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Вступ
1. Перелік проблемних лабораторій у складі НДІ університету (назва,
керівник)
2. Перелік сертифікованих (акредитованих) лабораторій кафедри (назва, керівник)
3. Робота за договорами про наукове співробітництво з науковими
установами та навчальними закладами – таблиця 1
Обсяг
Назва
Дата
Що зроблено
Тема
фінансування
№
установи
укладення
в рамках
договору
договору,
(закладу)
договору
співпраці
тис. грн.
1.
4. Участь у дослідженнях і розробках, що виконуються за рахунок
коштів замовників1) – таблиця 2
Обсяг фінанТема, шифр,
сових надхоП.І.Б.
замовник,
джень до
Основні
співробітників кафе№
обсяг (тис. грн.),
університету
результати
дри, які брали участь
керівник, термін
від наукової
у виконанні роботи
виконання
діяльності,
тис. грн.
Закінчені НДР
1.
Перехідні НДР
1.
1)

госпрозрахункові НДР (кощти підприємств, організацій, фізичних осіб), фінансування обласного, міського, районного та ін. бюджетів

5. Участь у фундаментальних дослідженнях та прикладних дослідженнях і розробках, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету 1) – таблиця 3
Обсяг фінанТема, державний
сових надхореєстраційний
П.І.Б.
джень до
номер,
Основні
співробітників кафе№
університету
обсяг (тис. грн.),
результати
дри, які брали участь
від наукової
керівник, термін
у виконанні роботи
діяльності,
виконання
тис. грн.
Закінчені НДР
1.
Перехідні НДР
1.
1)

фінансування МОН
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6. Участь у НДР, що виконуються межах робочого часу викладачів –
таблиця 4
Тема НДР (загальна) 1),
Тема (підтема, розділ)
№
П.І.Б.
державний реєстраційний
НДР1)
номер, керівник
1.
відмітити закінчені НДР

1)

7. Основні результати1) НДР, що виконуються у межах робочого часу
викладачів
змістовні результати (проаналізовано, досліджено, встановлено, з’ясовано, розроблено, створено, запропоновано тощо та ін.)

1)

8. Створення науково-технічної продукції – таблиця 5
Назва та коротка
Створено НТП, в тому числі:
характеристика НТП1)
– нової техніки, з них:
– за фундаментальними дослідженнями 2)
– за прикладними дослідженнями і розробками 2)
– за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів замовників 3)
– за роботами у межах кафедральної тематики4)
– нових технологій, з них:
– за фундаментальними дослідженнями 2)
– за прикладними дослідженнями і розробками 2)
– за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів замовників 3)
– за роботами у межах кафедральної тематики4)
– нових матеріалів, з них:
– за фундаментальними дослідженнями 2)
– за прикладними дослідженнями і розробками 2)
– за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів замовників 3)
– за роботами у межах кафедральної тематики4)
– сортів рослин та порід тварин, з них:
– за фундаментальними дослідженнями 2)
– за прикладними дослідженнями і розробками 2)
– за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів замовників 3)
– за роботами у межах кафедральної тематики4)
– методів, теорій, з них:
– за фундаментальними дослідженнями 2)
– за прикладними дослідженнями і розробками 2)
– за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів замовників 3)
– за роботами у межах кафедральної тематики4)
– інше*(із зазначенням позицій), з них:
– за фундаментальними дослідженнями 2)
3

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)
– за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів замовників 3)
– за роботами у межах кафедральної тематики4)
вказуються всі створені види науково-технічної продукції по кожному джерелу фінансування
фінансування МОН
госпрозрахункові НДР (кощти підприємств, організацій, фізичних осіб), фінансування обласного, міського, районного та ін. бюджетів
4)
НДР, що виконуються у межах робочого часу викладачів
1)
2)
3)

9. Впровадження науково-технічної продукції у виробництво – таблиця 6
Впроваджено НТП у виробництво,
Назва НТП1)5 )
в тому числі:
– нової техніки, з них:
– за фундаментальними дослідженнями 2)
– за прикладними дослідженнями і розробками 2)
– за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів замовників 3)
– за роботами у межах кафедральної тематики4)
– нових технологій, з них:
– за фундаментальними дослідженнями 2)
– за прикладними дослідженнями і розробками 2)
– за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів замовників 3)
– за роботами у межах кафедральної тематики4)
– нових матеріалів, з них:
– за фундаментальними дослідженнями 2)
– за прикладними дослідженнями і розробками 2)
– за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів замовників 3)
– за роботами у межах кафедральної тематики4)
– сортів рослин та порід тварин, з них:
– за фундаментальними дослідженнями 2)
– за прикладними дослідженнями і розробками 2)
– за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів замовників 3)
– за роботами у межах кафедральної тематики4)
– методів, теорій, з них:
– за фундаментальними дослідженнями 2)
– за прикладними дослідженнями і розробками 2)
– за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів замовників 3)
– за роботами у межах кафедральної тематики4)
– інше*(із зазначенням позицій), з них:
– за фундаментальними дослідженнями 2)
– за прикладними дослідженнями і розробками 2)
– за дослідженнями і розробками, що виконува4

лися за рахунок коштів замовників 3)
– за роботами у межах кафедральної тематики4)
вказуються всі впроваджені види НТП по кожному джерелу фінансування
фінансування МОН
3)
госпрозрахункові НДР фінансування обласного, міського, районного та ін. бюджетів
4)
НДР, що виконуються у межах робочого часу викладачів
5)
відмітити НТП, створену і впроваджену в звітному році
1)
2)

10. Впровадження науково-технічної продукції у навчальний процес –
таблиця 7
Впроваджено НТП у навчальний процес,
Назва НТП1) 2)
в тому числі:
– нової техніки
– нових технологій
– нових матеріалів
– сортів рослин та порід тварин
– методів, теорій
– інше*(із зазначенням позицій)
1)
2)

вказуються всі впроваджені види НТП незалежно від джерел фінансування
відмітити НТП, створені у звітному році

11. Впровадження досягнень науки, техніки і передового досвіду – таблиця 8
ДокументаВажливі покальне
зники, які ха- Місце впроваНазва
підтвеПрактичні
рактеризують дження (назва
1)
розробки ,
рджен- результати, які
№
рівень отри- організації, віавтор(и)
ня
отримано від
маного науко- домча належрозробки
впрова- впровадження4)
вого результа- ність, адреса)
ваджен
ту2)
дження3)
У навчальний процес ТДАТУ
1.
У виробництво в ННДЦ ТДАТУ
1.
За межами ТДАТУ
1.
відмітити патенти на винахід, на корисну модель, на промисловий зразок; авторські свідоцтва та відмітити НТП, які створені у звітному
році
2)
при можливості обчислення економічного ефекту – надати розрахунки
3)
вид документу, реєстраційний номер та дата його затвердження
3)
прийнято підприємством для промислового виробництва, розроблено практичні рекомендації, отримано кошти та ін.
1)
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12. Винахідницька та раціоналізаторська робота – таблиця 9
Вид охоНомер
Назва
Дата публікації віП.І.Б.
ронного охоронно- винаходу,
домостей про по№
автора(ів)
докуменго
наукового дання/видачу охо1)
ту
документу
твору
ронного документу
Подано заявок на отримання охоронного документу
1
х
Отримано охоронних документів
1
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 входять до науково-метричних баз даних – таблиця 10
№

П.І.Б.

1)

Scopus
цит.

h

Web of
science
цит. h

Copernicus
цит.

h

Google
Scholar
цит.
h

…
цит.

h

1.
…
Всього
в т.ч.
молоді
вчені
1)

відмітити прізвища молодих вчених (співробітники та аспіранти (докторанти) 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
№

Місце та дата
Тема
проведення
доповіді
Міжнародні конференції, які відбулися за межами ТДАТУ
П.І.Б.1)

Назва заходу

1.
Всеукраїнські конференції, які відбулися за межами ТДАТУ
1.
Конференції, які відбулися в ТДАТУ
1.

Рибницький
А.В.

Наукова конферен- 21.04.2017 р
ція ТДАТУ, секція:
«Фізичне виховання і спорт»

Організація
проведення
самостійних
фізкультурнооздоровчих занять у
внз

Верховська
М.В.

Наукова конферен- 21.04.2017 р
ція ТДАТУ, секція:

Оцінка ефективності
інноваційних
під6

«Фізичне виховання і спорт»

1)

Мілаєв О.І.

Наукова конферен- 21.04.2017 р
ція ТДАТУ, секція:
«Фізичне виховання і спорт»

ходів до організації
фізкультурнооздоровчої роботи у
внз
Фізична реабілітація
в україні: історичні
відомості і проблемні питання

Нестеров О.С.

Наукова конферен- 21.04.2017 р
ція ТДАТУ, секція:
«Фізичне виховання і спорт»

Вивчення стану здоров’я студентів у
період
екзаменаційної сесії

Артеменко В.В.

Наукова конферен- 21.04.2017 р
ція ТДАТУ, секція:
«Фізичне виховання і спорт»

Технологія
самостійного фізичного
тренування
студентів внз

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

15.2 Перелік конференцій та науково-практичних семінарів, організованих
кафедрою – таблиця 12
Кількість
№
Назва заходу
Місце та дата проведення
учасників
Міжнародні конференції
1.

Всеукраїнські конференції

1.

Науково-практичні семінари

1.
16. Перелік «Днів поля», організованих кафедрою – таблиця 13
П.І.Б.
№
Назва заходу
Місце та дата проведення
учасників
1.
17. Перелік грантів та стипендій для виконання наукових досліджень,
які отримали співробітники та аспіранти (докторанти) кафедри
(П.І.Б., установи, що надали грант (стипендію), термін фінансування,
обсяг фінансування)
18. Наукові збірники, видані кафедрою – таблиця 14
№

Назва збірника

Вид збірника1)

Кількість
публікацій //облікововидавничі (авторські)
аркуші

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

1)
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19. Участь у виставках – таблиця 15
Назва
виставкових
Місце та дата
№
заходів,
проведення
ПІБ учасника (ів)

Перелік виставлених
експонатів

1.

20. Робота над дисертаціями, підготовка та складання іспитів кандидатського мінімуму
20.1 Робота над дисертаціями – таблиця 16
П.І.Б.
дисертанта
№

Тема
дисертації

Науковий
керівник
(консультант) вчений ступень, вчене звання

Дата
затвердження
теми дисертації
Вченою
радою

Дата
Шифр
предспецради
ставподання
лення дисертації
дисер- до захисту,
тації до
назва
захисту установи

Вид
навчання

1.
20.2 Захист дисертацій докторантами, аспірантами та здобувачами кафедри
– таблиця 17
Дата
П.І.Б.
Тема
СпеціаВид
Шифр спеДата
дисер- дисерльність
дисер- ціалізованої захисту присудження
танта
тації
(назва,
тації
вченої ради,
наукошифр)
назва уста№
вого
нови, в
ступеню
якій захищена
дисертація
1.
20.3 Захист дисертацій під керівництвом співробітників кафедри – таблиця
18
П.І.Б.
Тема ди- П.І.Б. Спеціа- Вид Шифр спеціалі- Дата
керівсертації
дисе- льність
дизованої вченої захисника
ртан- (назва,
серради, назва
ту
№
та
шифр) тації
установи, в
якій захищена
дисертація
1.
21. Рецензування, редагування і підготовка збірників наукових праць,
монографій, опонування дисертацій
21.1 Відгуки на дисертаційні роботи – таблиця 19
П.І.Б.
Тема П.І.Б. Спеціа- Вид
Шифр спецДа№
рецензента диди- дисе- льність
диради, назва
та
8

сертації

сертації

ртанта

(назва,
шифр)

сертації

установи, в
якій захищена
дисертація

захисту

Рецензування дисертації
1.
1.
1.

Підготовка експертного висновку по дисертації
Опонування дисертацій
Підготовка відгуків на автореферати дисертацій

1.
21.2 Рецензування наукових праць, редагування та підготовка збірників
наукових праць – таблиця 20
П.І.Б.
Збірники наукових
Монографії, навчальні
№
рецензента
1)
праць
посібники1)
(редактора)
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.
П.І.Б. та № групи
№
Тема дослідження гуртка
керівника
учасника гуртка
1.
…
Всього,
х
осіб
22.2 Студенти, які працювали у СКБ, ТТМК та ін. колективах (П.І.Б., керівник)
22.3 Студенти, які приймали участь у НДР, що виконуються за рахунок
коштів замовників (П.І.Б., група тема, шифр, керівник)
22.4 Студенти, які приймали участь у НДР, що виконуються за рахунок
коштів державного бюджету (П.І.Б., група, тема, державний реєстраційний номер, керівник)
22.5 Студенти, які приймали участь у НДР, що виконуються 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 №
Тема
П.І.Б.
№
групи
дипломного проекту (роботи)
керівника
виконавця
Рекомендовані до впровадження
1.
Впроваджені в ННДЦ університету
9

1.
22.7 Студенти, які прийняли участь у Всеукраїнських та міжнародних
олімпіадах - таблиця 24
Вид заохочення
Вид олімпіади,
(дипломи, гра№
Предмет
місце і дата її
П.І.Б., група
моти, зайняте
проведення
місце тощо)
1.
22.8 Студенти, які виступили з доповідями на конференціях – таблиця 25
Місце та дата
Тема
№
П.І.Б.
Назва заходу
проведення
доповіді
Міжнародні конференції, які відбулися за межами ТДАТУ
1.
Всеукраїнські конференції, які відбулися за межами ТДАТУ
1.
Конференції, які відбулися в ТДАТУ
1.
Науково-практичні семінари
1.
22.9 Студенти, які прийняли участь у 1-му турі Всеукраїнського конкурсу
на кращу студентську наукову роботу – таблиця 26
Назва
П.І.Б.
№
П.І.Б., група
роботи
керівника
1.
22.10 Студентські наукові роботи, рекомендовані на державні та регіональні конкурси – таблиця 27
Установа,
П.І.Б.,
Назва
П.І.Б.
№
яка проводила
група
роботи
керівника
конкурс
2-ий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
1.
Інші конкурси
1.
22.11 Студентські наукові роботи, заохочені на державних та регіональних конкурсах – таблиця 28
П.І.Б.
Вид заохочення (диНазва
П.І.Б.
№ та № групи
пломи, грамоти, зароботи
керівника
автора
йняте місце тощо)
2-ий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
1.
10

Інші конкурси
1.
22.12 Студенти, які отримали у звітному році патенти на винаходи, корисні моделі, промислові зразки – таблиця 29
Вид охоНомер
Назва
Дата публікації
П.І.Б. та
П.І.Б.
ронного охоронно- винахо- відомостей про
№
№ групи
співавдокуменго
ду
видачу охоронавтора(ів)
торів
ту1)
документу (твору) ного документу
Подано заявок на отримання охоронного документу
1.
х
Отримано охоронних документів
1.
1)

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

22.13 Наукові публікації студентів (Додаток Б)
Висновки та пропозиції по вдосконаленню вузівської науки, пропозиції щодо заохочення співробітників
Звіт розглянутий на засіданні кафедри:___________________________
(дата)

Протокол №___ від __________________________
(дата)

До звіту додаються: перелік друкованих робіт викладачів (Додаток А) та
студентів (Додаток Б).
Відповідальний за інформаційний звіт_________________ М.В. Верховська
(підпис)

11

Додаток А
Публікації викладачів кафедри___________________________________________
Видавництво,
журнал
№

A

1.
2.
…
Всього
1.

П.І.Б.
автора (ів)1)

1

х
Верховська М. В.

Назва роботи

2)

(назва; рік; том; номер;
випуск; кількість сторінок монографії, підручника, посібника;
перша-остання сторінки
3)
статі, тез)

Тип
видання

Включення
(для українських: видання до
друковане – фахо- міжнародве / не фахове;
них наукоелектронне – фаметричних
хове / не фахове);
баз
для закордонних::
друковане/електронне)

2

3
4
Монографії, підручники, посібники
опубліковані за кордоном
х
х
х
х
х
х
опубліковані в Україні
Використання
фізкультурнооздоровчих технологіїй у практичних заняттях з
фізичного виховання студентів
вищіх навчальних
закладів

Педагогіка формування творчої особистості у вищій і
загальноосвітній
школах : зб. наук.
праць / редкол.: Т. І.
Сущенко (голов.
ред.) [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. –
Вип. 46(99). – С. 303

друковане/фахове

(назва НМБД)

5

4)

Кількість
облікововидавничих (авторських)
аркушів

Для закордонних
видань –
вказати
імпактфактор

6

7

х
х
х
х

х
х
х
х
0,25

х
12

2.

Верховська М.В.

…3.

Рибницький А.В.
Нестеров О.С.

4.

Верховська М.В.
Рибницький А.В.
Мілаєв О.І.
Кубрак С.І.

– 308.
Понятійна конПедагогіка форструкція “фізкуль- мування творчої осотурно-оздоровча
бистості у вищій і
технологіяˮ в газагальноосвітній
лузі педагогіки
школах : зб. наук.
праць / редкол.: Т. І.
Сущенко (голов.
ред.) [та ін.]. – Запоріжжя, 2016 (вихід
друкованого збірника
наукових праць у
грудні)
Формування здоПедагогіка форрового способу
мування творчої осожиття студентів
бистості у вищій і
внз у процесі зазагальноосвітній
нять з фізичного
школах : зб. наук.
виховання засоба- праць / редкол.: Т. І.
ми фізкультурноСущенко (голов.
оздоровчих техноред.) [та ін.]. – Залогій
поріжжя, 2016 (вихід
друкованого збірника
наукових праць у
грудні)
Проблема форУдосконалення навмування здорового
чально-виховного
способу життя мопроцесу в вищому
лоді
навчальному закладі.
Випуск 19 / Збірник
науково-методичних
праць/ Таврійський
державний агротех-

друковане/фахове

0,7

друковане/фахове

0,7

друковане/фахове

0,7

х
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нологічний університет – Мелітополь,
2016. – С. 81-87.

5.

Верховська М.В.
Рибницький А.В.
Нестеров О.С.
Артеменко В.В.

Формування мотивації до занять
фізичним вихованням майбутніх
фахівців агропромислового виробництва

Удосконалення навчально-виховного
процесу в вищому
навчальному закладі.
Випуск 19 / Збірник
науково-методичних
праць/ Таврійський
державний агротехнологічний університет – Мелітополь,
2016. – С. 300-308.

електронне/друковане/фа
хове

0,7

Всього

х

х

х
Статті
опубліковані за кордоном

х

х

х

1.
2.
…
Всього

х

х

х
опубліковані в Україні

х

5)

х

1.
2.
…
Всього

х

х

х
Тези доповідей
опубліковані за кордоном

х

5)

х
х
х
х

1.
14

2.
…
Всього

х

х

х
опубліковані в Україні
Збірник наукових
статей : матеріали
Всеукраїнської науково-практичної
конференції (м.
Дніпропетровськ, 21
квітня 2016):
В.І. Саричев
(відповід. ред.) [та
ін.]. – Дніпропетровськ: Видавництво
«S-print», 2016. – С.
28-30.
Наука і вища освіта:
тези доповідей XXIV
Міжнародній наукової конференції студентів і молодих вчених (м. Запоріжжя, 8
квітня, 2016) / за ред.
В. М. Огаренка. – Запоріжжя : КПУ, 2016.
– С. 405.
Актуальні проблеми
сучасної науки: VIII
Міжнародна науково-практична конференция (МоскваАстана-Харьків-

1.

Верховська М. В.

Складові мотивації викладачів
фізичного виховання до використання фізкультурно-оздоровчих
технологій у професійній діяльності

2.

Верховська М. В.

Соціальнопедагогічне ставлення майбутнього
спеціаліста з фізичного виховання

3.

Верховська М. В.

Фізкультурнооздоровчі технології у фізичному
вихованні студентів вишів

х

5)

х

друковане

0,12

електронне/фахове

0,09

х

х
друковане/електронне/
фахове

0,25

15

4.

Верховська М.В.

5.…

Верховська М.В.

Всього

х

Вена, 30 травня 2016
р.) С. 47-51.
Проблема застосуЗбірник наукових ставання фізкультурнотей : матеріали Всеоздоровчих техноукраїнської науковологій у професійній практичної конференції
діяльності вчителя (м. Дніпро, 11 листопафізичної культури
да 2016): В.І. Саричев
(відповід. ред.) [та ін.].
– Дніпро Видавництво
“Нова Ідеологіяˮ, 2016.
– С. 66-69.
Практичний прояв
Актуальні проблеми
фізкультурнофізичного виховання,
оздоровчих техноздоров'я, спорту та тулогій у фізичному
ризму: тези доповідей
вихованні
VІ Міжнародній науково-практичній конференції (м. Запоріжжя,
20-21 жовтня 2016) / за
ред. В.М. Огаренка. –
Запоріжжя : КПУ,
2016. – С. 31-32.

х

х

друковане

0,17

друковане

0,08

х

5)

х

Наукові праці, прийняті редакцією до друку у 2017 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор
1.
2.
…
Всього

х

х

х

х

5)

х

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

16

17

Додаток Б
Публікації наукових робіт студентів по кафедрі ____________________________________
Видавництво,
журнал
№

A

П.І.Б.
автора (ів)

1

Назва роботи2)

2

(назва; рік; том;
номер; випуск; кількість сторінок
монографії, підручника, посібника;
перша-остання сто3)
рінки статі, тез)

3

Тип
видання

(для українсь- Включення
ких: друковане видання до
– фахове / не міжнародних
фахове; елект- наукометриронне – фахове
чних баз
/ не фахове);
для закордон- (назва НМБД)
них:: друковане/електронне)

4

5

4)

Кількість Для закоробліково- донних вивидавни- дань – вкачих (авзати
торських)
імпактаркушів
фактор
6

П.І.Б.
керівника

7

8

х

х

х
х
х
х

х

Статті
опубліковані за кордоном
1.
2.
…
Всього
1.
2.
…
Всього

х

х

х

х

х
х
опубліковані в Україні

х

х
Тези доповідей
опубліковані за кордоном

3)

3)

1.
2.
18

…
Всього
1.
2.
…
Всього

х

х

х

х

х
х
опубліковані в Україні

х

х

3)

3)

х

х

х
х
х
х

х

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

19

