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 
1.  М.В. Верховсь-

ка 

VІ Міжнародна на-

уково-практична 

конференція   «Ак-

туальні проблеми 

фізичного вихован-

ня, здоров'я, спорту 

та туризму» 

(м. Запоріжжя, 20-21 

жовтня 2016) 

Практичний прояв 

фізкультурно-

оздоровчих техно-

логій у фізичному 

вихованні 

2.  М.В. Верховсь-

ка 

XXIV Міжнародна 

наукова конферен-

ція «Наука і вища 

освіта» 

м. Запоріжжя, 8 квіт-

ня, 2016 

Соціально-

педагогічне ставлен-

ня майбутнього 

спеціаліста з фізич-

ного виховання 

3.  М.В. Верховсь-

ка 

Міжнародна кон-

ференція «Сучасні 

інноваційні техно-

логії підготовки 

Дніпропетровськ, 

НГУ, 26-27 травня, 

2016 р 

Комп’ютерне забез-

печення для програ-

мування занять з ви-

користанням 

javascript:void(0)
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інженерних кадрів 

для горної вироб-

ництва та транспо-

рту» 

фізкультурно-

оздоровчих техно-

логій у процесі 

фізичного вихован-

ня студентів вищих 

навчальних закладів 

4.  М.В. Верховсь-

ка 

І Міжнародна нау-

ково-практична 

конференція 

«Стратегічні 

пріоритети в ХХІ 

столітті» 

Одеса, ОНЕУ, 19 

травня, 2016 р. 

Потенційні можли-

вості використання 

фізкультурно-

оздоровчих техно-

логій у процесі 

фізичного вихован-

ня у вишах в су-

часних умовах 

5.  М.В. Верховсь-

ка 

VIII Міжнародна 

науково-практична 

конференция «Ак-

туальні проблеми 

сучасної науки 
2)

 

Москва-Астана-

Харьків-Вена, 30 

травня 2016 р. 

Фізкультурно-

оздоровчі технології 

у фізичному вихо-

ванні студентів 

вишів 

Всеукраїнські конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 
6.  М.В. Верховсь-

ка 

Всеукраїнська нау-

ково-практична кон-

ференція "Актуальні 

проблеми фізичного 

виховання і спорту 

в сучасних умовах" 

м. Дніпро, 11 листопа-

да 2016 
Проблема застосуван-

ня фізкультурно-

оздоровчих технологій 

у професійній діяль-

ності вчителя фізичної 

культури 

Конференції, які відбулися в ТДАТУ 
7.  Рибницький 

А.В.  

 

Наукова конферен-

ція ТДАТУ, секція: 

«Фізичне вихован-

ня і спорт»  

27.04.2016 р Формування моти-

вації до занять фізи-

чним вихованням 

майбутніх фахівців 

агропромислового 

виробництва 

8.  Артеменко В.В.  

 

Наукова конферен-

ція ТДАТУ, секція: 

«Фізичне вихован-

ня і спорт» 

27.04.2016 р Методика розвитку 

координаційних 

здібностей засобами 

настільного тенісу 

9.  Богданов Є.Д.  

 

Наукова конферен-

ція ТДАТУ, секція: 

«Фізичне вихован-

ня і спорт» 

27.04.2016 р Ефективність за-

стосування рухли-

вих ігор на заняттях 

з баскетболу в про-

цесі фізичного вихо-

вання 

10. Верховська 

М.В.  

 

Наукова конферен-

ція ТДАТУ, секція: 

«Фізичне вихован-

ня і спорт» 

 

27.04.2016 р Підвищення моти-

вації викладачів 

фізичного вихован-

ня до використання 

фізкультурно-

оздоровчих техно-

логій у професійній 

діяльності 

11. Мілаєв О.І.  Наукова конферен- 27.04.2016 р Управління нав-
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1) відмітити молодих вчених (співробітники та аспіранти віком до 35 років) 
2) відмітити Internet-конференції 
3) відмітити виступи іноземною мовою (крім російської) 

 

15.2 Перелік конференцій та науково-практичних семінарів, організованих 

кафедрою – таблиця 12 

№ Назва заходу
1)

  Місце та дата проведення  
Кількість  

учасників
 

Міжнародні конференції 
    

Всеукраїнські конференції 
    

Науково-практичні семінари 
    

1) відмітити Internet- конференції 

 

 

16.  Перелік «Днів поля», організованих кафедрою – таблиця 13 

№ Назва заходу  Місце та дата проведення  
П.І.Б. 

учасників
 

    

 

17.  Перелік грантів та стипендій для виконання наукових досліджень, 

які отримали співробітники кафедри (П.І.Б., установи, що надали 

грант (стипендію), обсяг фінансування) 

 

18.  Наукові збірники, видані кафедрою – таблиця 14 

№ Назва збірника Вид збірника
1) 

Кількість 

 публікацій //обліково-

видавничі (авторські) 

аркуші 
    

1)збірник наукових праць, тези доповідей, тези доповідей іноземною мовою 

 

19.  Участь у виставках – таблиця 15 

 ція ТДАТУ, секція: 

«Фізичне вихован-

ня і спорт» 

 

чально-

педагогічним проце-

сом формування та 

удосконалення ру-

хових навичок у 

студентів під час 

занять волейболом 

на заняттях фізич-

ним вихованням 

12. Нестеров О.С.  

 

Наукова конферен-

ція ТДАТУ, секція: 

«Фізичне вихован-

ня і спорт» 

 

27.04.2016 р Проблема фор-

мування здорового 

способу життя мо-

лоді у вищій школі 

Науково-практичні семінари 
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№ 

Назва  

виставкових 

 заходів 

Місце та дата  

проведення 

Перелік виставлених  

експонатів 

    

 

20.  Робота над дисертаціями, підготовка та складання іспитів канди-

датського мінімуму 

20.1 Складання іспитів кандидатського мінімуму аспірантами та здобува-

чами кафедри – таблиця 16 

№ П.І.Б Предмет 

   

 

20.2 Робота над дисертаціями – таблиця 17 

20.3 Захист дисертацій докторантами, аспірантами та здобувачами кафедри 

– таблиця 18 

№ П.І.Б.  

дисер-

танта 

Тема 

дисер-

тації 

Спеціа-

льність 

(назва, 

шифр) 

Вид  

дисер-

тації 

Шифр спе-

ціалізованої 

вченої ради, 

назва уста-

нови, в 

якій захи-

щена  

дисертація 

Дата 

захисту 

Дата 

прису-

дження 

науко-

вого 

ступеню 

        

 

20.4 Захист дисертацій під керівництвом співробітників кафедри – таблиця 

19 

 

№ 

П.І.Б. 

дисе-

ртанта 

Тема 

дисер-

тації 

Науковий 

керівник 

(консуль-

тант) вче-

ний сту-

пень, вче-

не звання 

Дата 

затвер-

дження 

теми ди-

сертації 

Вченою 

радою 

Дата 

пред-

став-

лення 

дисер-

тації до 

захисту 

Шифр 

спецради 

подання 

дисертації 

до захисту, 

назва 

установи 

Вид 

на-

вчан-

ня 

        

№

№ 

П.І.Б.  

керів-

ника 

Тема ди-

сертації 

П.І.Б.  

дисе-

ртан-

та 

Спеціа-

льність 

(назва, 

шифр) 

Вид  

ди-

сер-

тації 

Шифр спеціалі-

зованої вченої 

ради, назва 

установи, в 

якій захищена  

дисертація 

Дата  

захис-

ту 
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21. Рецензування, редагування і підготовка збірників наукових праць, 

монографій, опонування дисертацій 
21.1 Відгуки на дисертаційні роботи – таблиця 20 

№

№ 

П.І.Б. 

рецензента ди-

сертації 

Тема 

ди-

сер-

тації 

П.І.Б. 

дисе-

ртан-

та 

Спеціа-

льність 

(назва, 

шифр) 

Вид 

ди-

сер-

тації 

Шифр спец-

ради, назва 

установи, в 

якій захищена 

дисертація 

Да-

та 

за-

хи-

сту 
Підготовка експертного висновку по дисертації 

        
Опонування дисертацій 

        
Підготовка відгуків на автореферати дисертацій 

        

 

21.2 Рецензування наукових праць, редагування та підготовка збірників 

наукових праць – таблиця 21 

№№ П.І.Б. 

рецензента  

(редактора) 

Збірники наукових 

праць
1) Монографії

1) 

    
1) у відповідності до Правил оформлення списку використаних джерел 

 

 

22.  Науково-технічна творчість молоді 

22.1 Робота наукових гуртків – таблиця 22 

№ 
П.І.Б. 

керівника 
Тема дослідження гуртка 

П.І.Б. та № групи 

учасника гуртка 

    

    

Всього, 

осіб 

 
х 

 

22.2  Студенти, які працювали у СКБ, ТТМК, СНВО й ін. колективах 

(П.І.Б., керівник) 

22.3 Студенти, які працювали на госпдоговірних темах (П.І.Б., група тема, 

шифр, керівник) 

22.4 Студенти, які працювали на держбюджетних темах (П.І.Б., група, те-

ма, державний реєстраційний номер, керівник) 

22.5 Студенти, які працювали на НДР, що виконується в межах робочого 

часу викладачів (П.І.Б., група, тема, державний реєстраційний номер, 

керівник) 

22.6 Дипломні проекти, виконані на кафедрі, з елементами НДР – таблиця 

23 

№№ 

П.І.Б. та № 

групи 

виконавця 

Тема 

дипломного проекту (роботи) 

П.І.Б. 

керівника 
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Рекомендовані до впровадження 

    

Запроваджені в ННДЦ університету 

    

 

22.7  Студенти, які прийняли участь у Всеукраїнських та міжнародних 

олімпіадах - таблиця 24 

№ Предмет 

Вид олімпіади,  

місце і дата її 

проведення 

П.І.Б., група 

Вид заохочення 

(дипломи, гра-

моти, зайняте 

місце тощо) 

1.     

2.     

 

22.8 Студенти, які виступили з доповідями на конференціях – таблиця 25 

№№ П.І.Б. Назва заходу
1)

  
Місце та дата 

проведення  

Тема  

доповіді
2 

Міжнародні конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 
     

Всеукраїнські конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 
     

Конференції, які відбулися в ТДАТУ 
     

Науково-практичні семінари 
     

1) 
відмітити Internet- конференції  

2) відмітити виступи іноземною мовою (крім російської) 

 

22.9 Студенти, які прийняли участь у 1-му турі Всеукраїнського конкурсу 

на кращу студентську наукову роботу – таблиця 26 

№ П.І.Б., група 
Назва  

роботи 

П.І.Б. 

керівника 
    

 

22.10 Студентські наукові роботи, рекомендовані на державні  та регіона-

льні конкурси – таблиця 27 

№ 
П.І.Б., 

 група 

Назва  

роботи 

Установа,  

яка проводила  

конкурс 

П.І.Б. 

керівника 

2-ий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  

     

Інші конкурси 
     

 

22.11 Студентські наукові роботи, заохочені на державних та регіональ-

них конкурсах – таблиця 28 



 12 

№№ 

П.І.Б. 

та № групи 

автора 

Назва  

роботи 

Вид заохочення (ди-

пломи, грамоти, за-

йняте місце тощо) 

П.І.Б. 

керівника 

2-ий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

     

Інші конкурси 

     

 

22.12 Студенти, які отримали у звітному році патенти на винаходи, кори-

сні моделі, промислові зразки – таблиця 29 

№№ 

П.І.Б. та 

№ групи 

автора(ів) 

Вид охо-

ронного 

докумен-

ту
1)

 

Номер 

охоронно-

го 

документу 

Назва 

винахо-

ду 

(твору) 

Дата публікації 

відомостей про 

видачу охорон-

ного документу 

П.І.Б. 

співав-

торів 

Подано заявок на отримання охоронного документу 

   х    

Отримано охоронних документів 
       

1) патент на винахід, на корисну модель, на промисловий зразок; авторське свідоцтво на науковий твір 

 

22.13 Наукові публікації студентів (Додаток Б) 

22.14 Перелік впроваджених робіт (із табл. 5), у виконанні яких приймали 

участь студенти (П.І.Б., група, назва роботи, керівник) 

 

Висновки та пропозиції по вдосконаленню вузівської науки, пропози-

ції щодо заохочення співробітників 
 

 

 

 

Звіт розглянутий на засіданні кафедри:__16.12.2016___________________ 
                 (дата) 

        Протокол №_7__  від __________16.12.2016______________ 
              (дата) 

 

        До звіту додаються: перелік друкованих робіт викладачів (Додаток А) та 

студентів (Додаток Б). 

 

Відповідальний за інформаційний звіт_____________ М.В. Верховська 
                  (підпис) 
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Додаток А 

 

Публікації викладачів кафедри___________________________________________ 

 

 

№  
П.І.Б. 

автора (ів)
1) Назва роботи

2) 

Видавництво,  

журнал 
(назва; рік; том; номер; 

випуск; кількість сторі-

нок монографії, підруч-

ника, посібника;  

перша-остання сторінки 

статі, тез)
3)

  

Тип  

видання 
 (друковане – фа-

хове / не фахове;  

електронне – фахо-

ве / не фахове)  

Включення 

видання до 

міжнародних 

наукометри-

чних баз 

(назва НМБД)
 4)

 

Кількість 

обліково-

видавничих 

(авторсь-

ких) арку-

шів 

Для  закор-

донних ви-

дань – вка-

зати ім-

пакт-

фактор 

A 1 2 3 4 5 6 7 

Монографії, підручники, посібники:  

опубліковані за кордоном 

1.    х   х 

2.    х   х 

…    х   х 

Всього  х х х х х
 

 х 

- опубліковані в Україні 

1.    х   х 

2.    х   х 

…    х   х 

Всього  х х х х х
 

 х 

Статті 

- опубліковані за кордоном 

1.    х    

2.    х    

…    х    

Всього  х х х х 
5)

  х 
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- опубліковані в Україні 

1. Верховська М. В. Використання 

фізкультурно-

оздоровчих техно-

логіїй у практич-

них заняттях з 

фізичного вихо-

вання студентів 

вищіх навчальних 

закладів 

Педагогіка фор-

мування творчої осо-

бистості у вищій і 

загальноосвітній 

школах : зб. наук. 

праць / редкол.: Т. І. 

Сущенко (голов. 

ред.) [та ін.]. – За-

поріжжя, 2016. – 

Вип. 46(99). – С. 303 

– 308. 

друкова-

не/фахове 
 0,25 

х 

2. Верховська М.В. Понятійна кон-

струкція “фізкуль-

турно-оздоровча 

технологіяˮ в га-

лузі педагогіки 

Педагогіка фор-

мування творчої осо-

бистості у вищій і 

загальноосвітній 

школах : зб. наук. 

праць / редкол.: Т. І. 

Сущенко (голов. 

ред.) [та ін.]. – За-

поріжжя, 2016 (вихід 

друкованого збірника 

наукових праць у 

грудні) 

друкова-

не/фахове 
 0,7 

х 

3.  Рибницький А.В. 

Нестеров О.С. 

 

Формування здо-

рового способу 

життя студентів 

внз у процесі за-

нять з фізичного 

виховання засоба-

ми фізкультурно-

оздоровчих техно-

логій 

Педагогіка фор-

мування творчої осо-

бистості у вищій і 

загальноосвітній 

школах : зб. наук. 

праць / редкол.: Т. І. 

Сущенко (голов. 

ред.) [та ін.]. – За-

поріжжя, 2016 (вихід 

друкова-

не/фахове 
 0,7 
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друкованого збірника 

наукових праць у 

грудні) 

4.  Верховська М.В. Структурно-

функціональна 

модель формуван-

ня готовності май-

бутніх учителів 

фізичної культури 

до використання 

фізкультурно-

оздоровчих техно-

логій у про-

фесійній діяль-

ності 

Вісник Запорізького 

національного 

університету : зб. 

наук. праць / редкол.: 

М.В. Маліков (голов. 

ред.) [та ін.]. – За-

поріжжя, 2014. – 

Вип. 1. – С. 11 –19. 

(вихід друкованого 

збірника наукових 

праць у грудні) 

друкова-

не/фахове 
 0,7 

 

5.  Нестеров О.С. Ар-

теменко В.В. 

Мілаєв О.І. 

Сучасний стан го-

товності вчителів 

фізичної культури 

до використання 

фізкультурно-

оздоровчих техно-

логій у про-

фесійній діяль-

ності 

Вісник Запорізького 

національного 

університету : зб. 

наук. праць / редкол.: 

М.В. Маліков (голов. 

ред.) [та ін.]. – За-

поріжжя, 2014. – 

Вип. 1. – С. 11 –19. 

(вихід друкованого 

збірника наукових 

праць у грудні) 

друкова-

не/фахове 
 0,7 

 

6.  Верховська М.В. 
Рибницький А.В. 

Мілаєв О.І. 

Кубрак С.І. 

Проблема фор-

мування здорового 

способу життя мо-

лоді 

Удосконалення нав-

чально-виховного 

процесу в вищому 

навчальному закладі. 

Випуск 19 / Збірник 

науково-методичних 

праць/ Таврійський 

друкова-

не/фахове 
 0,7 
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державний агротех-

нологічний універси-

тет – Мелітополь, 

2016. – С. 81-87.  
 

7.  Верховська М.В. 
Рибницький А.В. 

Нестеров О.С. 

Артеменко В.В. 
 

Формування мо-

тивації до занять 

фізичним вихо-

ванням майбутніх 

фахівців агропро-

мислового вироб-

ництва 

Удосконалення нав-

чально-виховного 

процесу в вищому 

навчальному закладі. 

Випуск 19 / Збірник 

науково-методичних 

праць/ Таврійський 

державний агротех-

нологічний універси-

тет – Мелітополь, 

2016. – С. 300-308.  

 

електрон-

не/друковане/фа

хове 

 0,7 

 

…    х   х 

Всього  х х х х 
5)

  х 

Тези доповідей 

- опубліковані за кордоном 

1.    х    

2.    х    

…    х    

Всього  х х х х 
5)

  х 

- опубліковані в Україні 

1. Верховська М. В. Складові моти-

вації викладачів 

фізичного вихо-

вання до викори-

стання фізкуль-

турно-оздоровчих 

Збірник наукових 

статей : матеріали 

Всеукраїнської нау-

ково-практичної 

конференції (м. 

Дніпропетровськ, 21 

друковане   0,12 

х 
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технологій у про-

фесійній діяль-

ності 

квітня 2016): 

В.І. Саричев 

(відповід. ред.) [та 

ін.]. – Дніпропет-

ровськ: Видавництво 

«S-print», 2016. – С. 

28-30. 

2. Верховська М. В. Соціально-

педагогічне став-

лення майбутнього 

спеціаліста з фізич-

ного виховання 

Наука і вища освіта: 

тези доповідей XXIV 

Міжнародній науко-

вої конференції сту-

дентів і молодих вче-

них (м. Запоріжжя, 8 

квітня, 2016) / за ред. 

В. М. Огаренка. – За-

поріжжя : КПУ, 2016. 

– С. 405. 

електрон-

не/фахове 
 0,09 

х 

…3.  Верховська М. В. Комп’ютерне за-

безпечення для 

програмування 

занять з викори-

станням фізкуль-

турно-оздоровчих 

технологій у про-

цесі фізичного ви-

ховання студентів 

вищих навчальних 

закладів 

 Сучасні інноваційні 

технології підготовки 

інженерних кадрів 

для горної вироб-

ництва та транспор-

ту: Міжнародна кон-

ференція (Дніпро-

петровськ, НГУ, 26-

27 травня, 2016 р.) . – 

Дніпропетровськ : 

НГУ., 2016., - С. 570-

574 

друкова-

не/електронне/ 

фахове 

 0,26 х 

4.  Верховська М. В. Фізкультурно-

оздоровчі техно-

логії у фізичному 

вихованні сту-

Актуальні проблеми 

сучасної науки: VIII 

Міжнародна науко-

во-практична конфе-

друкова-

не/електронне/ 

фахове 

 0,25  
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дентів вишів ренция (Москва-

Астана-Харьків-

Вена, 30 травня 2016 

р.) С. 47-51. 

5.  Верховська М.В.  Проблема застосу-

вання фізкультурно-

оздоровчих техно-

логій у професійній 

діяльності вчителя 

фізичної культури 

Збірник наукових ста-

тей : матеріали Все-

української науково-

практичної конференції 

(м. Дніпро, 11 листопа-

да 2016): В.І. Саричев 

(відповід. ред.) [та ін.]. 

– Дніпро Видавництво 

“Нова Ідеологіяˮ, 2016. 

– С. 66-69. 

друковане  0,17  

6.  Верховська М.В. Практичний прояв 

фізкультурно-

оздоровчих техно-

логій у фізичному 

вихованні 

Актуальні проблеми 

фізичного виховання, 

здоров'я, спорту та ту-

ризму: тези доповідей 

VІ Міжнародній науко-

во-практичній конфе-

ренції (м. Запоріжжя, 

20-21 жовтня 2016) / за 

ред. В.М. Огаренка. – 

Запоріжжя : КПУ, 

2016. – С. 31-32. 

друковане  0,08  

Всього  х х х х 
5)

  х 

 

Наукові праці, прийняті редакцією до друку у 2016 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 

1.        

2.        

…        

Всього  х х х х 
5)

  х 
1)  відмітити молодих вчених (спвіробітники та аспіранти віком до 35 років) 
2)  по монографіям, підручникам та посібникам – після  назви роботи вказати її вид 
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3)  у відповідності до Правил оформлення списку використаних джерел 
4) Scopus, Web of Science, Index Copernicus та ін. 
5) загальна кількість міжнародних НМБД. 
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Додаток Б 

 

Публікації наукових робіт студентів по кафедрі ____________________________________ 

 

№  
П.І.Б. 

автора (ів)
 Назва роботи

2) 

Видавництво,  

журнал 
(назва; рік; том; 

номер; випуск; кі-

лькість сторінок 

монографії, підруч-

ника, посібника;  

перша-остання сто-

рінки статі, тез)
3)

  

Тип  

видання 
 (друковане – 

фахове / не фа-

хове;  

електронне – 

фахове / не фа-

хове)  

Включення 

видання до 

міжнародних 

наукометри-

чних баз 

(назва НМБД)
 4)

 

Кількість 

обліково-

видавни-

чих (ав-

торських) 

аркушів 

Для  закор-

донних ви-

дань – вка-

зати імпакт-

фактор 

П.І.Б. 

керівника 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 

Статті 

- опубліковані за кордоном 

1.    х     

2.    х     

…    х     

Всього  х х х х 
3)

  х х 

- опубліковані в Україні 

1.    х   х  

2.    х   х  

…    х   х  

Всього  х х х х 
3)

  х х 

Тези доповідей 

- опубліковані за кордоном 

1.    х     

2.    х     

…    х     

Всього  х х х х 
3)

  х х 
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- опубліковані в Україні 

1.    х   х  

2.    х   х  

…    х   х  

Всього  х х х х 
3)

  х х 
1)  у відповідності до Правил оформлення списку використаних джерел 
2) Scopus, Web of Science, Index Copernicus та ін. 
3) загальна кількість міжнародних НМБД. 

 


