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ВСТУП 
Враховуючи особливості організації наукової роботи на кафедрі      

«Українознавство», на основі аналізу річних планів і звітів з науково-дослідної 

роботи, кафедральної документації, та вченої ради університету з цього          

питання, встановлено, що до наукової роботи залучено 7 науково-педагогічних 

працівників.  

Пропаганда досягнень науки, техніки і передового досвіду проводиться у 

формі участі у конференціях, семінарах, читанні лекцій та проведенні             

семінарських занять. Кожного року на кафедрі проходять конференція профе-

сорсько-викладацького складу. 

Активізуючи наукову творчість студентів під керівництвом доцента     

к.пед.н. Заболоцької Л.А., ст. викладача Зімонової О.В., та викл. Браташа О.В. 

на кафедрі працюють 3 клуби, в   роботі яких беруть участь більше як 40 студе-

нтів. Під час роботи клубів опрацьовуються матеріали, які в подальшому вико-

ристовуються для участі в студентських    конференціях та конкурсах студент-

ських робіт. Підсумком роботи було проведення конференцій на факультетах: агротех-

нологічному, інженерії та комп’ютерних технологій, енергетики у березні 2013 року.  

Дієвим методом підготовки висококваліфікованих кадрів є аспірантська 
та докторантська підготовка. Професорсько-викладацький склад кафедри       
підвищує кваліфікацію та проходить стажування у відповідних наукових і   

освітньо-наукових установах України. Робота з підвищення кваліфікації        
викладачів проводиться за перспективним п`ятирічним планом. 

1.  Участь у виконанні госпдоговірних НДР – таблиця 

1)
відзначити закінчені роботи 

 

2. Співробітники кафедри, які брали участь у держбюджетних НДР – таб-

лиця . У 2013 р. продовжувалася робота над науково-технічною підпрогра-

мою 1 Таврійського державного агротехнологічного університету «Науко-

во-методологічне забезпечення соціально-економічного розвитку АПК Пі-

вдня України»  Виконання підпрограми здійснювалося у співдружності з 

кафедрою «Організація виробництва». 

 

 

 

 

 

 

№№ 

Тема
1)

, 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 
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№№ П.І.Б. Тема НДР (загальна) 1)
 

Тема (підтема, розділ) 

НДР
1)

 
 Нестеренко 

О.М. 

«Науково-методологічне 

забезпечення соціально-

економічного розвитку 

АПК Півдня України» 

(номер державної реєстра-

ції № 0111U 02535). 

Адміністративно-правове 
забезпечення законності у 
сфері земельних відносин; 
Науково-технічна підпро-

грама 1 Таврійського дер-

жавного агротехнологіч-

ного університету на 2011-

2015 роки 
1)

відзначити закінчені роботи 

3.  Перелік проблемних лабораторій у складі НДІ університету(назва, кері-

вник) - немає 

 

4.  Перелік сертифікованих (акредитованих) лабораторій кафедри (назва, 

керівник) - немає 

 

5. Робота за договорами про наукове співробітництво з науковими устано-

вами та навчальними закладами – немає 

№№ 

Назва 

 установи 

(закладу) 

Тема 

договору 

Дата 

укладення 

договору 

Обсяг фінан-

сування цих 

договорів, 

тис. грн. 

Що зроблено в 

рамках спів-

праці 

      

 

6. Впровадження досягнень науки, техніки і передового досвіду – таблиця 

№№ 
Назва 

розробки
1) 

П.І.Б. 

автора(ів) 

Назва підпри-

ємства (уста-

нови), де від-

булося впро-

вадження 

Результати 

впровадження 
2)

 

Документа-

льне підт-

вердження 

впрова-

дження
3) 

У навчальний процес 

1. 

Формування 

словотвірної 

структури 

іменників на 

позначення 

звукових 

процесів, що 

супроводжу-

ють дію у 

новій україн-

ській мові 

Максимець 

О.М. 

Таврійський 

державний агро-

технологічний 

університет 

На заняттях з 

української мови 

за професійним 

спрямуванням   

Наукові запи-

ски. – Випуск 

115.—Серія: 

Філологічні 

науки (мовоз-

навство).—

Кіровоград: 

РВВ КДПУ 

ім.В.Винниче

нка, 2013. – С. 

493-498 
2 Земельна ре-

форма в 

Україні: іс-

торія прове-

Мельник 

О.О. 

Таврійський 

державний агро-

технологічний 

університет 

На заняттях з дис-

ципліни «Законо-

давство і право в 

АПК» 

Збірник нау-

кових праць 

Таврійського 

державного 
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дення та сьо-

годення 

агротехноло-

гічного уні-

верситету 

(економічні 

науки). - № 

1(21). - Т.2. – 

Мелітополь, 

2013.-С. 208-

218 

3. Голодомор 

1932-1933 рр. 

як спосіб бо-

ротьби з 

українським 

селянством 

Півдня Укра-

їни в умовах 

колективіза-

ції 

Мельник 

О.О. 

Таврійський 

державний агро-

технологічний 

університет 

На заняттях з дис-

ципліни «Історія 

України» 

Історичний 

збірник 

МДПУ. 

Вип.1. –  Ме-

літополь, 

2013.- С. 56-

65 

4. Захист інте-

лектуальної 

власності в 

мережевих 

системах ін-

формації 

Мельник 

О.О.   

Таврійський 

державний агро-

технологічний 

університет 

На заняттях з дис-

ципліни «Інтелек-

туальна влас-

ність» 

Удосконален-

ня навчально-

виховного 

процессу в 

вищому нав-

чальному за-

кладі 

//Збірник нау-

ково-

методичних 

праць/. – Вип. 

17 - ТДАТУ.- 

Мелітополь, 

2013. 

5.  Роль лекси-

кографічної 

компетенції у 

розвитку 

мовної куль-

тури студен-

та 

Адамович 

А.Е. 

Таврійський 

державний агро-

технологічний 

університет 

На заняттях з 

української мови 

за професійним 

спрямуванням 

Збірник нау-

кових праць 

Таврійського 

державного 

агротехно-

логічного 

університету 

(економічні 

науки). - № 

2(22). - Т.2. – 

Мелітополь, 

2013. 

6.  Принципи 

побудови си-

стеми вищої 

освіти краЇн 

ЄС. 

Адамович 

А.Е. 

Таврійський 

державний агро-

технологічний 

університет 

На заняттях з дис-

ципліни «Вища 

освіта і болонсь-

кий процес» 

Збірник мате-

ріалів Zbiór 

raportów 

naukowych. 

„Wpływ badań 

naukowych. 

(28.04.2013 - 



 5 

30.04.2013 ) - 

Bydgoszcz: 

Wydawca: Sp. 

z o.o. 

«Diamond 

trading tour», 

2013. - 60 str.: 

С.31-32 

6. Навколо 

проблем до-

тримання 

норм у про-

фесійному 

мовленні 

Заболоцька 

Л.А. 

Таврійський 

державний агро-

технологічний 

університет 

На заняттях з 

української мови 

за професійним 

спрямуванням 

Збірник нау-

кових праць 

Таврійського 

державного 

агротехно-

логічного 

університету 

(економічні 

науки). - № 

2(22). - Т.2. – 

Мелітополь, 

2013. 

 

7. Доля особис-

тих селянсь-

ких госпо-

дарств в умо-

вах прове-

дення земе-

льної рефор-

ми   

Браташ 

О.В. 

Таврійський 

державний агро-

технологічний 

університет 

На заняттях з дис-

ципліни «Законо-

давство і право в 

АПК» 

Збірник нау-

кових праць 

Таврійського 

державного 

агротехно-

логічного 

університету 

(економічні 

науки). - № 

2(22). - Т.2. – 

Мелітополь, 

2013. 

 

8. Вплив місце-

вих говорів 

на культуру 

мовлення 

майбутнього 

фахівця 

Зімонова 

О.В. 

Таврійський 

державний агро-

технологічний 

університет 

На заняттях з 

української мови 

за професійним 

спрямуванням 

Збірник нау-

кових праць 

Таврійського 

державного 

агротехно-

логічного 

університету 

(економічні 

науки). - № 

2(22). - Т.4. – 

Мелітополь, 

2013. 

 

9. Перспектива 

традицій та 

новаторства 

української 

культури у 

Шлєіна 

Л.I. 

Таврійський 

державний агро-

технологічний 

університет 

На заняттях з дис-

ципліни «Історія 

української куль-

тури» 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція « 

Наукові дос-
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ХХ – ХХІ ст лідження – 

теорія та екс-

перимент 

2013»  Полта-

ва 29-31 трав-

ня 2013 року. 
1)

відзначити патенти на винахід, на корисну модель, на промисловий зразок; авторські свідоцтва 
2) 

при можливості обчислення економічного ефекту – і у вартісному виразі (надати розрахунок), тис. грн. 
3) 

вид документу, реєстраційний номер та дата його затвердження 
 

 

7. Винахідницька та раціоналізаторська робота – таблиця - немає 

№№ 
П.І.Б. 

автора(ів) 

Вид охо-

ронного  

документу
1)

  

Номер 

охоронного  

документу 

Назва 

винаходу, 

наукового 

твору 

Дата  

реєстрації 

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 

 

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

ін. наукові роботи, надруковані у міжнародних виданнях та виданнях 

України). (Додаток А). 

 

9. Пропаганда (співробітники кафедри, які виступили з доповідями на нау-

ково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах: всього, в т.ч. – 

міжнародних, державних, обласних). 

9.1 Участь у конференціях і семінарах співробітників кафедри – таблиця 
№№ П.І.Б. 

автора(ів) 

Назва заходу Місце та дата 

проведення  

Тема доповіді 

1 2 3 4 5 

Кількість доповідей НПП кафедри, що взяли участь у навчальному році у міжнародних кон-

ференціях (закордонних) у навчальному році 

1 Адамович А.Є. 

Калиниченко О. 

О.  

Міжнародна конференція 

«Влияние научных исс-

ледований»  

(Бидгощ, Польща, 

28.04.2013-30.04.2013) 
Принципи побудо-

ви системи вищої 

освіти країн ЄС.  

 

2 Адамович А.Є. 

Ширкова Я. В. 

Міжнародна конференція 

«Влияние научных исс-

ледований»  

(Бидгощ, Польща, 

28.04.2013-30.04.2013) 

Переваги інформа-

тизації навчально-

го процесу. 

Кількість доповідей НПП кафедри, що взяли участь у навчальному році у міжнародних кон-

ференціях (проведених в Україні) 



 7 

№№ П.І.Б. 

автора(ів) 

Назва заходу Місце та дата про-

ведення  

Тема доповіді 

1 2 3 4 5 

1 Максимець О.М. VІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Мова і світ: досліджен-

ня та викладання»,  

Кіровоград, 28-29 бе-

резня 2013 р. 

«Формування сло-

вотвірної структури 

іменників на позна-

чення звукових 

процесів, що супро-

воджують дію у но-

вій українській мо-

ві» 

2 Мельник О.О.  Міжнародна науково-

практична конференція 

«Інноваційний розвиток 

аграрної економіки» 

Мелітополь, 18-20 

лютого 2013 

«Земельна реформа 

в Україні: історія 

проведення та сьо-

годення». 

3 Мельник О.О. VIII Міжнародна науко-

во-практична конферен-

ція «Актуальні проблеми 

та стратегічні напрями 

розвитку національної 

економіки» 

Мелітополь, 30-31 

травня 2013 р. 

«Земельний банк як 

провідна ланка про-

ведення аграрної 

реформи в Україні: 

історія і сучас-

ність». 

4 Адамович А.Є. VІ Міжнародний науко-

вий симпозіум «Літерату-

ра – Театр – Суспільство»  

(м. Херсон, Херсонсь-

кий державний 

університет, жовтень 

2013 р). 

Особливості відт-

ворення жіночих 

образів у романах 

М.Шолохова та 

М.Стельмаха 

5 Заболоцька Л.А. VIII Міжнародна науко-

во-практична конферен-

ція «Актуальні проблеми 

та стратегічні напрями 

розвитку національної 

економіки» 

Мелітополь, 30-31 

травня 2013 р. 

Навколо проблем 

дотримання норм у 

професійному мов-

ленні. 

6 Заболоцька Л.А. V Міжнародна науково-

практична конференція 

«Науково-методичні за-

сади управління якістю 

освіти у ВНЗ» 

Київ 29 березня 2013 

р.  

Методологічни ос-

нови педагогічної 

інноватики 
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7 Зімонова О.В. VIII Міжнародна науко-

во-практична конферен-

ція «Актуальні проблеми 

та стратегічні напрями 

розвитку національної 

економіки» 

Мелітополь, 30-31 

травня 2013 р. 

Вплив місцевих го-

ворів на культуру 

мовлення майбут-

нього фахівця 

8 Зімонова О.В. ХХХ Міжнародна науко-

во-практична конферен-

ція «Нове в науці» 

Горлівка. 2013 Значення вивчення 

мови для підготов-

ки фахівців 

9 Браташ О.В. Міжнародна науково-

практична конференція 

«Інноваційний розвиток 

аграрної економіки» 

Мелітополь, 18-20 

лютого 2013 

Доля особистих се-

лянських госпо-

дарств в умовах 

проведення земель-

ної реформи 

10 Браташ О.В. 10-а міжнародна науко-

во-практична конферен-

ція «Наукові досліджен-

ня - теорія та експери-

мент 

Полтава 2012.  

 

Щодо  захисту ав-

торського права в 

інтернеті 

 

11 Шлеїна Л.І. VIII Міжнародна науко-

во-практична конферен-

ція «Актуальні проблеми 

та стратегічні напрями 

розвитку національної 

економіки» 

Мелітополь, 30-31 

травня 2013 р. 

Навчальна самос-

тійність професій-

ної компетентності 

май бутніх економі-

стів. 

12 Шлєіна Л. I., Ва-

силевський С.С. 

Міжнародна науково-

практична конференція « 

Наукові дослідження – 

теорія та експеримент 

2013»   

 

Полтава 29-31 травня 

2013 року.  

«Перспектива тра-

дицій та новаторст-

ва української куль-

тури у ХХ – ХХІ 

ст.» 

13 Шлеїна Л.І. Ро-

гозін А.В. 

XXXII Международная 

научно-практическая 

конферен-

ция "Перспективы разви-

тия науки в стране"   

 

Горловка 24-25 апре-

ля 2013 года   

«Особливості спіл-

кування молоді в 

мережі інтернет» 

14 Шлєіна Л.І. 

Зайцева О.В. 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Розвиток  науковихь 

2013»   

 

Полтава листопад 

2013 рік 

Значення творчості 

Тараса Шевченка в 

житті українців 

 Кількість доповідей НПП кафедри, що взяли участь у навчальному році у всеукраїнських 

конференціях 

http://sconference.org/
http://sconference.org/
http://sconference.org/
http://sconference.org/
http://sconference.org/
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№№ П.І.Б. 

автора(ів) 

Назва заходу Місце та дата про-

ведення  

Тема доповіді 

1 2 3 4 5 

1 Мельник О.О. Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Комуністичні голодо-

мори в Україні 1921-

1923, 1932-1933, 1946-

1947 рр. Історія та історі-

ографія 

Мелітополь, 30.11 – 

01.12. 2013  

«Голодомор 1932-

1933 рр. як спосіб 

боротьби з україн-

ським селянством 

Півдня України в 

умовах колективі-

зації». 

 
2 Мельник О.О. Всеукраїнська науково-

практична конференція « 

П. Скоропадський – 

останній Гетьман Украї-

ни» 

Київ, 29 квітня 2013  «Реформування 

органів місцевого 

самоврядування за 

доби Гетьманату».  

3 Мельник О.О. Всеукраїнська науково – 

практична конференція 

ТДАТУ 

м. Мелітополь 2013 

 

Аграрна реформа 

П.А. Столипіна, як 

досвід формування 

селянської приват-

ної власності на 

землю. 

4 Адамович А.Є. Всеукраїнська науково – 

практична конференція 

ТДАТУ 

м. Мелітополь 2013 

 

Лексикографічна 

компетенція як по-

казник мовної ку-

льтури студента 

5 Шлєіна Л.І. Всеукраїнська науково – 

практична конференція 

ТДАТУ 

м. Мелітополь 2013 

 

Спілкування моло-

ді в інтернеті 

6 Браташ О.В. Всеукраїнська науково – 

практична конференція 

ТДАТУ 

м. Мелітополь 2013 

 

Доля фермерського 

та особистого се-

лянського госпо-

дарства в умован 

становлення ринку 

землі 

7 Заболоцька Л.А. Всеукраїнська науково – 

практична конференція 

ТДАТУ 

м. Мелітополь 2013 

 

Відлуння давнього 

слова 
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8 Черкашина С.Л. Всеукраїнська науково – 

практична конференція 

ТДАТУ 

м. Мелітополь 2013 

 

Важливість перек-

ладу науково-

технічної літерату-

ри 

 
9 Зімонова О.В. 

 

Всеукраїнська науково – 

практична конференція 

ТДАТУ 

м. Мелітополь 2013 

 

Проблеми стиліс-

тики в сучасній 

українській мові 

 

 

1)
 відзначити Internet- конференції 

2)
 відзначити виступи іноземною мовою (крім російської) 

 

9.2 Перелік міжнародних конференцій або науково-практичних семінарів, 

організованих кафедрою – (немає) 

№№ Назва заходу
1)

  Місце та дата проведення  
Кількість  

учасників
 

Міжнародні конференції 
    

Всеукраїнські конференції 
    

Конференції та семінари навчального закладу 
    

Науково-практичні семінари 
    

1)
 відзначити Internet- конференції 

 

 

10. Перелік «Днів поля», організованих кафедрою – таблиця (немає) 

№№ Назва заходу  Місце та дата проведення  
Кількість  

учасників
 

    

 

11. Перелік грантів та стипендій для виконання наукових досліджень, які 

отримали співробітники кафедри (П.І.Б., установи, що надали грант (сти-

пендію) (немає) 

 

12.  Наукові збірники, видані кафедрою – таблиця (немає) 

№№ Назва збірника Вид збірника
1) Кількість 

 публікацій 
    

    
1)

збірник наукових праць, тези доповідей, тези доповідей іноземною мовою 
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13. Участь у виставках – таблиця (немає) 

№№ 

Назва  

виставкових 

 заходів 

Місце та дата  

проведення 

Перелік виставлених  

експонатів 

    

 

 

14. Робота над дисертаціями, підготовка та складання іспитів кандидатсь-

кого мінімуму 

14.1 Складання іспитів кандидатського мінімуму аспірантами та здобува-

чами кафедри – таблиця (немає) 

№№ П.І.Б Предмет 

   

 

14.2 Захист дисертацій докторантами, аспірантами та здобувачами кафедри 

– таблиця  

№№ П.І.Б.  

дисер-

танта 

Тема ди-

сертації 

Спеціа-

льність 

(назва, 

шифр) 

Вид  

дисерта-

ції 

Шифр спеціалі-

зованої вченої 

ради, назва 

установи, в 

якій захищена  

дисертація 

Дата  

захисту 

 Морарь 

М.В. 

«Партийное 

лидерство в 

политичес-

ких процес-

сах совре-

менной Ук-

раины» 

Політичні 

науки 

Політичні 

науки 

докторантура Київ-

ського національ-

ного ун-ту ім. Т.Г. 

Шевченка 

2013 

 

14.3 Робота над дисертаціями – таблиця (немає) 

 

14.4 Захист дисертацій під керівництвом співробітників кафедри – немає 

№

№ 

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 

Дата  

захис-

ту 
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14. 5 Дисертації, по яких рішення спеціалізованих вчених рад затверджені 

МОН, молоді та спорту України (немає) 

 

15. Рецензування, редагування і підготовка збірників наукових праць, мо-

нографій, опонування дисертацій 

15.1 Відгуки на дисертаційні роботи – таблиця 

№

№ 

П.І.Б. 

співробітника 

кафедри, що 

опонував ди-

сертацію (го-

тував висно-

вок/відгук на 

дисертацію) 

Тема 

дисер-

тації 

П.І.Б. 

дисе-

ртан-

та 

Спеціа-

льність 

(назва, 

шифр) 

Вид 

ди-

сер-

тації 

Шифр спец-

ради, назва 

установи, в 

якій захищена 

дисертація 

Дата 

за-

хис-

ту 

Підготовка експертного висновку по дисертації 

        

Опонування дисертацій 

        

Підготовка відгуків на автореферати дисертацій 
1  Адамович А. Є.  Романи 

і. франка 

«Борис-

лав смі-

ється», 

«Перех-

ресні 

стеж-

ки»Й 

Е.Золя 

«Жермі-

наль»: 

порівня-

льна по-

етика» 

Огуль-

чансь-

ка О.А. 

10.01.05 - 

порівня-

льне літе-

ратуроз-

навство 

канди

дидат

дат-

ська 

Д 26.001.15 Ки-

ївський націона-

льний універси-

тет ім.. Т. Шев-

ченка (інститут 

філології) 

24.10.

2013р

. 

 

 

 

 

якій захищена  

дисертація 
        

№

№ 

П.І.Б. 

дисертанта 
Тема дисертації 

Дата 

захисту 

Дата 

затвердження 
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15.2 Рецензування наукових праць, редагування та підготовка збірників 

наукових праць (немає) 

№№ П.І.Б. 

рецензента  

(редактора) 

Збірники наукових 

праць
1) Монографії

1) 

    
1)

 У відповідності до Правил оформлення списку використаних джерел 

 

16. Звіт про науково-технічну творчість молоді 

16.1 Скільки працювало гуртків (клубів), в них студентів – 3 (40) 

16.2 Скільки працювало СКБ, ТТМК, СНВО й ін. колективів (немає) 

16.3 Скільки студентів працювало у госпдоговірних темах (П.І.Б., тема, 

шифр, керівник) (немає) 

16.4 Скільки студентів працювало у держбюджетних темах (П.І.Б., тема, 

керівник) (немає) 

16.5  Керівництво викладачами науковою працею студентів – таблиця 

№№ 
П.І.Б. 

керівника 
Тема дослідження клубу 

П.І.Б. та № групи 

учасника гуртка 

1. Зімонова О.В. Клуб з української мови «Майстер  

слова» 
15 

2.  Браташ О.В. Патріотично-правовий  клуб „ПАТ-

РІОТ ” 
1. Варуша Євген                                            

21 ЕЕСАПК 

2. Данченко Олександр  

43 ПМО 

3. Єлісєєв Сергій 

44 ПМО 

4. Комарова Юлія                         

22 ЕОНС 

5. Кришкіна Олександра 

11 ЕОНС 

6. Москаленко Павло         

21 ФК 

7. Серафимов Денис                                       

21 ФК 

8. Ставерський Віталій 

21 ЕЕСАПК 

9. Ставерський Роман               

21 ЕЕСАПК 

10. Тонких Володимир   

22 ЕОНС 

 

3.  Заболоцька 

Л.А. 

Історичний клуб „ВІД ІСТОРІЇ РО-

ДУ ДО ІСТОРІЇ НАРОДУ” 

1. Бойко Г. 11 МК 

2. Бойко Є. 11 МК 

3. Василєвський С. 11 КН 
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4. Ганжа О. 11 ЕП 

5. Гнатів О. 11 ЕП 

6. Гриднєва Д. 21 МК 

7. Дума Є. 11 ФК 

8. Євтушенко Т. 12 ЕН 

9. Зибіна Д. 11 ЕП  

10. Кравченко В. 11 КН 

11. Литовченко О. 11 ОП 

12. Клименко В. 11МК  

13. Пономаренко О. 21 КН 

14. Серафімов О. 11 ФК 

15. Слюсар О. 11 ОП 

16. Тонких В. 12 Ек 

17. Султанова В. 31 МБ 

18. Соболевська Н. 31 МБ 

19. Тарасова Ю. 12 ЕН 

20. Цимашко Ю. 11 МК 

 

 

16.6 Курсові проекти, виконані студентами на кафедрі з елементами НДР – 

таблиця (немає) 

№№ 

П.І.Б. та № 

групи 

виконавця 

Тема 

курсового проекту 

П.І.Б. 

керівника 

    

 

16.7 Дипломні проекти, виконані на кафедрі, з елементами НДР – (немає) 

№№ 

П.І.Б. та № 

групи 

виконавця 

Тема 

дипломного проекту (роботи) 

П.І.Б. 

керівника 

Рекомендовані до впровадження 

    

Запроваджені в НВЦ університету 

    

 

16.8 Студенти, які виступили з доповідями на конференціях – таблиця 

№№ П.І.Б. Назва заходу
1)

  
Місце та дата 

проведення  

Тема  

доповіді
2 

Міжнародні конференції 
1 Ломиш І.В. XXXII Междуна- (Украина, г. Горлов- Правове забезпе-
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родная научно-

практическая кон-

ференция  

ка, 25-26 апреля 2013 

г.). – Горловка: ФЛП 

Пантюх Ю.Ф., 2013. 

– 148 с. С. 125-127 

чення поводження 

з побутовими від-

ходами міста 

Мелітополя. 

2 Василевський 

С.С. 

Міжнародна нау-

ково-практична 

конференція « На-

укові дослідження 

– теорія та експе-

римент 2013»   

 

Полтава, 29-31 трав-

ня 2013 року 

Перспектива тра-

дицій та новаторс-

тва української ку-

льтури у ХХ – ХХІ 

ст. 

 

3 Рогозін А.В.,  

12 ЕН 

XXXII Междуна-

родная научно-

практическая  кон-

ференция " Пер-

спективы развития 

науки в стране"  

24-25 апреля 2013 

года ( Горловка) 

Особливості спіл-

кування молоді в 

мережі інтернет 

4 Калиниченко 

О. О. 

Міжнародна кон-

ференція «Влияние 

научных исследо-

ваний»  

Бидгощ, Польща, 

28.04.2013-

30.04.2013 

Принципи побудо-

ви системи вищої 

освіти краЇн ЄС. 

5 Ширкова Я.В. Міжнародна кон-

ференція «Влияние 

научных исследо-

ваний»  

Бидгощ, Польща, 

28.04.2013-

30.04.2013 

Переваги інформа-

тизації навчально-

го процесу 

Всеукраїнські конференції 
     

Конференції навчального закладу 
1 Горбик А.О., 11 

сФК 

ІІ студентська нау-

ково-практична 

конференція «Тен-

денції розвитку су-

часної української 

мови» 

ТДАТУ, кафедра 

українознавства 

Рівні та типи мов-

ної особистості 

2 Ганжа О.Р.,21 

ЕП 

ІІ студентська нау-

ково-практична 

конференція «Тен-

денції розвитку су-

часної української 

мови» 

ТДАТУ, кафедра 

українознавства 

Сучасний стан 

української мови 

на телебаченні. 

Мова розважаль-

них телепередач 

3 Бойко Є.С., 

21МК 

ІІ студентська нау-

ково-практична 

конференція «Тен-

денції розвитку су-

часної української 

мови» 

ТДАТУ, кафедра 

українознавства 

Проблеми зловжи-

вання «Суржиком» 

в українській мові 

4 Жмак І.А., 31 

ОіА 

ІІ студентська нау-

ково-практична 

конференція «Тен-

денції розвитку су-

часної української 

ТДАТУ, кафедра 

українознавства 

Культура мови на 

телебаченні. По-

рушення норм на 

українських теле-

каналах 

http://sconference.org/
http://sconference.org/
http://sconference.org/
http://sconference.org/
http://sconference.org/
http://sconference.org/
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мови» 

5 Страхова К., 11 

МК 

ІІ студентська нау-

ково-практична 

конференція «Тен-

денції розвитку су-

часної української 

мови» 

ТДАТУ, кафедра 

українознавства 

Орфоепічні норми 

та їх вплив на мов-

лення 

6 Корнєва В.С., 

11 ФК 

ІІ студентська нау-

ково-практична 

конференція «Тен-

денції розвитку су-

часної української 

мови» 

ТДАТУ, кафедра 

українознавства 

Експресивно-

семантичне наван-

таження в романі 

Василя Барки 

«Жовтий князь» 

7 Лєбєдєва І.Г., 

31 ФК 

ІІ студентська нау-

ково-практична 

конференція «Тен-

денції розвитку су-

часної української 

мови» 

ТДАТУ, кафедра 

українознавства 

Наукова мова як 

комунікативний 

феномен 

8  Зайцева О.В., 

11ЄОНС 

Міжнародна нау-

ково-практична 

конференція «Роз-

виток  науковихь 

2013»   

 

Полтава Значення творчості 

Тараса Шевченка в 

житті українців 

 

9 Патрушев С.М. 

11сЕП 

ФЕБ 

ІІ студентська нау-

ково-практична 

конференція «Тен-

денції розвитку су-

часної української 

мови» 

ТДАТУ, кафедра 

українознавства 

Проблеми розвит-

ку  української мо-

ви на сучасному 

етапі 

10 Науменко Е.М. 

11сЕП 

ФЕБ 

ІІ студентська нау-

ково-практична 

конференція «Тен-

денції розвитку су-

часної української 

мови» 

ТДАТУ, кафедра 

українознавства 

Проблема грамот-

ності сучасного 

студента 

Науково-практичні семінари 
     

1) 
відзначити Internet- конференції  

2)
 відзначити виступи іноземною мовою (крім російської) 

 

26  березня 2013 р. кафедрою українознавства ТДАТУ було організова-

но проведення конференції студентів і магістрантів. Були присутні 41 чоловік, з 

них: 17 студентів і магістрантів ТДАТУ, 7 студентів Ногайського коледжу 

ТДАТУ, 6  учнів Костянтинівського районного НВО»1 «Таврія», 1  учень Мир-

ненської ЗШ І-ІІІ ступені, 2 учні Терпенівського колегіуму «Джерело», 4 учні 

Костянтинівського ліцею «Ерудит», 2 учні Василівського коледжу ТДАТУ, 2 

Новокаховського коледжу ТДАТУ  
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Виступили з доповідями: Зозуля Л. 11 МБОіА, Кириєнко В. 11МБОіА, 

Сизоненко Л. 11 МБОіА, Султанова В. 31 МБ, Ломиш І. 11 МБЕОНС, Тарасова 

Ю. 12 ЕСАПК, Євтушенко Т. 12 ЕСАПК, Соболєвська Н. 31 МБ, Грабчилова А. 

21 АГ, а також всі гості нашої конференції. Слід відзначити, що учні і студенти 

коледжів підготували цікаві презентації своїх відповідей. 

За активну участь в науково-дослідній роботі та за кращу презентацію 

доповіді були відзначені студенти:  

- перше місце, за доповідь «Правове забезпечення поводження з відхо-

дами у м. Мелітополі» Ломиш І. 11 МБЕОНС; 

-  друге місце, за доповідь «Захист прав інтелектуальної власності в ме-

режі Інтернет» Сизоненко Л. 11 МБОіА; 

- третє місце, за доповідь «Мовна компетенція особистості» Султанову В. 

31 МБ і «Визволення Мелітополя» Тарасову Ю. 12 ЕСАПК. 
 

16.9 Проведення  наукових олімпіад – таблиця 

№№ Предмет 
Дата  

проведення олімпіади 

Кількість  

учасників 

1 Історія України 31 жовтня 2013 20 студентів 1 курсу ТДАТУ 

різних спеціальностей 

2 Правознавство 4  грудня  2013 р. 60 студентів усіх факульте-

тів 

Відповідно до плану роботи кафедри українознавства 31 жовтня 2013 

року було організовано і проведено олімпіаду з історії України 

(доц., к.і.н. Мельник О.О. та доц., к.пед.н. Заболоцька Л.А.). Підготовлено за-

вдання з 30 тестів різного рівня складності  та двох індивідуальних творчих за-

вдань, орієнтованих не лише на знання фактів з історії України, але і на аналіз 

історичної ситуації з відповідними висновками. 

В олімпіаді взяли участь 20 студентів 1 курсу Таврійського державного 

агротехнологічного університету різних спеціальностей. Це не лише виявило 

рівень знань учасників, але і сприяло їх підготовці до іспиту з дисципліни.  

Переможцями олімпіади стали: 1 місце – Каштанов Дмитро 12 АГ; 2 

місце – Корнєва Вікторія 11 ФК; 3 місце – Тадіущук Ксенія 11 ФК. 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 

14.08.2013р. № 611–р «Про затвердження плану заходів з проведення у 2013 

році Всеукраїнського тижня права»  та наказу Міністерства аграрної політики 

та продовольства від 13.09.2013р. №550  4  грудня  в ТДАТУ  кафедрою украї-

нознавства  в межах  «Тижня  права» було проведено олімпіаду з правознавства 

в якій взяли участь 60 студентів усіх факультетів (Викл. Браташ О.В.). 

  11 грудня 2013 р. було підведено підсумки і визначено переможців: 1-2 місця 

розділили студенти групи 31МК Демченко Дмитро та Ломоносов Микита, 3 мі-

сце посіла студентка групи 31 ФК Коваленко Аліна. 
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16.10 Студенти, які підготовлені для участі у 1-му турі конкурсу на кращу 

студентську наукову роботу – таблиця 

№№ 

П.І.Б. 

та № групи 

автора 

Назва  

роботи 

П.І.Б. 

керівника 

1 Зайцева Оксана, 11ЕОНС Міжнародний конкурс 

імені Петра Яцика 

О.М.Максимець 

 

2. Фурсов Ігор,  11 ІКТ Міжнародний конкурс 

імені Петра Яцика 

Л.І. Шлеіна  

3. Грицаненко Аніта, 11ЕП Міжнародний конкурс 

імені Петра Яцика 

О.В. Зимонова 

4 Зайцева Оксана, 11ЕОНС Міжнародний конкурс 

імені Т. Шевченка 

Л.І. Шлеіна 

5 Грицаненко Аніта, 11ЕП Міжнародний конкурс 

імені Т. Шевченка 

Л.І. Шлеіна 

6 Тищенко Анастасія, 11ФК Міжнародний конкурс 

імені Т. Шевченка 

О.В. Зимонова 

 

16. 11 Студентські наукові роботи, рекомендовані на державні (регіональ-

ні) конкурси – таблиця 

№№ 

П.І.Б. 

та № групи 

автора 

Назва  

роботи 

Установа,  

яка проводила  

конкурс 

П.І.Б. 

керівника 

2-ий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  

     

Інші конкурси 

1 
Зайцева Окса-

на,11ЕОНС 

Міжнародний конкурс 

імені Петра Яцика 

Запорізький націо-

нальний університет 

О.М.Максимець 

 

2 
Зайцева Окса-

на,11ЕОНС 

Міжнародний конкурс 

імені Т. Шевченка 

Запорізький націо-

нальний університет 
Л.І. Шлеіна 

3 
Грицаненко 

Аніта, 11ЕП 

Міжнародний конкурс 

імені Т. Шевченка 

Запорізький націо-

нальний університет 
Л.І. Шлеіна 

 

16.12 Студентські наукові роботи, заохочені на державних (регіональних) 

конкурсах – таблиця 

№№ 

П.І.Б. 

та № групи 

автора 

Назва  

роботи 

Вид заохочення 

(дипломи, грамо-

ти, зайняте місце 

тощо) 

П.І.Б. 

керівника 

2-ий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

     

Інші конкурси 

1 
Зайцева Окса-

на,11ЕОНС 

Міжнародний конкурс 

імені Петра Яцика 

3 місце О.М.Максимець 

 

2 
Зайцева Окса-

на,11ЕОНС 

Міжнародний конкурс 

імені Т. Шевченка 

1 місце 
Л.І. Шлеіна 

3 Грицаненко Міжнародний конкурс 3 місце Л.І. Шлеіна 
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Аніта, 11ЕП імені Т. Шевченка 

 

16.13 Студенти, які мають у звітному році патенти на винаходи, корисні 

моделі, промислові зразки –  (немає) 

№№ 

П.І.Б. та 

№ групи 

автора(ів) 

Вид охо-

ронного 

документу
1)

 

Номер 

охоронного 

документу 

Назва 

винаходу 

(твору) 

Дата 

реєстра-

ції 

П.І.Б. 

співавто-

рів 

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 

 

16.14 Студенти, які мають у звітному році наукові публікації (Додаток Б) 

16.15 Перелік впроваджених робіт, у виконанні яких приймали участь сту-

денти (П.І.Б., № групи, назва роботи, керівник) 

 

17.  Висновки та пропозиції по вдосконаленню вузівської науки, пропози-

ції щодо заохочення співробітників 

 

 

Звіт розглянутий на засіданні кафедри:         23 грудня 2013 р. 

         (дата) 

        Протокол № 5 

 

        До звіту додаються: перелік друкованих робіт викладачів кафедри (Дода-

ток А)та студентів (Додаток Б) 

 

 

Відповідальний за НДР на кафедрі                              О.О. Мельник. 
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Додаток А 

 

Публікації викладачів кафедри___________________________________________ 

 

 

№ 

п/

п 

П.І.Б. 

автора 
Назва 

Видавництво,  

журнал 

(назва, номер, рік)
1)

  

Підписа-

но до 

друку 

Тип  

видання  
(друковане 

– фахове / 

не фахове; 

електронне 

– фахове / 

не фахове 

Вклю-

чення 

видання 

до між-

народних 

наукоме-

тричних 

баз 

(назва 

бази)
 2 

Кількість 

друкованих 

аркушів 

П.І.Б. 

співавторів 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 

Монографії 

         

Статті 
1 Максимець 

О.М. 

«Формування сло-

вотвірної структу-

ри іменників на по-

значення звукових 

процесів, що су-

проводжують дію у 

новій українській 

мові» 

Наукові записки. – 

Випуск 115.—Серія: 

Філологічні науки 

(мовознавство).—

Кіровоград: РВВ 

КДПУ 

ім.В.Винниченка, 

2013. – С. 493-498 

05.02.20

13 

фахове 

 0,5  
2 Мельник О.О. «Земельна реформа 

в Україні: історія 

проведення та сьо-

Збірник наукових 

праць Таврійського 

державного агротех-

05.03.20

13 

фахове 

 0,5  
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годення». нологічного універси-

тету (економічні нау-

ки). - № 1(21). - Т.2. – 

Мелітополь, 2013.-С. 

208-218  

3 Мельник О.О. «Земельний банк як 

провідна ланка 

проведення аграр-

ної реформи в 

Україні: історія і 

сучасність».  

 

Збірник наукових 

праць Таврійського 

державного агротех-

нологічного універси-

тету (економічні 

науки). - № 2(22). - 

Т.4. – Мелітополь, 

2013. 

С. 221-231 

19.05.20

13 

фахове 

 0,5  
4 Мельник О.О. «Голодомор 1932-

1933 рр. як спосіб 

боротьби з україн-

ським селянством 

Півдня України в 

умовах колективі-

зації». 

 

Історичний збірник 

МДПУ. Вип.1. –  Ме-

літополь, 2013.- С. 56-

65  

04.04.20

13 

фахове 

 0,5  
5 Мельник О.О.   

 

«Реформування ор-

ганів місцевого са-

моврядування за 

доби Гетьманату».  

Національна та істо-

рична пам’ять. Збір-

ник наукових праць. 

Український інститут 

національної пам’яті. 

Вип.7.- Київ, ДП 

«НВЦ «Пріоритети». - 

2013 

14.05.20

13 

фахове 

 0,5  
6 Мельник О.О.   «Захист інтелекту-

альної власності в 

мережевих систе-

Удосконалення нав-

чально-виховного 

процессу в вищому 

05.09.20

13 

Не фахо-

ве 
 0,2 Сизоненко О. 
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мах інформації» навчальному закладі 

//Збірник науково-

методичних праць/. – 

Вип. 17 - ТДАТУ.- 

Мелітополь, 2013. 

7 Мельник О.О. «Становлення вла-

сності на землю в 

Україні у х-хІІІ ст».  

 

Збірник наукових 

праць Таврійського 

державного агротех-

нологічного універси-

тету (економічні 

науки). - № 4(24). - 

Т.4. – Мелітополь, 

2013. 

С. 172-177 

15.12.20

13 

фахове 

 0,4  
8 Адамович А.Е. Роль лексико-

графічної компе-

тенції у розвитку 

мовної культури 

студента 

Збірник наукових 

праць Таврійського 

державного агротех-

нологічного універси-

тету (економічні 

науки). - № 2(22). - 

Т.2. – Мелітополь, 

2013. 

 

19.05.13 фахове 

 0,35  
9 Адамович А.Е. Принципи побудо-

ви системи вищої 

освіти краЇн ЄС.  

 

Збірник матеріалів 

Zbiór raportów 

naukowych. „Wpływ 

badań naukowych. 

(28.04.2013 - 

30.04.2013 ) - 

Bydgoszcz: Wydawca: 

Sp. z o.o. «Diamond 

trading tour», 2013. - 

60 str.: С.31-32 

30.04.20

13 

фахове 

 0,1 
Калини-ченко О. 

О. 
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10 Адамович А.Е. Переваги інформа-

тизації навчального 

процесу. –  

 

Збірник матеріалів 

Zbiór raportów 

naukowych. „Wpływ 

badań naukowych. 

(28.04.2013 - 

30.04.2013 ) - 

Bydgoszcz: Wydawca: 

Sp. z o.o. «Diamond 

trading tour», 2013. - 

60 str.: С. 18-19 

30.04.20

13 

фахове 

 0,1 Ширкова Я. В. 
11 Заболоцька Л.А. Особливості про-

світницького руху 

на Закарпатті у др.. 

пол.. 19 ст. 

Наукові записки Він-

ницького держ. пед.. 

унів-ту ім.. М. Коцю-

бинського: збірник 

наукових праць.- Він-

ниця, 2013.-№39.- 

С.268-271 

15.04.20

13 

фахове 

 0,3  
12 Заболоцька Л.А. Навколо проблем 

дотримання норм у 

професійному мов-

ленні. 

Збірник наукових 

праць Таврійського 

державного агротех-

нологічного універси-

тету (економічні 

науки). - № 2(22). - 

Т.2. – Мелітополь, 

2013. 

 

19.05.20

13 

фахове 

 0,35  
13 Заболоцька Л.А. Методологічни ос-

нови педагогічної 

інноватики 

Збірник наукових 

праць Національного 

педагогічного універ-

ситету ім. Драгомано-

ва «Вища освіта Укра-

їни: Тематичні висно-

вки про методичні за-

12.05.20

13 

фахове 

 0,3  
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сади управління якіс-

тю освіти у ВНЗ. Вип 

7. – Київ, 2013 - 

С.382-388 

14 Браташ О.В.  Доля особистих се-

лянських госпо-

дарств в умовах 

проведення земе-

льної реформи   

Збірник наукових 

праць Таврійського 

державного агротех-

нологічного універси-

тету (економічні 

науки). - № 2(22). - 

Т.2. – Мелітополь, 

2013. 

 

19.05.20

13 

фахове 

 0,35  
15 Браташ О.В.  Аспекти соціа-

льного сприй-

няття у педагогі-

чному спілку-

ванні.  

 

Удосконалення нав-

чально-виховного 

процессу в вищому 

навчальному закладі 

//Збірник науково-

методичних праць/. – 

Вип. 17 - ТДАТУ.- 

Мелітополь, 2013. 

05.09.20

13 

Не фахо-

ве 

 0,2  
16 Браташ О.В. Формування пра-

вової культури сту-

дентської молоді.  

 

Удосконалення нав-

чально-виховного 

процессу в вищому 

навчальному закладі 

//Збірник науково-

методичних праць/. – 

Вип. 17 - ТДАТУ.- 

Мелітополь, 2013. 

05.09.20

13 

Не фахо-

ве 

 0,2  
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17 Зімонова О.В. Вплив місцевих го-

ворів на культуру 

мовлення майбут-

нього фахівця 

Збірник наукових 

праць Таврійського 

державного агротех-

нологічного універси-

тету (економічні 

науки). - № 2(22). - 

Т.4. – Мелітополь, 

2013. 

 

19.05.20

13 

фахове 

 0,35  
18 Зімонова О.В. Щодо викладання 

мови у технічному 

ВНЗ 

Удосконалення нав-

чально-виховного 

процессу в вищому 

навчальному закладі 

//Збірник науково-

методичних праць/. – 

Вип. 17 - ТДАТУ.- 

Мелітополь, 2013. 

05.09.20

13 

Не фахо-

ве 

 0,2  
19 Шлєіна Л.І.  Навчальна самос-

тійність професій-

ної компетентності 

май бутніх економі-

стів. 

Збірник наукових 

праць Таврійського 

державного агротех-

нологічного універси-

тету (економічні 

науки). - № 2(22). - 

Т.2. – Мелітополь, 

2013. 

 

19.05.20

13 

фахове 

 0,3  
20 Нестеренко 

О.М.   
Проблемні питання 

адміністративно-

правового забезпе-

чення законності у 

сфері земельних 

відносин 

Збірник наукових 

праць Таврійського 

державного агротех-

нологічного універси-

тету (економічні 

науки)  - Мелітополь, 

2013. - № 2 (22), том. 

19.05.20

13 

фахове 

 0,3  
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6. . 
         

Тези доповідей 

1 Адамович А.Є.  
Принципи побудо-

ви системи вищої 

освіти країн ЄС.  

 

Міжнародна конфере-

нція «Влияние науч-

ных исследований 

(Бидгощ, Польща, 

28.04.2013-30.04.2013) 

  

 0,1 

Калиниченко О. 

О. 

2 Адамович А.Є.  Переваги інформа-

тизації навчального 

процесу. 

Міжнародна конфере-

нція «Влияние науч-

ных исследований» 

(Бидгощ, Польща, 

28.04.2013-30.04.2013) 

  

 0,1 Ширкова Я. В. 

3 Максимець 

О.М. 

«Формування сло-

вотвірної структу-

ри іменників на по-

значення звукових 

процесів, що су-

проводжують дію у 

новій українській 

мові» 

VІІ Міжнародна нау-

ково-практична кон-

ференція «Мова і світ: 

дослідження та викла-

дання», Кіровоград, 

28-29 березня 2013 р. 

  

 

0,1 

 

4 Мельник О.О.  . «Земельна рефор-

ма в Україні: істо-

рія проведення та 

сьогодення» 

Міжнародна науково-

практична конферен-

ція «Інноваційний ро-

звиток аграрної еко-

номіки» Мелітополь, 

18-20 лютого 2013 

  

 

0,1 

 

5 Мельник О.О. «Земельний банк як 

провідна ланка 

проведення аграр-

ної реформи в 

Україні: історія і 

сучасність». 

VIII Міжнародна нау-

ково-практична кон-

ференція «Актуальні 

проблеми та стратегі-

чні напрями розвитку 

національної еконо-

  

 

0,1 
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мі6ки»Мелітополь, 

30-31 травня 2013 р. 

6 Адамович А.Є. Особливості відт-

ворення жіночих 

образів у романах 

М.Шолохова та 

М.Стельмаха 

VІ Міжнародний нау-

ковий симпозіум 

«Література – Театр – 

Суспільство» (м. Хер-

сон, Херсонський дер-

жавний університет, 

жовтень 2013 р). 

  

 

0,1 

 

7 Заболоцька 

Л.А. 

Навколо проблем 

дотримання норм у 

професійному мов-

ленні. 

VIII Міжнародна нау-

ково-практична кон-

ференція «Актуальні 

проблеми та стратегі-

чні напрями розвитку 

національної економі-

ки»Мелітополь, 30-31 

травня 2013 р. 

  

 

0,1 

 

8 Заболоцька 

Л.А. 

Методологічни ос-

нови педагогічної 

інноватики 

V Міжнародна науко-

во-практична конфе-

ренція «Науково-

методичні засади 

управління якістю 

освіти у ВНЗ»Київ 29 

березня 2013 р.  

  

 

0,1 

 

9 Зімонова О.В. Вплив місцевих го-

ворів на культуру 

мовлення майбут-

нього фахівця 

VIII Міжнародна нау-

ково-практична кон-

ференція «Актуальні 

проблеми та стратегі-

чні напрями розвитку 

національної економі-

ки»Мелітополь, 30-31 

травня 2013 р. 

  

 

0,1 

 

10 Зімонова О.В. Значення вивчення ХХХ Міжнародна на-      
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мови для підготов-

ки фахівців 

уково-практична кон-

ференція «Нове в нау-

ці»Горлівка. 2013 

11 Браташ О.В. Доля особистих се-

лянських госпо-

дарств в умовах 

проведення земе-

льної реформи 

Міжнародна науково-

практична конферен-

ція «Інноваційний ро-

звиток аграрної еко-

номіки»Мелітополь, 

18-20 лютого 2013 

  

 

0,1 

 

12 Браташ О.В. Щодо  захисту ав-

торського права в 

інтернеті 

 

10-а міжнародна нау-

ково-практична кон-

ференція «Наукові до-

слідження - теорія та 

експеримент Полтава 

2012.  

  

 

0,1 

 

13 Шлеїна Л.І. Навчальна самос-

тійність професій-

ної компетентності 

май бутніх економі-

стів. 

VIII Міжнародна нау-

ково-практична кон-

ференція «Актуальні 

проблеми та стратегі-

чні напрями розвитку 

національної економі-

ки»Мелітополь, 30-31 

травня 2013 р. 

  

 

0,1 

 

14 Шлєіна Л. I.,  «Перспектива тра-

дицій та новаторст-

ва української ку-

льтури у ХХ – ХХІ 

ст.» 

Міжнародна науково-

практична конферен-

ція « Наукові дослі-

дження – теорія та ек-

сперимент 2013»   

Полтава 29-31 травня 

2013 року.  

  

 

0,1 

Василевський 

С.С. 

15 Шлеїна Л.І.  «Особливості спіл-

кування молоді в 

мережі інтернет» 

XXXII Международ-

ная научно-

практическая конфе-

  

 

0,1 

Рогозін А.В. 

http://sconference.org/
http://sconference.org/
http://sconference.org/
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ренция "Перспективы 

развития науки в 

стране"   

Горловка 24-25 апреля 

2013 года   

16 Шлєіна Л.І. 

 

Значення творчості 

Тараса Шевченка в 

житті українців 

Міжнародна науково-

практична конферен-

ція «Розвиток  науко-

вихь 2013»   

Полтава листопад 

2013 рік 

 

 

 

 0,1 Зайцева О.В. 

17 Мельник О.О. «Голодомор 1932-

1933 рр. як спосіб 

боротьби з україн-

ським селянством 

Півдня України в 

умовах колективі-

зації». 

Всеукраїнська науко-

во-практична конфе-

ренція «Комуністичні 

голодомори в Україні 

1921-1923, 1932-1933, 

1946-1947 рр. Історія 

та історіографія Мелі-

тополь, 30.11 – 01.12. 

2013  

 

 
 

 0,1  

18 Мельник О.О. «Реформування ор-

ганів місцевого са-

моврядування за 

доби Гетьманату». 

Всеукраїнська науко-

во-практична конфе-

ренція « П. Скоропад-

ський – останній Ге-

тьман України»Київ, 

29 квітня 2013  

  

 0,1  

19 Мельник О.О. Аграрна реформа 

П.А. Столипіна, як 

досвід формування 

селянської приват-

ної власності на 

землю. 

Всеукраїнська науково 

– практична конфе-

ренція ТДАТУ м. 

Мелітополь 2013 

 

  

 0,1  

20 Адамович А.Є. Лексикографічна Всеукраїнська науково      

http://sconference.org/
http://sconference.org/
http://sconference.org/
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компетенція як по-

казник мовної ку-

льтури студента 

– практична конфе-

ренція ТДАТУ м. 

Мелітополь 2013 

 

21 Шлєіна Л.І. Спілкування моло-

ді в інтернеті 

Всеукраїнська науково 

– практична конфе-

ренція ТДАТУ м. 

Мелітополь 2013 

 

  

 0,1  

22 Браташ О.В. Доля фермерського 

та особистого се-

лянського госпо-

дарства в умован 

становлення ринку 

землі 

Всеукраїнська науково 

– практична конфе-

ренція ТДАТУ м. 

Мелітополь 2013 

 

  

 0,1  

23 Заболоцька 

Л.А. 

Відлуння давнього 

слова 

 

Всеукраїнська науково 

– практична конфе-

ренція ТДАТУ м. 

Мелітополь 2013 

 

  

 0,1  

24 Черкашина 

С.Л. 

Важливість перек-

ладу науково-

технічної літерату-

ри 

 

Всеукраїнська науково 

– практична конфе-

ренція ТДАТУ м. 

Мелітополь 2013 

 

  

 0,1  

25 Зімонова О.В. 

 

Проблеми стиліс-

тики в сучасній 

українській мові 

Всеукраїнська науково 

– практична конфе-

ренція ТДАТУ м. 

Мелітополь 2013 

 

  

 0,1  

… … …. 

         
1)

 У відповідності до Правил оформлення списку використаних джерел 
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Додаток Б 

 

Публікації наукових робіт студентів 

 

№ 

п/

п 

П.І.Б. 

та № групи 

автора 

Назва 

статті 

Видавництво,  

журнал 
(назва, номер, рік)

1) 

Підписа-

но до 

друку 

Тип  

видання  
(друковане 

– фахове / 

не фахове; 

електронне 

– фахове / 

не фахове) 

Вклю-

чення 

видання 

до між-

народних 

наукоме-

тричних 

баз 

(назва 

бази)
 2)

 

Кількість 

друкованих 

аркушів 

П.І.Б. 

керівника 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 

Статті 

1 Сизоненко О. Захист інтелекту-

альної власності в 

мережевих систе-

мах інформації. 

Удосконалення нав-

чально-виховного 

процессу в вищому 

навчальному закладі 

//Збірник науково-

методичних праць/. – 

Вип. 17 - ТДАТУ.- 

Мелітополь, 2013. 

05.09.20

13 

не фахове 

 

0,2 

Мельник О.О. 

2 Калиниченко 

О. О. 
Принципи побудо-

ви системи вищої 

освіти краЇн ЄС.  

 

Збірник матеріалів 

Zbiór raportów 

naukowych. „Wpływ 

badań naukowych. 

(28.04.2013 - 

30.04.2013 ) - 

30.04.20

13 

фахове 

 

0,1 

Адамович А.Е. 
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Bydgoszcz: Wydawca: 

Sp. z o.o. «Diamond 

trading tour», 2013. - 

60 str.: С.31-32 

3 Ширкова Я.В. Переваги інформа-

тизації навчального 

процесу 

Збірник матеріалів 

Zbiór raportów 

naukowych. „Wpływ 

badań naukowych. 

(28.04.2013 - 

30.04.2013 ) - 

Bydgoszcz: Wydawca: 

Sp. z o.o. «Diamond 

trading tour», 2013. - 

60 str.: С. 18-19 

30.04.20

13 

фахове 

 0,1 Адамович А.Е. 

Тези доповідей 

1 Ломиш І.В. Правове забезпе-

чення поводження 

з побутовими від-

ходами міста 

Мелітополя. 

Аспекты в реализации 

научных исследова-

ний: Материалы 

XXXII Международ-

ной научно-

практической конфе-

ренции по философ-

ским, филологиче-

ским, юридическим, 

педагогическим, эко-

номическим, психоло-

гическим, социологи-

ческим и политиче-

ским наукам (Украи-

на, г. Горловка, 25-26 

апреля 2013 г.). – Гор-

ловка: ФЛП Пантюх 

Ю.Ф., 2013. – 148 с. С. 

15.04.13  

 0,2 Мельник О.О. 
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125-127 

2 Василевський 

С.С. 

Перспектива тра-

дицій та новаторст-

ва української ку-

льтури у ХХ – ХХІ 

ст. 

Матеріали міжнарод-

ної науково-

практичної конферен-

ції « Наукові дослі-

дження – теорія та ек-

сперимент 2013»  29-

31 травня 2013 року 

 

12.05.15  

 0,1 Шлеіна Л.І. 

3 Рогозін А.В.,  

12 ЕН  

 

Особливості спіл-

кування молоді в 

мережі інтернет 

XXXII Международ-

ная научно-

практическая  конфе-

ренция " Перспективы 

развития науки в 

стране"  24-25 апреля 

2013 года ( Горловка) 

15.04.13  

 0,1 Шлеіна Л.І. 

4 Горбик А.О., 

11 сФК 

Рівні та типи мов-

ної особистості 

ІІ студентська науко-

во-практична конфе-

ренція «Тенденції ро-

звитку сучасної украї-

нської мови»ТДАТУ, 

кафедра українознавс-

тва 2013 

 
 

 0,1 Адамович А.Є. 

5 Ганжа О.Р.,21 

ЕП 

Сучасний стан 

української мови на 

телебаченні. Мова 

розважальних те-

лепередач 

ІІ студентська науко-

во-практична конфе-

ренція «Тенденції ро-

звитку сучасної украї-

нської мови»ТДАТУ, 

кафедра українознавс-

тва 

  

 0,1 Шлєіна Л.І. 

6 Бойко Є.С., 

21МК 

Проблеми зловжи-

вання «Суржиком» 

в українській мові 

ІІ студентська науко-

во-практична конфе-

ренція «Тенденції ро-

  

 0,1 Шлєіна Л.І. 

http://sconference.org/
http://sconference.org/
http://sconference.org/
http://sconference.org/
http://sconference.org/
http://sconference.org/
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звитку сучасної украї-

нської мови»ТДАТУ, 

кафедра українознавс-

тва 

7 Жмак І.А., 31 

ОіА 

Культура мови на 

телебаченні. По-

рушення норм на 

українських теле-

каналах 

ІІ студентська науко-

во-практична конфе-

ренція «Тенденції ро-

звитку сучасної украї-

нської мови»ТДАТУ, 

кафедра українознавс-

тва 

  

 0,1 Шлєіна Л.І. 

8 Страхова К., 11 

МК 

Орфоепічні норми 

та їх вплив на мов-

лення 

ІІ студентська науко-

во-практична конфе-

ренція «Тенденції ро-

звитку сучасної украї-

нської мови»ТДАТУ, 

кафедра українознавс-

тва 

  

 0,1 Шлєіна Л.І. 

9 Корнєва В.С., 

11 ФК 

Експресивно-

семантичне наван-

таження в романі 

Василя Барки «Жо-

втий князь» 

ІІ студентська науко-

во-практична конфе-

ренція «Тенденції ро-

звитку сучасної украї-

нської мови»ТДАТУ, 

кафедра українознавс-

тва 

  

 0,1 Шлєіна Л.І. 

10 Лєбєдєва І.Г., 

31 ФК 

Наукова мова як 

комунікативний 

феномен 

ІІ студентська науко-

во-практична конфе-

ренція «Тенденції ро-

звитку сучасної украї-

нської мови»ТДАТУ, 

кафедра українознавс-

тва 

  

 0,1 Шлєіна Л.І. 

11  Зайцева О.В., Значення творчості Міжнародна науково-  
   Шлєіна Л.І. 
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11ЄОНС Тараса Шевченка в 

житті українців 

 

практична конферен-

ція «Розвиток  науко-

вихь 2013»   

Полтава, 2013 

12 Патрушев С.М. 

11сЕП 

ФЕБ 

Проблеми розвитку  

української мови на 

сучасному етапі 

ІІ студентська науко-

во-практична конфе-

ренція «Тенденції ро-

звитку сучасної украї-

нської мови»ТДАТУ, 

кафедра українознавс-

тва 

  

 0,1 Зімонова О.В. 

13 Науменко Е.М. 

11сЕП 

ФЕБ 

Проблема грамот-

ності сучасного 

студента 

ІІ студентська науко-

во-практична конфе-

ренція «Тенденції ро-

звитку сучасної украї-

нської мови»ТДАТУ, 

кафедра українознавс-

тва 

  

 0,1 Зімонова О,В, 
1)

 У відповідності до Правил оформлення списку використаних джерел 
2
) Web of Science, РИНЦ, Doaj, Scopus та ін. 


