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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 викладачів на 

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

тів. 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 2014 р. продовжувалася робота над науково-технічною підпрограмою 1 

Таврійського державного агротехнологічного університету «Науково-

методологічне забезпечення соціально-економічного розвитку АПК Півдня 

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)

 
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) 

1 2 3 4 5 6 

У навчальний процес 

1. 

Розвиток су-

фіксальної 

словотвірної 

підсистеми 

іменників з 

транспози-

ційним зна-

ченням опре-

дметненої дії  

(стуктури з 

суфіксом    –

к(а)). 

 

Максимець 

О.М. 

Таврійський 

державний агро-

технологічний 

університет 

На заняттях з 

української мови 

за професійним 

спрямуванням   

Наукові запи-

ски. – Випуск 

130. – серія: 

Філологічні 

науки (мовоз-

навство) – Кі-

ровоград: 

РВВ КДПУ                     

ім.В.Винниче

нка. 2014. – 

С.467-472. 

1 2 3 4 5 6 
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2 Вдоскона-

лення право-

вої бази до-

радництва 

щодо розвит-

ку сільських 

територій 

Мельник 

О.О. 

Таврійський 

державний агро-

технологічний 

університет 

На заняттях з дис-

ципліни «Законо-

давство і право в 

АПК» 

Матеріали 

міжнародної 

науково-

практичної 

конференції» 

Фінансово-

економічні 

аспекти ро-

звитку сільсь-

ких теріторій» 

6-7 травня 

1914 р. 

Мелітополь. 

2014. 

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 

5.  Особливості 

відтворення 

історичних 

подій у рома-

нах 

М.Шолохова і 

М.Стельмаха 

Адамович 

А.Е. 

Таврійський 

державний агро-

технологічний 

університет 

На заняттях з 

української мови 

за професійним 

спрямуванням 

Збірник нау-

кових праць 

«Проблеми 

сучасного 

літературо-

знавстві 

періодичне 

фахове ви-

дання Одесь-

кого націо-

нального 

університету 

ім. 

І.І.Мечникова

). Одеса, 2014. 

– С. 75-83. 

6.  Генетичні 

особливості у 

творах 

Т.Шевченка 

Адамович 

А.Е. 

Таврійський 

державний агро-

технологічний 

університет 

На заняттях з 

української мови 

за професійним 

спрямуванням 

Науковий 

збірник 

Ніжинського 

державного 

університету 

імені Миколи 

Гоголя «Нау-

кові записки», 

зареєстрова-

ний ДАК 

України). – 

Ніжин, 2014. 

– С.128-134. 

6. Генетичні 

особливості у 

творах 

Т.Шевченка 

Заболоцька 

Л.А. 

Таврійський 

державний агро-

технологічний 

університет 

На заняттях з 

української мови 

за професійним 

спрямуванням 

Наукові за-

писки, Він-

ницького  

ДПУ. Збірник 

наукових   

праць. Сер. 

«Педагогіка і 

психологія». – 

Вінниця, 

2014. –  Вип. 

41 –          С. 

185 - 189 
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1 2 3 4 5 6 

7. Формування 

у студентів 

знань про 

громадянське 

суспільство в 

процесі нав-

чання. 

Браташ 

О.В. 

Таврійський 

державний агро-

технологічний 

університет 

На заняттях з дис-

ципліни «Правоз-

навство» 

Матеріали 

міжнародної 

науково-

методичної 

конференції 

«Впро-

вадження 

міжнародних 

стандартів 

якості в 

освітній 

простір», м. 

Мелітополь, 

2014 

8. Навчальний 

переклад як 

одна із форм 

вивчення мо-

ви у ВНЗ 

Зімонова 

О.В. 

Таврійський 

державний агро-

технологічний 

університет 

На заняттях з 

української мови 

за професійним 

спрямуванням 

Наукові за-

писки, серія: 

філологічні 

науки (мово-

знавство), 

Випуск 126, 

2014 . с. 348-

351 

9. Наукові за-

писки, серія: 

філологічні 

науки (мово-

знавство), 

Випуск 126, 

2014 . с. 348-

351 

Шлєіна 

Л.I. 

Таврійський 

державний агро-

технологічний 

університет 

На заняттях з 

української мови 

за професійним 

спрямуванням 

Науковий віс-

ник МГПУ 

Серія: Педа-

гогіка 2014 

 Культурно-

антропологі-

чні аспекти 

етнопедаго-

гічного знан-

ня: до поста-

новки питан-

ня 

Горбова 

Н.А. 

Таврійський 

державний агро-

технологічний 

університет 

На заняттях з ди-

циліни «Правоз-

навство» 

Педагогічна 

освіта:теорія і 

практика: Збі-

рник науко-

вих праць 

Кам’янець-

Подільського 

національного 

університету 

ім. І. Огієнка . 

– Кам’янець-

Подільський: 

ПП Зволейко 

Д.Г., 2014. – 

Вип. 13. – с. 

54-60. 
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1 2 3 4 5 6 
 Культурно-

антропологі-

чні засади 

етнопедаго-

гіки у гармо-

нізації освіт-

нього прос-

тору: теоре-

тико-

методологіч-

ний аспект 

Горбова 

Н.А. 

Таврійський 

державний агро-

технологічний 

університет 

На заняттях з ди-

циліни «Правоз-

навство» 

Педагогічні 

науки: теорія, 

історія, інно-

ваційні тех-

нології: Збір-

ник наукових 

праць Сумсь-

кого держав-

ного педа-

гогічного уні-

верситету 

імені А. С. 

Макаренка. – 

Суми. – 2014. 

– Вип. 8. – С. 

208–220 
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). 
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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 Горбова Н.А. Міжнародна конференція 

„Сучасна наука. Нові пе-

рспективи 

(Бидгощ, Польща, 

() 

Формування куль-

турно-

антропологічних 

засад етнопедагогі-

ки: історичний ас-

пект   

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

ференціях (проведених в Україні) 

№№ 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, 27-28 бе-

резня 2014р. 

«Розвиток суфік-

сальної словотвір-

ної підсистеми 

іменників з транс-

позиційним значен-

ням опредметненої 

дії  (стуктури з 

суфіксом –к(а).» 

2 Максимець О.М. XLІ Международная 

научно-практическая 

конференция 

Украина, г.Горловка, 

23-24 января 2014 г 

Засоби атракції ін-

терв’ю як жанру і 

методу у сучасному 

медіапросторі 

3 Мельник О.О.  Міжнародна науково-

методична конференція 

«Впровадження 

міжнародних стандартів 

якості в освітній 

простір». 

Мелітополь, 24 квітня 

2014 р. 

«Вдосконалення 

стандартів якості 

освітянських послуг 

у ВНЗ України». 

4 Мельник О.О. Міжнародна науково-

практична конференція» 

Фінансово-економічні 

аспекти розвитку сільсь-

ких теріторій» 

Мелітополь, 6-7 

травня 1914 р.  

«Вдосконалення 

правової бази до-

радництва щодо ро-

звитку сільських 

територій». 
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5 Горбова Н.А. Міжнародна науково-

практична конференція 

«Розвиток педагогіки та 

психології в умовах сьо-

годення» 2014р  

М.Київ, 23 березня 

2014р. 

Культурно – антро-

пологічне обґрун-

тування вітчизня-

ною етнопедагогі-

кою змісту освіти 

6 Браташ О.В. Міжнародна науково-

методична конференція 

«Впровадження 

міжнародних стандартів 

якості в освітній 

простір». 

м. Мелітополь, 24 

квітня 2014 

«Вплив особистості 

викладача на вихо-

вання студентів.» 

7 Браташ О.В. Міжнародна науково-

методична конференція 

«Впровадження 

міжнародних стандартів 

якості в освітній 

простір». 

м. Мелітополь, 24 

квітня 2014 

«Формування у 

студентів знань про 

громадянське сус-

пільство в процесі 

навчання.» 

8 Браташ О.В. Міжнародна науково-

практична конференція» 

Фінансово-економічні 

аспекти розвитку сільсь-

ких теріторій» 

Мелітополь, 6-7 

травня 1914 р. 

Правова освіта в 

аграрних вищих 

навчальних закла-

дах як інструмент 

дорадництва. 

9 Михайлов В.В. «Формування науково-

освітньої політики» ма-

теріали міжнародної нау-

кової конференції. 

Київ, 31 травня 2014 

р. 

Ідейно-

організаційна криза 

Комуністичної пар-

тії України в Оде-

ській області у дру-

гій половині 1980-х 

– 1991 рр. 

10 Шлеїна Л.І. Міжнародна науково-

практична конференція 

«Впровадження 

міжнародних стандартів 

якості в освітній простір» 

Мелітополь, 24 квітня 

2014 р. 

Навчальна самос-

тійність професій-

ної компетентності 

май бутніх економі-

стів. 

11 Шлєіна Л.І, Кі-

поренко Я.О.. 

10-та Міжнародна науко-

во-практична конферен-

ція  «Розвиток наукових 

досліджень»    

м. Полтава, листопад 

2014 

«Проблема тради-

цій і новаторства в 

українській літера-

турі кінця xix – по-

чатку xx ст.» 

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

конференціях 

№№ П.І.Б. 

автора(ів) 

Назва заходу Місце та дата про-

ведення  

Тема доповіді 
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1 2 3 4 5 

1 Максимець О.М. Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Проблеми та перспек-

тиви сталого розвитку  

АПК півдня України» 

Мелітополь, 2014 Інноваційні проце-

си в лексиці сучас-

ної української мо-

ви. 

2 Мельник О.О. Всеукраїнська науково-

практична конференція  – 

«Гуманітарна освіта: 

досвід, проблеми, 

перспективи» 

 

Мелітополь, 25-26 ве-

ресня 2014 року 

 

Проблеми 

висвітлення голо-

домору 1932-1933 

років на Півдні 

України. 

3 Мельник О.О. Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Проблеми та перспек-

тиви сталого розвитку  

АПК півдня України» 

Мелітополь, 2014 Становлення аг-

рарних відносин в 

Україні за часів 

Київської Русі у Х-

ХІІІ ст. 

4 Адамович А.Є. Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Проблеми та перспек-

тиви сталого розвитку  

АПК півдня України» 

Мелітополь, 2014 Порівняльний 

аналіз систем 

вищої освіти країн 

ЄС. 

5 Шлєіна Л.І. Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Проблеми та перспек-

тиви сталого розвитку  

АПК півдня України» 

Мелітополь, 2014 Спілкування мо-

лоді в інтернеті 

6 Браташ О.В. Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Проблеми та перспек-

тиви сталого розвитку  

АПК півдня України» 

Мелітополь, 2014 Місце правових 

дисциплін у фор-

муванні світогляду 

людини громадян-

ського суспільства. 

7 Браташ О.В. 4 –а  Всеукраїнська нау-

ково-практична заочна 

конференція,  

м. Миколаїв, 14-15 

березня 2014 

«Формування пра-

вової культури 

студентської мо-

лоді». 

8 Заболоцька Л.А. Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Проблеми та перспек-

тиви сталого розвитку  

АПК півдня України» 

Мелітополь, 2014 Формування 

патріотичного 

компоненту мо-

лоді. 

9 Зімонова О.В. 

 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Проблеми та перспек-

тиви сталого розвитку  

АПК півдня України» 

Мелітополь, 2014 Самостійна робота 

студентів як одна із 

форм підготовки 

фахівців. 
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10 Повалій С.І. Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Проблеми та перспек-

тиви сталого розвитку  

АПК півдня України» 

Мелітополь, 2014 Особисті права 

людини в Україні. 

 

 

1)
 відзначити Internet- конференції 

2)
 відзначити виступи іноземною мовою (крім російської) 

 

9.2 Перелік міжнародних конференцій або науково-практичних семінарів, 

організованих кафедрою 

№№ Назва заходу
1)

  Місце та дата проведення  
Кількість  

учасників
 

Міжнародні конференції 
    

Всеукраїнські конференції 
    

Конференції та семінари навчального закладу 
1 Студентська кон-

ференція  «Мова,  

культура  і світ  у 

поліетнічному  

просторі» 

ТДАТУ, 25 листопада 2014 р. 20 

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 

 

13. Участь у виставках – таблиця (немає) 

№№ 
Назва  

виставкових 

Місце та дата  

проведення 

Перелік виставлених  

експонатів 
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 заходів 
    

 

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 

1 Михай-

лов В.В. 

Діяльність 

неформаль-

них громад-

ських орга-

нізацій на 

Півдні Укра-

їни в другій 

половині 

1980-х–1991 

рр. 

07.00.01 

Історія 

України 

Дисертація 

на здобуття 

наукового 

ступеня 

кандидат 

історичних 

наук 

Спеціалізована 

вчена рада К 

17.051.01 Запорізь-

кого національного 

університету 

27.08.2014 

2 Горбова 

Н.А. 

«Культурно-

антрополо-

гічні засади 

вітчизняної  

етнопедаго-

гіки першої 

половини 

ХХ століт-

тя» 

13.00.01 – 

загальна 

педагогі-

ка та іс-

торія пе-

дагогіки 

Педагогіч-

ні науки 

спеціалізована вче-

на рада Д 53.130.01 

при Республікансь-

кому вищому на-

вчальному закладі 

„Кримський гума-

нітарний універси-

тет” 

2014 

14.3 Робота над дисертаціями – таблиця (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 
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14.4 Захист дисертацій під керівництвом співробітників кафедри – немає 

 

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

МОН 

 

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 

 Адамович А. Є. Антикрі-

посниць-

ка україн-

ська, ро-

сійська 

проза та 

амери-

Панте-

лей 

І.А. 

100105 

Порівня-

льне літе-

ратуроз-

навство 

канди

дидат

дат-

ська 

Д 26.001.15 

Дніпрпетровсь-

кий педагогіч-

ний університет 

26.03.

2014 

№

№ 

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 

        

№

№ 

П.І.Б. 

дисертанта 
Тема дисертації 

Дата 

захисту 

Дата 

затвердження 
1 Горбова Н.А. «Культурно-

антрополо-гічні за-

сади вітчизняної  

етнопедаго-гіки 

першої половини 

ХХ століття» 

21 травня 2014 р. 24 червня 2014 р. 

2 Михайлов В.В. Діяльність нефор-

мальних громадсь-

ких організацій на 

Півдні України в 

другій половині 

1980-х–1991 рр. 

27 серпня.2014р. 6 листопада 2014 

р. 
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канська 

аболіціо-

ністська 

літерату-

ра 19 ст. . 

і прблеми 

свободи 

особисто-

сті.  

Підготовка відгуків на автореферати дисертацій 
        

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) - 3, в них студентів – 47 

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. Заболоцька 

Л.А. к.п.н., ст. 

викл., 

к.істор.н. Ме-

льник О.О. 

 

Історичний клуб «Від історії роду до 

історії народу» 

1. Бойко Г. 11 МК 

2. Бойко Є. 11 МК 

3. Василєвський С. 11 КН 

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 
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2.  Зімонова О.В. 

ст..викл., Ада-

мович А.Є. 

к.філол.н 

Клуб з української мови «Рідне сло-

во» 

1. Бойко Галина 

2. Зануда Роман 

3. Клименко Вікторія 

4. Крушельницька Соломія 

5. Коваль Вікторія 

7. Козарь Яна 

8. Мілусь Елеонора 

9. Гошкодеря Ірина 

10. Гончарова Дар’я 

11. Нестерова Аліна 

12. Пейда Ганна 

13. Зайцева Оксана  

14. Фурсов Ігор  

15. Грицаненко Аніта 

16. Тищенко Анастасія 

3.  Браташ О.В., 

Михайлов В.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 

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 
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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 Люта Євгенія 

Геннадіївна 11 

ЕК   

«Глобальные пре-

образования в 

научной сфере» 

XLІ Международ-

ная научно-

практическая кон-

ференция (Украи-

на, г.). – Горловка: 

ФЛП Пантюх 

Ю.Ф., 2014. – С. 

43-47. 

г.Горловка, 23-24 ян-

варя 2014 

Засоби атракції ін-

терв’ю як жанру і 

методу у сучасно-

му медіапросторі 

2 Кіпоренко Я.О. 

11 ЕОНС Шлє-

іна Л.І. Полтава 

10-та Міжнародна 

науково-практична 

конференція « Роз-

виток наукових до-

сліджень»  

М. Полтава, листо-

пад 2014 

«Проблема тради-

цій і новаторства в 

українській літера-

турі кінця xix – по-

чатку xx ст.» 

     

Всеукраїнські конференції 
     

Конференції навчального закладу 
1 Школова Єли-

завета 12 ЕК 

Конференція сту-

дентів і магістрантів 

ТДАТУ 

Мелітополь, ТДАТУ 

2014 

Основні семантич-

ні процеси в лек-

сичному складі 

ЗМІ. 

2 Люта Євгенія 

12 ЕК 

Конференція сту-

дентів і магістрантів 

ТДАТУ 

Мелітополь, ТДАТУ 

2014 

Засоби атракції ін-

терв’ю, як жанру і 

методу у сучасно-

му медіапросторі. 

3 Короп К. О. МБ 

ОіА 

Конференція сту-

дентів і магістрантів 

ТДАТУ 

Мелітополь, ТДАТУ 

2014 

Державне управ-

ління інтелекту-

альною власністю. 

4 Оксамитна Д. 

А. МБ ОіА 

Конференція сту-

дентів і магістрантів 

ТДАТУ 

Мелітополь, ТДАТУ 

2014 

Проблеми захисту 

авторських прав в 

Україні. 

5 Горбик Ана-

стасія 11 с ФК 

Конференція сту-

дентів і магістрантів 

ТДАТУ 

Мелітополь, ТДАТУ 

2014 

Рівні та типи мов-

ної особистості. 

6 Швігл Євгенія 

21 ЕП 

Конференція сту-

дентів і магістрантів 

ТДАТУ 

Мелітополь, ТДАТУ 

2014 

Українська мова в 

засобах масової 

інформації. 

7 Білий Євген Конференція сту-

дентів і магістрантів 

ТДАТУ 

Мелітополь, ТДАТУ 

2014 

Основні зако-

номірності розвит-

ку державності, 

етносів в України. 

8 Гончар І. В. 22 

АГ 

Конференція сту-

дентів і магістрантів 

ТДАТУ 

Мелітополь, ТДАТУ 

2014 

Козацькі літописи, 

українські народні 

думки та пісні про 
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визвольну бороть-

бу 

9 Тищенко А.Є . 

11 ФК 

Конференція сту-

дентів і магістрантів 

ТДАТУ 

Мелітополь, ТДАТУ 

2014 

Фразеологізми у 

нашому житті. 

10 Тадіущук 

Ксенія 11 ФК 

Конференція сту-

дентів і магістрантів 

ТДАТУ 

Мелітополь, ТДАТУ 

2014 

Любов до природи, 

її захист в «Ми-

сливських 

усмішках» О. 

Вишні 

11 Варуша Є.О. 

22ЕЕСАПК 

Конференція сту-

дентів і магістрантів 

ТДАТУ 

Мелітополь, ТДАТУ 

2014 

Запорізька Січ. 

12 Циплаков В.О. 

21 ЕЕСАПК 

Конференція сту-

дентів і магістрантів 

ТДАТУ 

Мелітополь, ТДАТУ 

2014 

Гетьман Сагай-

дачний 

13 Євтушенко 

Х.О. 11МБ 

ЕОНС 

Конференція сту-

дентів і магістрантів 

ТДАТУ 

Мелітополь, ТДАТУ 

2014 

Використання 

об’єктів авторсько-

го права 

14 Науменко Г.С. 

51 ЕОНС 

Конференція сту-

дентів і магістрантів 

ТДАТУ 

Мелітополь, ТДАТУ 

2014 

Правове викори-

стання суміжних 

прав 

15 Панов Артур 11 

сМБ (керівник 

ст.. викладач 

Зіцмонова О.В.) 

Студентська кон-

ференція  «Мова,  

культура  і світ  у 

поліетнічному  

просторі» 

Мелітополь, ТДАТУ 

25 листопада 2014 

Культурна спад-

щина Бердянська 

16 Каліберда Є.С 

11 сМБ (керів-

ник ст.. викла-

дач Зіцмонова 

О.В.) 

Студентська кон-

ференція  «Мова,  

культура  і світ  у 

поліетнічному  

просторі» 

Мелітополь, ТДАТУ 

25 листопада 2014 

Бердянський мор-

ський порт: історія 

створення та роз-

витку 

17 Сіладій А.В. 11 

СМБ  ІКТ (ке-

рівник ст.. ви-

кладач Зіцмо-

нова О.В.) 

Студентська кон-

ференція  «Мова,  

культура  і світ  у 

поліетнічному  

просторі» 

Мелітополь, ТДАТУ 

25 листопада 2014 

Походження  де-

яких українських  

прізвищ 

18 Білоровський 

В.С., 11гр. СМБ 

(керівник ст.. 

викладач Зіц-

монова О.В.) 

Студентська кон-

ференція  «Мова,  

культура  і світ  у 

поліетнічному  

просторі» 

Мелітополь, ТДАТУ 

25 листопада 2014 

Музична культура 

незалежної Украї-

ни 

19 Грушко Вадим 

11 ЕОНС (кері-

вник викл. 

Шлєіна Л.І.) 

Студентська кон-

ференція  «Мова,  

культура  і світ  у 

поліетнічному  

просторі» 

Мелітополь, ТДАТУ 

25 листопада 2014 

Вплив політичних 

діячів на сучасну 

українську молодь 

20 Медведєв Єв-

ген 11 ЕОНС 

(керівник викл. 

Шлєіна Л.І.) 

Студентська кон-

ференція  «Мова,  

культура  і світ  у 

поліетнічному  

просторі» 

Мелітополь, ТДАТУ 

25 листопада 2014 

Вплив політичних 

діячів на сучасну 

українську мову 

21 Дубініна Вікто- Студентська кон- Мелітополь, ТДАТУ Запозичення в 
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рія  11 ЕП гру-

пи (керівник 

викл. Шлєіна 

Л.І.) 

ференція  «Мова,  

культура  і світ  у 

поліетнічному  

просторі» 

25 листопада 2014 українській мові 

22 Цуман  Олек-

сандр 11 ЕП 

(керівник викл. 

Шлєіна Л.І.) 

Студентська кон-

ференція  «Мова,  

культура  і світ  у 

поліетнічному  

просторі» 

Мелітополь, ТДАТУ 

25 листопада 2014 

Сучасний стан 

української мови 

на телебаченні. 

мова розважальних 

телепередач. 

23 Баранов Влади-

слав 11 ЕОНС 

(керівник викл. 

Шлєіна Л.І.)  

Студентська кон-

ференція  «Мова,  

культура  і світ  у 

поліетнічному  

просторі» 

Мелітополь, ТДАТУ 

25 листопада 2014 

Обряди та традиції 

українського наро-

ду 

24 Зюзін Владис-

лав 11 ОА (ке-

рівник викл. 

Шлєіна Л.І.)  

Студентська кон-

ференція  «Мова,  

культура  і світ  у 

поліетнічному  

просторі» 

Мелітополь, ТДАТУ 

25 листопада 2014 

Українська мова як 

чинник державот-

ворення 

Науково-практичні семінари 
     

1) 
відзначити Internet- конференції  

2)
 відзначити виступи іноземною мовою (крім російської) 

 

10 квітня 2014 р. кафедрою українознавства ТДАТУ було організовано 

проведення конференції студентів і магістрантів. Були присутні 14 студентів і 

магістрантів ТДАТУ, 7 студентів Ногайського коледжу ТДАТУ, 4  учня Ко-

стянтинівського районного НВО №1 «Таврія», 5 учнів Костянтинівського ліцею 

«Ерудит», 2 студенти Василівського коледжу ТДАТУ, 1 студентка Мелітополь-

ського коледжу ТДАТУ. Всього 33 учасники. 

Виступили з доповідями студенти: Короп К. О. МБ ОіА, Оксамитна Д. 

А. МБ ОіА, Горбик Анастасії 11 с ФК, Білий Є., Гончар І. В. 22 АГ, Тищенко 

А.Є . 11 ФК, Тадіущук Ксенія 11 ФК, Циплакова В.О. 21 ЕЕСАПК, Євтушенко 

Х.О. 11МБ ЕОНС., 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:  

- Гончар І. В. 22 АГ - «Козацькі літописи, українські народні думки 

та пісні про визвольну боротьбу», за зайняте перше місце;  

- Тищенко А.Є . 11 ФК - «Фразеологізми у нашому житті», за зайняте 

друге місце;  

- Білого Євгена - «Основні закономірності розвитку державності, ет-

носів в України» за зайняте третє місце. 

 

 

16.9 Проведення  наукових олімпіад – таблиця 

№№ Предмет 
Дата  

проведення олімпіади 

Кількість  

учасників 
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1 Українська мо-

ва 

11 березня 2014 р. 26 студентів І курсу всіх 

факультетів ТДАТУ 

2 Історія України 22 жовтня 2014 р. 27 студентів 1 курсу ТДА-

ТУ різних напрямів нав-

чання 

11 березня 2014 р. кафедрою українознавства було організовано і прове-

дено олімпіаду з дисципліни «Українська мова». В олімпіаді взяли участь 26 

студентів             І курсу всіх факультетів ТДАТУ.  

Завдання включали 9 питань з різних розділів мови: орфографії, морфо-

логії, стилістики, діловодства, а також творчу роботу. 

Переможці олімпіади: 

І місце – Зайцева Оксана 11ЕОНС 

ІІ місце – Грицаненко Аніта 11 ЕП 

ІІІ місце – Айзман Катерина 11 ЕП 

Відповідно до плану роботи кафедри українознавства 22 жовтня 2014 ро-

ку було організовано і проведено олімпіаду з Історії України 

(доц., к.і.н. Мельник). Підготовлено завдання з 30 тестів різного рівня складно-

сті  та двох індивідуальних творчих завдань, орієнтованих не лише на знання 

фактів з історії України, але і на аналіз історичної ситуації з відповідними ви-

сновками. 

В олімпіаді взяли участь 27 студентів 1 курсу Таврійського державного 

агротехнологічного університету різних напрямів навчання. Це не лише вияви-

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

Переможцями олімпіади стали: 

1 місце –Дубініна Вікторія 11 ЕП (7,4 бали з 10 можливих); 

2 місце – Сеттаров Алі 11 ОіА ( 6,6 бали з 10 можливих); 

3 місце – Новосельська Валерія 12 ЕК (6,6 бали з 10 можливих) 

 

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 

 



 20 

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 

 

Тонких В.Є. «Они сражались за Ро-

дину» (присвячена ге-

роям Великої Вітчиз-

няної війни випускни-

кам Мелітопольського 

авіаційного училища). 

Запорізький облас-

ний краєзнавчий му-

зей. м. Запоріжжя 21 

листопада 2014 р. 

Обласний літератур-

но-дослідницький 

конкурс «Патріотизм 

у долі Запоріжжя» 

О.В. Браташ 

 

Комарова Ю.С. 

22 ЕОНС  

«Создатель фруктового 

края» ( присвячена Си-

доренко М.Ф.)  

Запорізький облас-

ний краєзнавчий му-

зей. м. Запоріжжя 21 

листопада 2014 р. 

Обласний літератур-

но-дослідницький 

конкурс «Патріотизм 

у долі Запоріжжя» 

О.В. Браташ 

 

 

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 

Аніта, 11ЕП 

Міжнародний конкурс 

імені Т. Шевченка 

2 місце 
Л.І. Шлеіна 

4 Тонких В.Є. «Они сражались за Ро- Фіналіст обласного О.В. Браташ 
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дину» (присвячена ге-

роям Великої Вітчиз-

няної війни випускни-

кам Мелітопольського 

авіаційного училища). 

літературно-

дослідницького кон-

курсу «Патріотизм у 

долі Запоріжжя» 

 

5 

Комарова Ю.С. 

22 ЕОНС, з ро-

ботою  

«Создатель фруктового 

края» ( присвячена Си-

доренко М.Ф.)  

Фіналістка обласно-

го літературно-

дослідницького кон-

курсу «Патріотизм у 

долі Запоріжжя» 

 

О.В. Браташ 

 

 

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:        «_____»  ____________ 2014 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 українознавства 

 

 

№ 

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 

1 Адамович А.Є. Жанрово-стильові 

властивості трило-

гії та роману-епопеї 

(за творами М. 

Стельмаха й М. 

Шолохова)//В ене-

ргетичному полі 

компаративістики: 

український роман 

і світовий контекст: 

монографія / А.Є. 

Адамович, 

Н.В.Зайдлер,  

Т.М. Шарова   

Мелітополь: Видав-

ничий будинок Мелі-

топольської міської 

друкарні, 2014 – 185 с. 

12.02.14   8,4 
Н.В.Зайдлер,  

Т.М. Шарова 
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Статті 
1 Максимець 

О.М. 

«Розвиток суфік-

сальної словотвір-

ної підсистеми 

іменників з транс-

позиційним зна-

ченням опредмет-

неної дії  (стуктури 

з суфіксом    –

к(а)).» 

Наукові записки. – 

Випуск 130. – серія: 

Філологічні науки 

(мовознавство) – 

Кіровоград: РВВ 

КДПУ                     

ім.В.Винниченка. 

2014. – С.467-472. 

05.02.20

14 

фахове 

 0,4  
2 Мельник О.О. Проблеми висвіт-

лення голодомору 

1932-1933 років на 

півдні України 

Українознавчий аль-

манах. Випуск 16.-

Київ, Мелітополь, 

2014.- С.269-282 10.09.14 

фахове 

 0,5  
3 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, 

2014. 

С. 172-177 

15.12.13 фахове 

 0,4  
4 Адамович А.Е. «Особливості 

відтворення істо-

ричних подій у ро-

манах М.Шолохова 

і М.Стельмаха» 

Збірник наукових 

праць «Проблеми су-

часного літературо-

знавстві періодичне 

фахове видання 

Одеського національ-

ного університету ім. 

12.02.14 фахове 

 0,4  
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І.І.Мечникова). Одеса, 

2014. – С. 75-83. 

5 Адамович А.Е «Генетичні особли-

вості у творах 

Т.Шевченка» 

Науковий збірник 

Ніжинського держав-

ного університету 

імені Миколи Гоголя 

«Наукові записки», 

зареєстрований ДАК 

України). – Ніжин, 

2014. – С.128-134. 

11.03.14 фахове 

 0,3  
6 Михайлов В.В. Організаційна та 

ідеологічна криза 

Комуністичної пар-

тії України у другій 

половині 1980-х – 

1991 рр. (на прик-

ладі Запорізької 

області) 

Історичний збірник 

Мелітопольського 

державного педагогі-

чного університету 

імені Богдана Хмель-

ницького. – Меліто-

поль : Вид-во МДПУ 

ім. Б. Хмельницького, 

2014. – Вип. ІI. – С. 

91-99. 03.03.14  

не фахове 

 0,4  
7 Михайлов В.В. Ідейно-

організаційна криза 

Комуністичної пар-

тії України в Оде-

ській області у дру-

гій половині 1980-х 

– 1991 рр. 

Матеріали міжнарод-

ної наукової конфере-

нції (31 травня 2014 

р.). – Київ : «Центр 

наукових публікацій», 

2014. – С. 56-60. 

04.06.14  

не фахове 

 0,3  
8 Заболоцька Л.А. Генетичні особли-

вості у творах 

Т.Шевченка  

Наукові записки, Він-

ницького  ДПУ. Збір-

ник наукових   праць. 

Сер. «Педагогіка і 

психологія». – Він-

ниця, 2014. –  Вип. 41 

14.02.14 фахове 

 0,3  
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– С. 185 - 189 

 

9 Горбова Н.А. Культурно-

антропологічні ас-

пекти етнопедаго-

гічного знання: до 

поста-новки питан-

ня 

Педагогічна осві-

та:теорія і практика: 

Збірник наукових 

праць Кам’янець-

Подільського націо-

нального університету 

ім. І. Огієнка . – 

Кам’янець-

Подільський: ПП Зво-

лейко Д.Г., 2014. – 

Вип. 13. – с. 54-60. 

10.02.14 фахове 

 0,4  
10 Горбова Н.А. Культурно-

антропологічні за-

сади етнопедагогі-

ки у гармонізації 

освітнього просто-

ру: теоретико-

методологічний 

аспект 

Педагогічні науки: 

теорія, історія, інно-

ваційні технології: 

Збірник наукових 

праць Сумського дер-

жавного педа-

гогічного університе-

ту імені А. С. Макаре-

нка. – Суми. – 2014. – 

Вип. 8. – С. 208–220 

21.01.14 фахове 

 0,5  
11 Браташ О.В. Продолжим спи-

сок героев. 

Мелитопольские ве-

домости, 2014г., № 19. 

 

24.04.14 Не фахо-

ве 
 0,4  

12 Зімонова О.В. Навчальний пере-

клад як одна із 

форм вивчення мо-

ви у ВНЗ  

Наукові записки, 

серія: філологічні 

науки (мовознавство), 

Випуск 126, 2014 . с. 

348-351 

05.09.14 фахове 

 0,2  
13 Зімонова О.В. Керівництво само-

стійною роботою 

Удосконалення нав-

чально-виховного 

05.09.14 Не фахо-

ве  0,2  
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студентів у ВНЗ процессу в вищому 

навчальному закладі 

//Збірник науково-

методичних праць/. – 

Вип. 18 - ТДАТУ.- 

Мелітополь, 2014. 

14 Шлєіна Л.І.  «Розвиток навчаль-

ної самостійності 

майбутніх еко-

номістів у процесі 

вивчення курсу 

української мови 

професійного 

спрямування.» 

 

 

Науковий вісник 

МГПУ 

Серія: Педагогіка 2014 

14.04.14 фахове 

 0,45  
15 Шлєіна Л.І. «Стилістичні 

функції біблійних 

образів у поезії Т.Г. 

Шевченка» 

 

"Наукові записки. 

Філологічні науки. 

Ніжинського держав-

ного університету 

імені Миколи Гоголя. 

Ніжин, 21 лютого 

2014 року 12.01.14 

фахове 

 0,45  
         

Тези доповідей 

1 Максимець 

О.М. 

Розвиток суфік-

сальної словотвір-

ної підсистеми 

іменників з транс-

позиційним зна-

ченням опредмет-

неної дії  (стуктури 

з суфіксом –к(а). 

Матеріали VІІ Міжна-

родної науково-

практичної конферен-

ції «Мови і світ: дос-

лідження та викла-

дання» (Кіровоград, 

27-28 березня 2014р.) 

24.03.14 

Не фахо-

ве 

 0,2  
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2 Максимець 

О.М. 

Засоби атракції ін-

терв’ю як жанру і 

методу у сучасному 

медіапросторі 

Глобальные преобра-

зования в научной 

сфере: материалы XLІ 

Международной нау-

чно-практической 

конференции (Украи-

на, г.Горловка, 23-24 

января 2014 г.). – Гор-

ловка: ФЛП Пантюх 

Ю.Ф., 2014. – 120 с. 21.12.13 

Не фахо-

ве 

 0,2  

3 Мельник О.О. Вдосконалення 

правової бази до-

радництва щодо 

розвитку сільських 

територій 

Тези міжнародної на-

уково-практичної 

конференції» Фінан-

сово-економічні ас-

пекти розвитку 

сільських теріторій» 

6-7 травня 1914 р. 

Мелітополь. 2014. – С. 

234-237 27.05.14 

фахове 

 0,2  

4 Мельник О.О. Вдосконалення 

стандартів якості 

освітянських по-

слуг у ВНЗ України 

Матеріали міжнарод-

ної науково-

методичної конфе-

ренції «Впровадження 

міжнародних стан-

дартів якості в 

освітянський простір» 

24 квітня 2014 р.  

Не фахо-

ве 

 0,2  

5 Михайлов В.В. Ідейно-

організаційна криза 

Комуністичної пар-

тії України в Оде-

ській області у дру-

гій половині 1980-х 

«Формування науко-

во-освітньої політи-

ки» матеріали міжна-

родної наукової кон-

ференції.Київ, 31 тра-

вня 2014 р. 

28.04.14 Не фахо-

ве 

 

0,2 
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– 1991 рр. 

6 Браташ О.В. Продолжим спи-

сок героев. 

Мелитопольские ве-

домости, 2014г., № 19. 

 

 Не фахо-

ве 
 0,4  

7 Браташ О.В.  Правова освіта в 

аграрних вищих 

навчальних за-

кладах як ін-

струмент дорад-

ництва. 

Тези міжнародної на-

уково-практичної 

конференції» Фінан-

сово-економічні ас-

пекти розвитку 

сільських теріторій» 

6-7 травня 1914 р. 

Мелітополь. 2014. – С. 

233-234 

27.05.14 Не фахо-

ве 

 0,1  

8 Браташ О.В.  Формування 

правової культу-

ри студентської 

молоді. 

 

Матеріали  4 –ї  Все-

української науково-

практичної заочної 

конференції, м. Мико-

лаїв, 2014  

05.09.20

13 

Не фахо-

ве 

 0,2  

9 Браташ О.В. Формування у 

студентів знань 

про громадянсь-

ке суспільство в 

процесі навчан-

ня. 

Матеріали міжнарод-

ної науково-

методичної конфе-

ренції «Впровадження 

міжнародних стан-

дартів якості в 

освітній простір», м. 

Мелітополь, 2014  

05.09.20

13 

Не фахо-

ве 

 0,2  

10 Шлєіна Л.І.  «Навчальна само-

стійність студентів 

у процесі вивчення 

курсу української 

мови професійного 

спрямування.» 

Матеріали Міжнарод-

ної науково-

практичної конферен-

ції «Впровадження 

міжнародних стан-

дартів якості в 

освітній простір» Ме-

 Не фахо-

ве 

 

0,1 
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літополь, ТДАТУ 24 

квітня 2014 р. 

11 Шлєіна Л.І.  «Проблема тради-

цій і новаторства в 

українській літера-

турі кінця xix – по-

чатку xx ст.» 

Матеріали 10-ої Між-

народної науково-

практичної конферен-

ції « Розвиток науко-

вих досліджень». - 

Полтава, листопад 

2014 

21.11.14 Не фахо-

ве 

 

0,2 

Кіпоренко Я.О. 11 

ЕОНС 

12 Максимець 

О.М. 

Інноваційні проце-

си в лексиці сучас-

ної української мо-

ви 

Всеукраїнська науко-

во-практична конфе-

ренція 

«Проблеми та пер-

спективи сталого ро-

звитку  

АПК півдня України» 

Мелітополь, 2014 

. Не фахо-

ве 

 0,1  

13 Мельник О.О. Проблеми 

висвітлення 

голодомору 1932-

1933 років на 

Півдні України. 

 

Всеукраїнська науко-

во-практична конфе-

ренція  – «Гуманітар-

на освіта: досвід, про-

блеми, перспективи» 

Мелітополь, 25-26 ве-

ресня 2014 року 

 

 Не фахо-

ве 

 0,1  

14 Мельник О.О. Становлення аг-

рарних відносин в 

Україні за часів 

Київської Русі у Х-

ХІІІ ст. 

Всеукраїнська науко-

во-практична конфе-

ренція 

«Проблеми та пер-

спективи сталого ро-

звитку  

АПК півдня України» 

Мелітополь, 2014 

 Не фахо-

ве 

 0,1  
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15 Адамович А.Є. Порівняльний 

аналіз систем 

вищої освіти країн 

ЄС. 

Всеукраїнська науко-

во-практична конфе-

ренція 

«Проблеми та пер-

спективи сталого ро-

звитку  

АПК півдня України» 

Мелітополь, 2014 

 Не фахо-

ве 

 0,1  

16 Шлєіна Л.І. Спілкування мо-

лоді в інтернеті 

Всеукраїнська науко-

во-практична конфе-

ренція 

«Проблеми та пер-

спективи сталого ро-

звитку АПК півдня 

України» 

Мелітополь, 2014 

 Не фахо-

ве 

 0,1  

17 Браташ О.В. Місце правових 

дисциплін у фор-

муванні світогляду 

людини громадян-

ського суспільства. 

Всеукраїнська науко-

во-практична конфе-

ренція 

«Проблеми та пер-

спективи сталого ро-

звитку  

АПК півдня України» 

Мелітополь, 2014 

 Не фахо-

ве 

 0,1  

18 Браташ О.В. «Формування пра-

вової культури сту-

дентської молоді». 

Матеріали 4 –ї  Все-

української науково-

практичної заочної 

конференції, м. Мико-

лаїв, 14-15 березня 

2014 

 Не фахо-

ве 

 0,1  

19 Заболоцька 

Л.А. 

Формування 

патріотичного ком-

поненту молоді. 

Всеукраїнська науко-

во-практична конфе-

ренція 

 Не фахо-

ве 

 0,1  
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«Проблеми та пер-

спективи сталого ро-

звитку  

АПК півдня України» 

Мелітополь, 2014 

20 Зімонова О.В. 

 

Самостійна робота 

студентів як одна із 

форм підготовки 

фахівців. 

Всеукраїнська науко-

во-практична конфе-

ренція 

«Проблеми та пер-

спективи сталого ро-

звитку  

АПК півдня України» 

Мелітополь, 2014 

 Не фахо-

ве 

 0,1  

21 Повалій С.І. Особисті права лю-

дини в Україні. 

Всеукраїнська науко-

во-практична конфе-

ренція 

«Проблеми та пер-

спективи сталого ро-

звитку  

АПК півдня України» 

Мелітополь, 2014 

 Не фахо-

ве 

 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 Люта Євгенія 

Геннадіївна 11 

ЕК   

Засоби атракції ін-

терв’ю як жанру і 

методу у сучасному 

медіапросторі 

Глобальные преобра-

зования в научной 

сфере: материалы XLІ 

Международной 

научно-практической 

конференции (Украи-

на, г.). – Горловка: 

ФЛП Пантюх Ю.Ф., 

2014. – С. 43-47. 

12.04.14 Не фахо-

ве 

 

0,2 

Максимець О.М. 

2 Кіпоренко Я.О. 

11 ЕОНС Шлє-

іна Л.І. Полта-

ва 

«Проблема тради-

цій і новаторства в 

українській літера-

турі кінця xix – по-

чатку xx ст.» 

Матеріали 10-ої Між-

народної науково-

практичної конферен-

ції « Розвиток науко-

вих досліджень». - 

Полтава, листопад 

21.11.14 Не фахо-

ве 

 

0,2 

Шлєіна Л.І. 
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2014 

Тези доповідей 

1 Панов Артур 

11 сМБ  

Культурна спад-

щина Бердянська 

Студентська конфере-

нція  «Мова,  культура  

і світ  у поліетнічному  

просторі» Мелітополь, 

ТДАТУ 25 листопада 

2014 

  

 0,1 
ст. викладач  

Зіцмонова О.В. 

2 Каліберда Є.С 

11 сМБ  

Бердянський мор-

ський порт: історія 

створення та розви-

тку 

Студентська конфере-

нція  «Мова,  культура  

і світ  у поліетнічному  

просторі» Мелітополь, 

ТДАТУ 25 листопада 

2014 

  

 0,1 
ст. викладач  

Зіцмонова О.В. 

3 Сіладій А.В. 11 

СМБ  ІКТ  

Походження  де-

яких українських  

прізвищ 

Студентська конфере-

нція  «Мова,  культура  

і світ  у поліетнічному  

просторі» Мелітополь, 

ТДАТУ 25 листопада 

2014 

  

 0,1 
ст. викладач  

Зіцмонова О.В. 

4 Білоровський 

В.С., 11гр. 

СМБ  

Музична культура 

незалежної України 

Студентська конфере-

нція  «Мова,  культура  

і світ  у поліетнічному  

просторі» Мелітополь, 

ТДАТУ 25 листопада 

2014 

 
 

 0,1 
ст. викладач  

Зіцмонова О.В. 

5 Грушко Вадим 

11 ЕОНС  

Вплив політичних 

діячів на сучасну 

українську молодь 

Студентська конфере-

нція  «Мова,  культура  

і світ  у поліетнічному  

просторі» Мелітополь, 

ТДАТУ 25 листопада 

2014 

  

 0,1 викл. Шлєіна Л.І. 

6 Медведєв Єв- Вплив політичних Студентська конфере-    0,1 викл. Шлєіна Л.І. 
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ген 11 ЕОНС  діячів на сучасну 

українську мову 

нція  «Мова,  культура  

і світ  у поліетнічному  

просторі» Мелітополь, 

ТДАТУ 25 листопада 

2014 

7 Дубініна Вік-

торія  11 ЕП 

групи  

Запозичення в 

українській мові 

Студентська конфере-

нція  «Мова,  культура  

і світ  у поліетнічному  

просторі»Студентська 

конференція  «Мова,  

культура  і світ  у по-

ліетнічному  просто-

рі» Мелітополь, ТДА-

ТУ 25 листопада 2014 

  

 0,1 викл. Шлєіна Л.І. 

8 Цуман  Олек-

сандр 11 ЕП  

Сучасний стан 

української мови на 

телебаченні. мова 

розважальних те-

лепередач. 

Студентська конфере-

нція  «Мова,  культура  

і світ  у поліетнічному  

просторі»Студентська 

конференція  «Мова,  

культура  і світ  у по-

ліетнічному  просто-

рі» Мелітополь, ТДА-

ТУ 25 листопада 2014 

  

 0,1 викл. Шлєіна Л.І. 

9 Баранов Вла-

дислав 11 

ЕОНС  

Обряди та традиції 

українського наро-

ду 

Студентська конфере-

нція  «Мова,  культура  

і світ  у поліетнічному  

просторі» Мелітополь, 

ТДАТУ 25 листопада 

2014 

  

 0,1 викл. Шлєіна Л.І. 

10 Зюзін Владис-

лав 11 ОА  

Українська мова як 

чинник державот-

ворення 

Студентська конфере-

нція  «Мова,  культура  

і світ  у поліетнічному  

просторі» Мелітополь, 

  

 0,1 викл. Шлєіна Л.І. 
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ТДАТУ 25 листопада 

2014 
1)

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


