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1) Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 

виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, 

WebofScienceCoreCollection 

 

1. S.Sharov, Sharova T., V.Liapunova Analysisofthe Opportunities of 

the Prometheus Platformforthe Professional DevelopmentofFutureTeachers. TEM 

Journal, 8(4), 1469-1476 (Scopus) 

https://online-journals.org/index.php/i-jet/article/view/18581/8881 

2. S. Sharov, O. Filatova, T. SharovaThe Development of an Online 

Platform for Studying Ukrainian Literature /  TEM Journal, 2020, vol. 9, №3, 

1171-1178. (Scopus) 

http://www.temjournal.com/content/93/TEMJournalAugust_1171_1178.pdf 

3. D. Lubko, S. Sharov, O. StrokanSoftware Development for the 

Security of TCP-Connections / Modern Development Paths of Agricultural 

Production. – 2019. – С. 99–109. (Scopus) 

https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-14918-5_11 

4. Шаров С.В., Лубко Д.В., Зінов’єва О.Г., Проектування та 

розробка експертної системи діагностування несправностей транспортних 

засобів // Системи обробки інформації. – 2019. – № 1(156). – С. 15-21 

(Категорія Б). 

 http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/19219 

5. Колмакова В.О., Шаров С.В., Курлянський С.С. Використання 

програмно-педагогічного засобу з дисципліни «Проектування програмного 

забезпечення» // Вісник Кременчуцького національного університету імені 

Михайла Остроградського. Кременчук,2020.Вип.4(123).C.17–24. (Категорія 

Б) 

http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/12560/1/Kolmakova_Sharov_Kurlans

ky_2020.pdf 

 

2) Наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних 

патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або 

наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на 

твір 

 

1. Свідоцтво на авторське право №92187 від 03.09.19 «Комп’ютерна 

програма «Програмний засіб для автоматизації роботи вченого секретаря» 

(Співавтор: Шарова Т.М.) 

2. Свідоцтво на авторське право № 82520 25.10.18 «Навчальний 

програмний комплекс для вивчення інформатики учнями 9 класу» 

(Співавтор: Соловій О.І.) 

https://online-journals.org/index.php/i-jet/article/view/18581/8881
http://www.temjournal.com/content/93/TEMJournalAugust_1171_1178.pdf
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-14918-5_11
http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/19219
http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/12560/1/Kolmakova_Sharov_Kurlansky_2020.pdf
http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/12560/1/Kolmakova_Sharov_Kurlansky_2020.pdf


3. Свідоцтво на авторське право № 82518 від 25.10.18 «Мобільний 

додаток торгівельного представника» (Співавтор: Філіпов І.К.) 

4. Свідоцтво на авторське право №77745 від 20.03.18 р. «Комп’ютерна 

програма «Програмний засіб для обробки зображень IPSv.01» (Співавтор: 

Печерський Р.В.) 

5. Свідоцтво на авторське право №76443від31.01.2018 р. «Комп’ютерна 

програма «Експертна система для компаративного аналізу художніх творів» 

(Співавтор: Шарова Т.М.) 

 

3) Наявність виданого підручника чи навчального посібника 

(включаючи електронні) або монографії  

 

1. Методи та системи штучного інтелекту: навчальнийпосібник / 

укл. Д.В. Лубко, С.В. Шаров. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019. – 264 

с.http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7618 

 

 

8) Виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового 

керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або 

головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) 

наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, 

або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних 

базах 
 

Член редколегії фахового журналу категорії Б «Науковий вісник 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького. Серія: Педагогічні науки» (2020 р. від 02.07.2020) 

http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/nv/about/editorialTeam 

 

9) Робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи 

дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у 

складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої 

освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій 

МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-

методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти 

МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісій 

Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) 

заходів державного нагляду (контролю) 

 

1. Експерт підручників з інформатики для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти (2018 р.) 

2. Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти за напрямком 014 Середня освіта (2020 р.) 

https://naqa.gov.ua/wp-

content/uploads/2020/11/%D0%A0%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82

%D1%80-

http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7618
http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/nv/about/editorialTeam
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/%D0%A0%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%96%D0%B2-%D0%BD%D0%BF%D0%BF_13_10_2020.pdf
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/%D0%A0%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%96%D0%B2-%D0%BD%D0%BF%D0%BF_13_10_2020.pdf
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/%D0%A0%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%96%D0%B2-%D0%BD%D0%BF%D0%BF_13_10_2020.pdf


%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1

%96%D0%B2-%D0%BD%D0%BF%D0%BF_13_10_2020.pdf 

3. Освітній експерт з питань інституційного аудиту закладів 

середньої освіти в Запорізькій області (2020 р.) 

 

10) Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, 

залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя 

міжнародної категорії” 

 

Участь у проекті «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», 

який реалізує Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) у 

партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією 

Української преси та за підтримки посольств США та Великої Британії 

(2019). 

 

12. Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 

публікацій 

 

1. Лубко Д. В., Шаров С. В. Напрямки використання 

інтелектуальних систем в освітньому процесі //Українськістудії в 

європейському контексті: зб. наук. пр. – 2021. – №. 3. – С. 305-310. 

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/11680/1/Lubko_2021_305.pdf 

2. Шаров С.В., Курлянський С.С. Проектування як необхідних етап 

життєвого циклу програмного забезпечення // Сучасні комп’ютерні та 

інформаційні системи і технології: матер. І Всеукраїнської наук.-практ. 

інтернет-конф. (Мелітополь,  07-25 грудня 2020 р.). Мелітополь: ТДАТУ. С. 

89-92. 

http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/12911/1/2_sharov_2020_89.pdf 

3. Лубко Д.В., Зінов’єва О.Г., Шаров С.В. Проектування 

інформаційно-довідкової системи агронома для рослиництва на прикладі 

вирощування соняшника // Технічне забезпечення інноваційних технологій в 

агропромисловому комплексі: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-

конференції (Мелітополь, 02-27 листопада 2020 р.). Мелітополь: ТДАТУ, 

2020. С. 382-390. 

http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/12605/1/%D0%9B%D1%83%

D0%B1%D0%BA%D0%BE%20%D0%94.%D0%92..pdf 

4. Шаров С.В. Менеджмент знань як сучасна технологія управління 

закладом вищої освіти // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції "Інноваційні технології публічного управління та 

адміністрування: теорія і кращі практики 21 століття" (17.11.2020 р., м. 

Мелітополь). Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2020. С. 120–

122.http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/12424 

5. Шаров С.В. Використання мобільного додатку для розвитку 

соціальної компетентності студентів // Матеріали XІІІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Інформаційні технології в професійній 

діяльності» (18 листопада, м. Рівне).  Рівне : РВВ РДГУ. С. 84–85 

https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/%D0%A0%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%96%D0%B2-%D0%BD%D0%BF%D0%BF_13_10_2020.pdf
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/%D0%A0%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%96%D0%B2-%D0%BD%D0%BF%D0%BF_13_10_2020.pdf
http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/11680/1/Lubko_2021_305.pdf
http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/12911/1/2_sharov_2020_89.pdf
http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/12605/1/%D0%9B%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%BE%20%D0%94.%D0%92..pdf
http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/12605/1/%D0%9B%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%BE%20%D0%94.%D0%92..pdf
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/12424


http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/12910/1/1_sharov_2020_84.pdf 

 

14) Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або ІІ 

етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 

комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 

діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 

керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, 

чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та 

Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника 

тренера національної збірної команди України з видів спорту; 

виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді 

міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського 

корпусу 

 

1.Член галузевої комісії ІІ етапу всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт у галузі «Інформаційно-комунікаційні 

технології» у 2017-2018 н.р. (наказ 136/37-06 від 24.11.2017 МДПУ імені 

Богдана Хмельницького ). 

2. Експерт-консультант ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських, 

міжрегіональних і обласних учнівських олімпіад у 2017-2018 навчальному 

році з інформатики (наказ ЗОДА №0809 від 29.12.2017). 

3. Студент 4 курсу МДПУ імені Богдана Хмельницького Філіпов І.К. у 

2018 році посів ІІІ місце у ІІ етапі конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Професійна освіта», який відбувався у м. Харків (Українська 

інженерно-педагогічна академія). 

 

16) Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях 

 

Заступник голови Громадської організації «Інноваційні обрії України» 

(https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/41876505/) 

 

 

http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/12910/1/1_sharov_2020_84.pdf
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/41876505/

