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ВСТУП 
1.  Участь у виконанні госпдоговірних НДР – таблиця 

1)
відзначити закінчені роботи 

 

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

лиця .  

У 2015 р. завершилась робота над науково-технічною підпрограмою 5.1 

«Моделі сталого розвитку виробництв продукції плодівництва».  Виконан-

ня підпрограми здійснювалося у співдружності з кафедрою «Охорона пра-

ці». 

У 2015 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 кафед-

рою «Організація виробництва». 

 

№№ П.І.Б. Тема НДР (загальна) 1)
 

Тема (підтема, розділ) 

НДР
1)

 
1. Городецька О.Г. 

 

«Розробка технологій вирощу-

вання та первинної обробки 

продукції рослинництва в сте-

повій зоні України за умов 

глобального потепління» на 

2011-2015р.р. (номер держав-

ної реєстрації 0111U002542) 

підпрограма 5, розділ 5.1. 

«Моделі сталого розвитку ви-

робництв продукції плодівниц-

тва» 

2. Нестеренко 

О.М. 

«Науково-методологічне за-

безпечення соціально-

економічного розвитку АПК 

Півдня України» (номер дер-

жавної реєстрації № 0111U 

02535). 

Адміністративно-правове за-
безпечення законності у сфері 
земельних відносин; 
Науково-технічна підпрограма 

1 Таврійського державного аг-

ротехнологічного університету 

на 2011-2015 роки 
1)

відзначити закінчені роботи 

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

вник) – відділ соціологічних досліджень, керівник к.соц.н., доцент Городе-

цька О.Г. 

 

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

керівник) - немає 

№№ 

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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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 

- - - - - - 

У виробництво 
- - - - - - 

 
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. Назва заходу

1)
  

Місце та дата про-

ведення  

Тема  

доповіді
2 
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Міжнародні конференції 
1. Максимець 

О.М. 

ІХ Міжнародна науко-

во-практична конфе-

ренція «Мови і світ: 

дослідження та викла-

дання» 

Кіровоград, 26-27 бе-

резня 2015 р. 

Розвиток суфікса-

льної словотвірної 

підсистеми іменни-

ків з транспозицій-

ним значенням 

опредметненої дії 

(структури з суфік-

сом –ок/- нок, ток) 

2 Мельник О.О.  Міжнародна науково-

практична конференція 

«Теорія і практика су-

часної юриспруденції»  

Київ, 11-12 грудня 

2015 р. 

Місцеве самовря-

дування за доби 

Гетьманату 

П.Скоропадського 

3 Мельник О.О. 
XII (LXIV) Міжнарод-

на науково-практична 

конференція «Майбут-

нє сучасної науки: за-

вдання і стратегія»  

Київ, 25 грудня 2015, До історії українсь-

ких установчих 

зборів 

4 Горбова Н.А. Проблеми та перспек-

тиви розвитку науки на  

початку третього тися-

чоліття у країнах 

Європи та Азії: Ма-

теріали ХV Міжнарод-

ної науково-

практичної інтернет-

конференції  

Переяслав-

Хмельницький 30 

червня 2015 

Механізм дії права 

на процес фор-

мування поведінки 

особи: до поста-

новки питання 

5 Горбова Н.А. Матеріали Міжнар. на-

уково-практ. конф. 

[„Здійснення наукових 

досліджень і реалізація 

наукових проектів “]  

Краков: „Diamond 

trading tour“, 2015. 

Методологічні 

умови аналізу юри-

дичної відповіда-

льності у правомір-

ній поведінці 

6 Горбова Н.А. Шляхи вдосконалення 

нормативно-правової 

бази України як основи 

сталого розвитку сус-

пільства: Матеріали 

Міжнародної науково-

практичної інтернет-

конференції (4 вересня 

2015 р.), м. Харків. – 

2015. – С. 6-8. 

4 вересня 2015 р., м. 

Харків 

Об’єктивна та 

суб’єктивна сторо-

на позитивної 

відповідальності 

7 Городецька О.Г. ХІІ-та Міжнародна на-

укова конференцяї 

«Молодіжна політика: 

проблеми та перспек-

тиви» 

Дрогобицький держа-

вний педагогічний 

університет імені Іва-

на Франка, 14-16 тра-

вня 2015 р. 

Оцінка випускни-

ками ТДАТУ отри-

маних знань та пе-

рспективи працев-

лаштування 

8 Городецька О.Г. ІІІ Международная на-

учно-практическая 

конференция «Морс-

кая отрасль в контекс-

ФГБОУ ВО «Керчен-

ский государственный 

морской технологиче-

ский университет», 

Выбор высшего 

учебного заведения 

глазами студентов 

первокурсников 
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те социальных процес-

сов: технологии, рис-

ки, ценности» 

29-30 мая. – Керчь, 

2015 г. 

9 Городецька О.Г. Міжнародна науково-

практична конференція 

«Людиновимірність 

гармонізації культур-

но-освітнього просто-

ру майбутніх педаго-

гів: наукові досягнення 

і перспективи» 

Мелітопольський 

державний педагогіч-

ний університеті імені 

Богдана Хмельниць-

кого, 11-12 червня 

2015 р. 

Майбутня професія 

очами випускників 

ТДАТУ 

10 Ісакова О.І. Міжнародна науково-

практична конференція 

«Людиновимірність 

гармонізації культур-

но-освітнього просто-

ру майбутніх педаго-

гів: наукові досягнення 

і перспективи» 

Мелітопольський 

державний педагогіч-

ний університеті імені 

Богдана Хмельниць-

кого, 11-12 червня 

2015 р. 

Інновації  та стере-

отипи як проблеми 

сучасної освіти 

11 Ісакова О.І.. VІІ Міжнародна нау-

ково-практична кон-

ференція «Майбутнє 

сучасної науки: задачи 

і стратегія»,  

Київ, 25-29 грудня  

2015 р. 

«Проблеми та пер-

спективи сучасної 

науки» 

12 Морарь М.В. Міжнародна науково-

практична конференція  

м. Київ, 8 травня 2015 

року 

Політична консолі-

дація Українського 

суспільства: теоре-

тичні та методоло-

гічні аспекти 

13 Морарь М.В. Міжнародна наукова 

конференція « Дні на-

уки філософського фа-

культету – 2015» 

м. Київ, 2015 року Політична інтегра-

ція як чинник кон-

солідації українсь-

кого суспільства 

14 Морарь М.В. Матеріали міжнарод-

ної науково-

практичної конферен-

ції «Суспільні науки 

сьогодні: постулати 

минулого і сучасні те-

орії» 

м. Дніпропетровськ, 

6-7 листопада 2015 р. 

Політична освіта як 

фактор формування 

політичної культу-

ри українського 

суспільства 

15 Морарь М.В. Матеріали міжнарод-

ної науково-

практичної конферен-

ції «Суспільні науки 

сьогодні: проблеми  та 

досягнення сучасних 

наукових досліджень» 

Причормноморський 

центр досліджень 

проблем суспільства. 

м. Одеса, 4-5 грудня 

2015 

Роль політичної 

науки у формуванні 

політичної свідо-

мості 

16 Нестеренко 

О.М. 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Сучасні науковці до-

слідження представни-

ків юридичної науки – 

15-16 січня 2016р. 

Дніпрпетровськ 

Порявняльний ана-

ліз вітчизняної та 

американської мо-

делі правового ви-

ховання молоді 
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прогрес законодавства 

України майбутнього» 

17 Шлєіна Л.І. Міжнародна науково-

практична конференція « 

Наукові дослідження – 

теорія та експеримент 

2015» 

29-31 травня 2015 ро-

ку. (Полтава) 

«Проблеми мовної 

культури» 

18 Шлєіна Л.І.  IV (LVI)   Международ-

ная научно- практиче-

ская конференция «Тра-

диции и инновации в 

современной науке»   

 

Украина, 

г. Киев, 24-25 апреля 

2015 г.)   

 

«Роль іншомов-

них запозичень у 

сучасній україн-

ській  мові» 

19 Шлєіна Л.І.  IV (LVI)   Международ-

ная научно- практиче-

ская конференция «Тра-

диции и инновации в 

современной науке»   

Украина, 

г. Киев, 24-25 апреля 

2015 г.) 

«Проблеми 

становлення 

української 

термінографії» 

20 Крупенко О.В. ІІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція «Ко-

гнітивні та емоційно-

поведінкові фактори 

Повноцінного 

функціонування люди-

ни: 

Культурно-історичний 

підхід» 

М. Харків, 23-24 жо-

втня 2015 року, 

Харківський Націо-

нальний педагогічний 

університет 

імені Г.С. Сковороди 

Професійна само-

реалізація як по-

казник успішності 

21 Крупенко О.В. VII Харківські 

міжнародні психо-

логічні читання 

«Актуальні проблеми 

теорії та практики 

психологічної допомо-

ги» 

М. Харків, 25 – 26 ли-

стопада 2015 р., Хар-

ківський  Національ-

ний  університет імені  

В.Н. Каразіна, 

Факультет психології 

 

Формування пси-

хологічної допомо-

ги студентам агра-

рного вишу 

22 Щербакова Н.В. Круглый стол : Социо-

культурная ситуация: 

проблемы теории и 

практики», КазГУКИ  

Казань, Татарстан, 15 

мая 2015г. 

Влияние культуры 

на трансформаци-

онные процессы, 

происходящие в 

системе ценностей 

сознания молодежи 

Украины: филосо-

фский аспект. 

23 Щербакова Н.В. Міжнародна науково-

практична конференція 

«Людиновимірність 

гармонізації культур-

но-освітнього просто-

ру майбутніх педаго-

гів: наукові досягнення 

і перспективи» 

Мелітопольський 

державний педагогіч-

ний університеті імені 

Богдана Хмельниць-

кого, 11-12 червня 

2015 р. 

Оптимізація проце-

су впливу інститу-

ту родини, з метою 

виховання молоді 

України в дусі то-

лерантності. Філо-

софський аспект 

24 Шелудько О.О. IV(LVI)Международна апрель 2015 р. Культурно-

http://sconference.org/
http://sconference.org/
http://sconference.org/
http://sconference.org/
http://sconference.org/
http://sconference.org/
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я научно-практическая 

конференция «Тради-

ции и инновации в со-

временной науке» 

эстетическое вос-

питание современ-

ных специалистов 

25 Шелудько О.О. Міжнародна науково-

практична конференція 

«Людиновимірність 

гармонізації культур-

но-освітнього просто-

ру майбутніх педаго-

гів: наукові досягнення 

і перспективи» 

Мелітопольський 

державний педагогіч-

ний університеті імені 

Богдана Хмельниць-

кого, 11-12 червня 

2015 р. 

Формирование 

профессиональной 

культуры будущих 

специалистов 

26 Козинець О. А. X Міжнародна науко-

во-практична конфе-

ренція «Актуальні пи-

тання,проблеми та пе-

рспективи розвитку 

гуманітарного знання у 

сучасному інформа-

ційному просторі: на-

ціональний та інтерна-

ціональний аспекти», 

яка проходила у Схід-

ноукраїнському націо-

нальному університеті 

ім. В. Даля 

30-31 травня. - м. Ру-

біжне, 2015р. 

Психологічний фа-

ктор у формуванні 

творчого потенціа-

лу майбутніх випу-

скників ВНЗ 

27 Козинець О. А. Міжнародна науково-

практична конференція 

«Людиновимірність 

гармонізації культур-

но-освітнього просто-

ру майбутніх педаго-

гів: наукові досягнення 

і перспективи» 

Мелітопольський 

державний педагогіч-

ний університеті імені 

Богдана Хмельниць-

кого, 11-12 червня 

2015 р. 

Психологічний фа-

ктор у формування 

творчого потенціа-

лу майбутніх випу-

скників ТДАТУ 

Всеукраїнські конференції 
1. Максимець 

О.М. 

Всеукраїнська наукова 

конференція пам’яті 

доктора філологічних 

наук, професора Кве-

селевича (1935-2003) 

«Сучасний стан і перс-

пективи лінгвістичних 

досліджень та пробле-

ми перекладу» 

Житомир, 15 травня 

2015 р. 

Розвиток суфікса-

льної словотвірної 

підсистеми іменни-

ків з транспозицій-

ним значенням 

опредметненої дії 

(структури з суфік-

сом –н(и)/-чин/ чин 

(и)) 

2. Максимець 

О.М. 

Всеукраїнська науко-

во-практична інтернет-

конференція «Паради-

гми національно-

патріотичного вихо-

вання у ВНЗ» 

Львів, 25-30 листопа-

да 2015 р. 

Формування мовної 

особистості як за-

порука національ-

ного виховання. 

3 Мельник О.О. Всеукраїнська науко-

во-практична конфе-

Мелітополь, 2015 Розвиток аграрних 

відносин в Україні 
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ренція «Проблеми та 

перспективи сталого 

розвитку АПК півдня 

України» ТДАТУ 

у ХIV-ХVI ст. 

4 Городецька О.Г. Всеукраїнської науко-

во-практичної конфе-

ренції «Форм ввввуу-

вання основних на-

прямів розвитку соціо-

гуманітарних наук» 

Дніпродзержинський 

державний технічний 

університет, 11-12 

квітня 2014 р. 

Випускники шкіл 

як об’єкт соціоло-

гічного аналізу 

Конференції та семінари навчального закладу 
1 Городецька О.Г. Міжнародній науково-

практичній конферен-

ції « Проблеми та пер-

спективи сталого роз-

витку АПК»  

ТДАТУ, Мелітополь  

07-14 квітня 2015 р. 

Перспективи пра-

цевлаштування ви-

пускників ТДАТУ 

(соціологічний 

аналіз) 

2 Морарь М.В. Міжнародній науково-

практичній конферен-

ції « Проблеми та пер-

спективи сталого роз-

витку АПК»  

ТДАТУ, Мелітополь  

07-14 квітня 2015 р. 

Консолідаційна па-

радигма  модерні-

зації України 

3 Ісакова О.І. Міжнародній науково-

практичній конферен-

ції « Проблеми та пер-

спективи сталого роз-

витку АПК»  

ТДАТУ, Мелітополь  

07-14 квітня 2015 р. 

Методологічні ос-

нови прогнозуван-

ня соціальних про-

цесів 

4 Ісакова О.І. Всеукраїнська науково 

– практична інтернет 

конференція «Паради-

гми національно - пат-

ріотичного виховання 

у ВНЗ» 

Львів, 25 -30 листопа-

да 2015 р. 

Проблема патріо-

тичного виховання 

студентів 

 

5 Ісакова О.І. Всеукраїнська науко-

во-практична конфе-

ренція  студентів і мо-

лодих учених «Роль 

освіти у формуванні 

життєвих цінностей 

молоді»  

Мелітополь, 30 жовт-

ня 2015 р.  

«Ціннісно-смислові 

орієнтації гумані-

тарної освіти».  

6 Ісакова О.І.. Всеукраїнська науково 

– практична конферен-

ція «Педагогіка здоро-

вя»  

 Кривій ріг, 28 – 29 

січня 2016 . 

 

«Здоровя людини 

як філософська ка-

тегорія». 

7 Шелудько О.О. Міжнародній науково-

практичній конферен-

ції « Проблеми та пер-

спективи сталого роз-

витку АПК»  

ТДАТУ, Мелітополь  

07-14 квітня 2015 р. 

Естетична складова 

у вихованні сучас-

ного студента 

8 Щербакова Н.В. Міжнародній науково-

практичній конферен-

ції « Проблеми та пер-

спективи сталого роз-

ТДАТУ, Мелітополь  

07-14 квітня 2015 р. 

Влияние скрытой 

идеологи на патри-

отическое воспита-

ние молодежное 
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витку АПК»  

9 Крупенко О.В. Міжнародній науково-

практичній конферен-

ції « Проблеми та пер-

спективи сталого роз-

витку АПК»  

ТДАТУ, Мелітополь  

07-14 квітня 2015 р. 

Емоційна напруга в 

житті сучасної лю-

дини 

10 Козинець О.А. Міжнародній науково-

практичній конферен-

ції « Проблеми та пер-

спективи сталого роз-

витку АПК»  

ТДАТУ, Мелітополь  

07-14 квітня 2015 р. 

Значення психоло-

гії в професійній 

діяльності 

Науково-практичні семінари 
1. Максимець 

О.М. 

ІV Міжнародний нау-

ковий семінар «Конце-

птуальні проблеми фу-

нкціонування мови в 

полікультурному прос-

торі» 

Мелітополь. 26 берез-

ня 2015 р. 

Розвиток суфікса-

льної словотвірної 

підсистеми іменни-

ків з транспозицій-

ним значенням 

опредметненої дії 

(структури з суфік-

сом  іншомовного 

походження) 

2 Городецька О.Г. IV Міжуніверситетсь-

кий регіональний фі-

лософсько-

методологічний семі-

нар за темою «Засади 

організації культурно-

освітнього простору 

професійного зростан-

ня майбутніх фахівців» 

ТДАТУ, 22 червня 

2015 року 

 

Майбутнє випуск-

ників ТДАТУ 

3 Морарь М.В. IV Міжуніверситетсь-

кий регіональний фі-

лософсько-

методологічний семі-

нар за темою «Засади 

організації культурно-

освітнього простору 

професійного зростан-

ня майбутніх фахівців» 

ТДАТУ, 22 червня 

2015 року 

 

Формування та ре-

алізація політичних 

цінностей у кон-

тексті інтеграції 

України до євро-

пейського освіт-

нього простору 

4 Ісакова О.І. IV Міжуніверситетсь-

кий регіональний фі-

лософсько-

методологічний семі-

нар за темою «Засади 

організації культурно-

освітнього простору 

професійного зростан-

ня майбутніх фахівців» 

ТДАТУ, 22 червня 

2015 року 

 

Нравственное соз-

нание и его влия-

ние на воспитание 

студентов 

5 Крупенко О.В. IV Міжуніверситетсь-

кий регіональний фі-

лософсько-

методологічний семі-

ТДАТУ, 22 червня 

2015 року 

 

Вплив самооцінки 

на становлення 

майбутніх фахівців 
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нар за темою «Засади 

організації культурно-

освітнього простору 

професійного зростан-

ня майбутніх фахівців» 

6 Крупенко О.В. Міжнародний психо-

логічний конгрес 

«Психофізіологічні і 

психологічні проблеми 

формування стійкості 

особистості»  

МАНБО. 15.09.15 – 

15.10.15. Європа. Ло-

ндон. 

Эмоциональная 

устойчивость лич-

ности в разрезе 

внутриличностных 

и профессиональ-

ных противоречий 

7 Крупенко О.В.  No 7 (2015): GISAP: 

Psychological Sciences. 

– с. 38-41 

Влияние экономи-

ческого положения 

сельского населе-

ния Украины на его 

психическое 

состояние 

8 Шелудько О.О. IV Міжуніверситетсь-

кий регіональний фі-

лософсько-

методологічний семі-

нар за темою «Засади 

організації культурно-

освітнього простору 

професійного зростан-

ня майбутніх фахівців» 

ТДАТУ, 22 червня 

2015 року 

 

Культурно-

эстетическое вос-

питание студентов 

9 Шелудько О.О. ІІ науково-практичний 

семінар «Інклюзивна 

практика в дошкільній 

і початковій освіті: ре-

алії та перспективи» 

МДПУ, 17 листопада 

2015 року 

Психологічна підт-

римка людей з осо-

бливими потребами 

у ВНЗ в рамках 

безпосередньої ін-

клюзивної освіти 

10 Шелудько О.О. Тренінг-семінар «Пси-

хологія жіночого емо-

ційного благополуччя» 

Західно-українська 

асоціація арт-

психологів та арт-

терапевтів, 05.07.2015. 

Навчання на тре-

нінг-семінарі 

11 Щербакова Н.В. IV Міжуніверситетсь-

кий регіональний фі-

лософсько-

методологічний семі-

нар за темою «Засади 

організації культурно-

освітнього простору 

професійного зростан-

ня майбутніх фахівців» 

ТДАТУ, 22 червня 

2015 року 

 

Влияние культуры 

на трансформаци-

онные процессы, 

происходящие в 

системе ценностей 

сознания молодежи 

Украины 

12 Щербакова Н.В. ІІ науково-практичний 

семінар «Інклюзивна 

практика в дошкільній 

і початковій освіті: ре-

алії та перспективи» 

МДПУ, 17 листопада 

2015 року 

Соціально-

психологічні аспе-

кти роботи з діть-

ми, що мають осо-

бисті потреби 

13 Козинець О.А. IV Міжуніверситетсь-

кий регіональний фі-

ТДАТУ, 22 червня 

2015 року 

Значення психоло-

гічного фактору у 
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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 
1. Міжнародній науко-

во-практичній кон-

ференції « Проблеми 

та перспективи ста-

лого розвитку АПК» 

ТДАТУ, Мелітополь  07-14 квітня 

2015 р. 

17 студентів 

ТДАТУ 

Всеукраїнські конференції 
1. І Всеукраїнська нау-

ково-практична Інте-

рнет-конференція 

студентів та магістрів 

«Перші кроки до нау-

ки» 

ТДАТУ, 21.04.2015 р. 25 студента ТДА-

ТУ,  6 учнів 11 кл. 

Конференції та семінари навчального закладу 
    

Науково-практичні семінари 
1 IV Міжуніверситет-

ський регіональний 

філософсько-

методологічний семі-

нар за темою «Засади 

організації культур-

но-освітнього прос-

тору професійного 

зростання майбутніх 

фахівців» 

ТДАТУ, 22 червня 2015 року 

 

34 

1)
 відзначити Internet- конференції 

 

 

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

№№ Назва заходу  Місце та дата проведення  
Кількість  

учасників
 

    

 

лософсько-

методологічний семі-

нар за темою «Засади 

організації культурно-

освітнього простору 

професійного зростан-

ня майбутніх фахівців» 

 формуванні твор-

чого потенціалу 

майбутніх фахівців 

ТДАТУ 
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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 

 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 

       

       

 

14.3 Робота над дисертаціями – таблиця 

№

№ 

П.І.Б. 

дисе-

ртанта 

Тема 

дисерта-

ції 

Науковий 

керівник 

(консуль-

тант) вче-

ний сту-

пень, вче-

не звання 

Дата 

затвер-

дження 

теми ди-

сертації 

Вченою 

радою 

Дата 

предста-

влення 

дисерта-

ції до 

захисту 

Шифр 

спецради 

подання 

дисертації 

до захис-

ту, назва 

установи 

Вид 

на-

вча

ння 

1 Крупе-

нко 

О.В. 

Соціаль-

но-

психологі-

д. психол. н. 

Ліщинська 

О.А. 

Інституту 

соціальної 

та політич-

2016 р.  Здо-

бу-

вач 
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14.4 Захист дисертацій під керівництвом співробітників кафедри – немає 

 

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

МОН, молоді та спорту України (немає) 

чний су-

провід 

професій-

ної діяль-

ності фер-

мера 

ної психо-

логії АПН 

України від 

26.12.06. р. 

2 Щер-

бакова 

Н. В. 

Трансфо-

рмація 

ціннісних 

орієнтацій 

особисто-

сті в умо-

вах фор-

мування 

нової істо-

ричної 

свідомості 

в сучасно-

му україн-

ському 

суспільст-

ві 

д.філ.н, 

проф.. Оле-

ксандрова 

О.С. 

Київський 

університет 

ім.. Б. Гри-

нченка від 

26.11.2015р. 

  За-

очна 

аспі-

пі-

ран-

тура 

3 Несте-

рен-

коО.М. 

Правове 

виховання 

у сучас-

ному сус-

пільстві: 

теоретико-

компара-

тивістське 

дослі-

дження 

 

 

К.ю.н., доц.  

доцент ка-

федри зага-

льноправо-

вих дисци-

плін 

факультету 

права та ма-

сових ко-

мунікацій 

ХНУВС 

Волошенюк 

О.В. 

Жовтень 

2015 р. 

 Харківсь-

кий націо-

нальний 

університет 

внутрішніх 

справ 

за-

оч-

на 

№

№ 

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 
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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 

дисертації 

П.І.Б. 

дисе-

ртан-

та 

Спеціа-

льність 

(назва, 

шифр) 

Вид 

ди-

сер-

тації 

Шифр спец-

ради, назва 

установи, в 

якій захи-

щена 

дисертація 

Дата 

за-

хис-

ту 

Підготовка експертного висновку по дисертації 

        

Опонування дисертацій 

        

Підготовка відгуків на автореферати дисертацій 
1  Михайлов В.В. Становлення 

та розвиток 

наукових 

досліджень з 

селекції од-

нонасінних 

форм цукро-

вих буряків 

на теренах 

України (30-

ті роки ХХ – 

початок ХХІ 

століття) 

Євту-

шик 

Роман 

Воло-

дими-

рович 

07.00.07 – 

історія 

науки й 

техніки 

канди

дидат

дат-

ська 

К 26.373.01   

Національна 

наукова сіль-

ськогосподар-

ська бібліоте-

ка Національ-

ної академії 

аграрних наук 

України 

28.08.

2015 

2 Городецька 

О.Г.  

Демографіч-

ний стан су-

часного укра-

їнського сус-

пільства у 

світлі соціо-

логічного 

дискурсу 

Шапо-

вал 

А.П. 

22.00.04 - 

спеціаль-

ні та га-

лузеві со-

ціології 

канди

дидат

дат-

ська 

Д17.127.02 в 

Класичному 

приватному 

університеті 

11.09.

2015р

. 

 

 

15.2 Рецензування наукових праць, редагування та підготовка збірників 

наукових праць (немає) 

№№ П.І.Б. 

рецензента  

(редактора) 

Збірники наукових 

праць
1) Монографії

1) 

1 Городецька О.Г. Проблеми та перспективи 

сталого розвитку АПК: ма-
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тер. міжнар. наук.-практ. 

конф. м. Мелітополь, 7-14 

квітня 2015 року. – Меліто-

поль: ТДАТУ, 2015. – Т.1 

(Гуманітарні науки). – 56 с. 

2 Михайлов В.В. Історичний збірник Мелі-

топольського державного 

педагогічного університету 

імені Богдана Хмельниць-

кого. – Мелітополь: Вид-во 

МДПУ ім. Б. Хмельницько-

го, 2015. – Вип. ІІI. 

 

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 – 2  (___) 

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. Городецька 

О.Г., Крупенко 

О.В. 

Соціально-психологічні 

проблеми професійного росту і 

діяльності особистості 

1. Страхова Карина (31МК) 

2. Бончужна Єлизавета (31МК)  

3.Дубініна Вікторія (21ЕП) 

4.Новак Катерина (31ОП) 

5. Філоненнко О. (42ПМ) 

6. Мадлей Р. (42ПМ) 

7. Тітов А. (42ПМ) 

8. Скиба В. (41ПМ) 

9. Литвиненко Д. (31ОП) 

10. Новак К. (31ОП) 

11. Бурич К. (31 ОП) 

12. Ємельянов Д. (21МБАГ) 

13. Потапенко В. (21МБАГ) 

14. Палий О. (21МБАГ) 

15. Трофімова Г. (21 МБАГ) 

16. Ковальчук Д. (24 ПМ) 

17. Зануда Р. (41 МК) 

18. Шпигун Л. (41 МК) 

19. Савцова А.(31 ЕК) 

20. Ледавицька О. (31 ЕК) 

21. Данько С. (21 ЕП) 

22. Федотов Д. (21 МБ) 

23. Борисов В. (31 ЕК) 

24. Агапов А. (11 КН) 

25. Демьяненко М. (31 ХТІ) 

2.  Зімонова О.В. Клуб з української мови «Майс-  
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тер  слова» 

3. Горбова Н.А. Правовий дискусійний клуб 

студентської молоді «Феміда» 

 

1.Варуша Євген  21 ЕЕСАПК 

2.Данченко Олександр  ПМО 

3.Єлісєєв Сергій44 ПМО 

4.Комарова Юлія 22 ЕОНС 

5.Кришкіна Олександра 11 

ЕОНС 

6.Москаленко 21 ФК 

7.Серафимов Денис 21 ФК 

8.Ставерський Віталій 21 

ЕСАПК 

9.Ставерський Роман 21 ЕЕ-

САПК 

10.Тонких Володимир 22 ЕОНС 

4. Михайлов В.В. 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 

 

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 Буркат О. Міжнародну науко-

во-практичну кон-

ференцію «Нове 

міжнародне та 

національне зако-

нодавство – нові 

завдання юридичної 

науки» 

13–14 листопада 

2015 р. у м. Київ 

Центр правових нау-

кових досліджень 

Принципи форму-

вання ринку інте-

лектуальної влас-

ності в сучасних 

умовах 

2 Жмак І. Міжнародна нау-

ково-практична 

конференція «акту-

альні питання 

юридичної теорії 

та практики: нау-

кові дискусії» 

4-5 грудня 2015 р., м. 

Харків 

Проблеми захисту 

інтелектуальної 

власності в інтер-

неті 

3 Бєлік Ю. Міжнародна нау-

ково-практична 

конференція «дер-

жава і право: про-

блеми становлення 

і стратегія розвит-

ку» 

 

ДВНЗ «Ужгородсь-
кий національний 
університет», Інсти-
тут держави і права 
країн Європи, Центр 
законотворчості при 
юридичному факуль-
теті м. Ужгород, 25-
26 грудня 2015 р.  

Інтелектуальна 

власність в бухгал-

терському обліку 

4 Данюк И.А. Materiály 

XI Mezinárodní 

vědecko - praktická 

Konference 

«zprávy vědecké 

ideje - 2015» 

27 října - 05 listopadu 

2015 roku 

Díl 8, Filologické 

vědy Psychologie a 

sociologie 

Гіпноз: вигадка чи 

реальність? 

5 Речицкий Я.И. Друга Всеукраїн-

ська студентська 

Інтернет-

конференція ка-

федри фінансів ім. 

С.І. Юрія 

ТНЕУ «Управління 

фінансами держа-

ви, регіону, 

підприємства та 

домогосподарства: 

погляди студентсь-

кої молоді» (1 

грудня 2015 року) 

кафедра фінансів ім. 

С.І. Юрія ТНЕУ  

Сутність та необ-

хідність розвитку 

майнового 

страхування в 

Україні майнове 

страхування. 

6 Бабешко А.О.  IV (LVI)   Междуна- Украина, г. Киев, 24- «Проблеми 

http://sconference.org/
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родная научно- прак-

тическая конферен-

ция «Традиции и ин-

новации в современ-

ной науке»   

 

25 апреля 2015 г.) становлення 

української 

термінографії» 

 

Всеукраїнські конференції 
1. Страхова К., 

31МК 

Всеукраїнській на-

уково-практичній 

конференції студе-

нтів і молодих уче-

них «Роль освіти у 

формуванні життє-

вих цінностей мо-

лоді» 

МДПУ ім.. Б. Хме-

льницького, 

30.10.2015 р. 

Дослідження цін-

ностей сучасної 

молоді 

Конференції навчального закладу 
1 Виноградова 

А.,21сМК 

 

І Всеукраїнської 

науково-

практичної Інтер-

нет-конференції 

студентів та магіс-

трів за підсумками 

наукових дослі-

джень 2014 року 

«Перші кроки до 

науки».  

ТДАТУ, 21.04.2015 

р., ауд. 9.110 

Національна кон-

солідація як основа 

формування украї-

нської політичної 

наці 

2 Греджев В., 

21ОА 

-«»- -«»- Чинник політичної 

опозиції в утвер-

дженні громадсь-

кого суспільства 

3 Юшинова О., 

21ОА 

-«»- -«»- Терроризм як сус-

пільно-політичне 

явище 

4 Мягков  П.,  

11ПМ 

-«»- -«»- Свобода та відпо-

відальність особи-

стості 

5 Загорулько О. 

31ЕК 

-«»- -«»- Прогрес як про-

блема 

6 Бончужна 

Є.,21МК 

-«»- -«»- Пріоритети дозвіл-

ля серед молоді 

запорізької області 

7 Гринішак С., 

41ПМ 

-«»- -«»- Вплив Інтернету на 

поведінку сучасної 

молоді 

8 Книш А., 

22сОА 

-«»- -«»- Вплив глобального 

громадянського 

суспільства на са-

моврядну владу в 

Україні 

9 Патрушев С., 

21сЕП 

-«»- -«»- Мотивація вибору 

політичних сил на 

http://sconference.org/
http://sconference.org/
http://sconference.org/
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парламентських 

виборах 2014 р. у 

співставленні з 

2012 р. по Запорі-

зькій області. Від-

мінність чи зако-

номірність? 

10 Тищенко А., 

21ФК. 

-«»- -«»- Значення та функ-

ції політичних пар-

тій 

11 Тадіущук К., 

21ФК 

-«»- -«»- Соціально-етничні 

спільності: народ, 

етнос нація 

12 Страхова К., 

21МК 

-«»- -«»- Вплив парламент-

ських політичних 

партій на економі-

ку країни 

13 Сеттаров А., 

11ОА 

-«»- -«»- Бідність як соціа-

льна проблема су-

спільства 

14 Щевелева О., 

11ФК 

-«»- -«»- Віра як умова 

«буття серед лю-

дей» 

15 Дубініна В.  

11ЕП 

-«»- -«»- Що приховує у со-

бі питання про 

сенс життя?(за 

Л.М.Толстим) 

16 Коновальський 

А., 11КН 

-«»- -«»- Свідоме та несві-

доме в житті лю-

дини 

17 Селіванова Н., 

23сЕН 

-«»- -«»- Натовп і його пси-

хологія 

18 Денисенко М., 

 11КН 

-«»- -«»- Роль безсвідомого 

у житті людини 

19 Падалка К.., 

41ФК 

-«»- -«»- Сучасний лідер на 

підприємстві. Нові 

тенденції 

20 Чмутова А., 

41ФК 

-«»- -«»- Гіпнотичний вплив 

на тварин 

21 Коваленко Г., 

41ФК 

-«»- -«»- Поствійськовий 

синдром, як діаг-

ноз сучасного сус-

пільства 

22 Павлова А., 

41ФК 

-«»- -«»- Дослідження фо-

бій, що з’явилися 

протягом останніх 

двох років 

23 Мовчан К., 

21ПМ 

-«»- -«»- Поняття часу. Біо-

логічний і соціаль-

ний аспект 

24 Грушко В. 

11 ОНС 

науково-практична 

конференція ТДА-

ТДАТУ, кафедра 

українознавства 

«Стилістичні особ-

ливості скіфського 
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ТУ секція «Украї-

нознавство» 

20квітня 2015 рік 

 

мистецтва» 

25 Сєттаров  

11 ОіА 

 

науково-практична 

конференція ТДА-

ТУ  секція «Украї-

нознавство» 

20квітня 2015 рік 

 

ТДАТУ, кафедра 

українознавства 

«Космологічні уя-

влення давніх 

слов’ян» 

26 Дубовік Т.  

11 Мк 

студентська науко-

во-практична кон-

ференція «Тенден-

ції розвитку сучас-

ної української мо-

ви» 9 листопада 

ТДАТУ, кафедра 

українознавства 

  Ораторське ми-

стецтво - 

мистецтво  

живого слова 

27 Бородіна М.  

11 ОіА  

 

студентська науко-

во-практична кон-

ференція «Тенден-

ції розвитку сучас-

ної української мо-

ви» 9 листопада 

ТДАТУ, кафедра 

українознавства 

“Слово  про                   

слово ” 

28 Вовк І. 11 Мк студентська науко-

во-практична кон-

ференція «Тенден-

ції розвитку сучас-

ної української мо-

ви» 9 листопада 

ТДАТУ, кафедра 

українознавства 

“Гендерні аспекти 

спілкування”. 

29 Івова Н. 11 ОП студентська науко-

во-практична кон-

ференція «Тенден-

ції розвитку сучас-

ної української мо-

ви» 9 листопада 

ТДАТУ, кафедра 

українознавства 

«Кольороназви у 

поетичній творчо-

сті Богдана-Ігоря 

Антонича» 

 

30 Леонова А.  

21 Мк 

студентська науко-

во-практична кон-

ференція «Тенден-

ції розвитку сучас-

ної української мо-

ви» 9 листопада 

ТДАТУ, кафедра 

українознавства 

Проблеми сучасної 

української термі-

нології: лінгвісти-

чні, лексичні та 

практичні 

31 Лунга Д. 11 МК студентська науко-

во-практична кон-

ференція «Тенден-

ції розвитку сучас-

ної української мо-

ви» 9 листопада 

ТДАТУ, кафедра 

українознавства 

«Маруся Чурай. 

Трагедія безсмерт-

ної українки» 

 

32 Сєргієнко В.  

11 МК 

студентська науко-

во-практична кон-

ференція «Тенден-

ції розвитку сучас-

ної української мо-

ви» 9 листопада 

ТДАТУ, кафедра 

українознавства 

«Культура ділово-

го спілкування су-

часної людини,як 

ключ до успіху в 

суспільстві на ета-

пах досягнення 
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професійної кар'є-

ри» 

33 Стоєва Т.С студентська науко-

во-практична кон-

ференція «Тенден-

ції розвитку сучас-

ної української мо-

ви» 9 листопада 

ТДАТУ, кафедра 

українознавства 

«Образ жінки в 

творчості 

Т.Шевченка»  

 

34 Бражко О. студентська науко-

во-практична кон-

ференція «Тенден-

ції розвитку сучас-

ної української мо-

ви» 9 листопада 

ТДАТУ, кафедра 

українознавства 

«Лексика обмеже-

ного вжитку» 

35 Мосьпан О. студентська науко-

во-практична кон-

ференція «Тенден-

ції розвитку сучас-

ної української мо-

ви» 9 листопада 

ТДАТУ, кафедра 

українознавства 

«Мова сучасного 

радіо, телебачен-

ня» 

36 Сердюк О. студентська науко-

во-практична кон-

ференція «Тенден-

ції розвитку сучас-

ної української мо-

ви» 9 листопада 

ТДАТУ, кафедра 

українознавства 

«Літературний 

Мелітополь» 

Науково-практичні семінари 
     

1) 
відзначити Internet- конференції  

2)
 відзначити виступи іноземною мовою (крім російської) 

 

16.9 Проведення  наукових олімпіад – таблиця 

№№ Предмет 
Дата  

проведення олімпіади 

Кількість  

учасників 

1 Соціологія 12.11.2015 р. 37 студентів 

2 Психологія 18.11.2015 р. 20 студентів 

3 Філософія 18 листопада 2015 37 студентів та магістрів 

усіх факультетів 

4 Історія та куль-

тура України 

26 листопада 2015 34 студенти 1 курсу ТДАТУ 

різних спеціальностей 

5 Українська мова 

за професійним 

спрямуванням 

10 жовтня 2015 27 студентів 1 курсу ТДАТУ 

різних спеціальностей 

 

Відповідно до плану роботи кафедри суспільно-гуманітарних наук 12 

листопада 2015 року було організовано і проведено олімпіаду з соціології 

(к.соц.н. доц.  О.Г. Городецька). 
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В олімпіаді взяли участь студенти 31ОП, 41ПМ і 42ПМ, 31МК.  37 есе з 

«Соціології» були подані на участь в олімпіади. Після відбору на розгляд членів 

комісії було надано 20 робіт  

Переможцями олімпіади стали:  

1 місце – Бончужна Є. «Дозвіллєві уподобання молоді Запорізького регі-

ону (соціологічний аспект)», 31МК; Страхова К. «Дослідження цінностей су-

часної молоді», 31МК. 

2 місце – Новак К. «Чому молодь перестала читати?», 31 ОП; Кривцун В. 

«Молодь і комп’ютер», 41 ПМ 

3 місце – Філоненко О. «Престиж вищої освіти», 42 ПМ; Мадлей Р. «Сту-

дентство і військова служба», 42 ПМ; Скиба В. «Проблеми спілкування дітей та 

батьків», 41 ПМ 

Відповідно до плану роботи кафедри суспільно-гуманітарних наук 18 

листопада 2015 року було організовано і проведено олімпіаду з психології (ви-

кладач Крупенко О.В.). 

В олімпіаді взяли участь студенти 11МБЕК, 21МБАГ.  20 есе з «Психо-

логії» були подані на участь в олімпіади. Після відбору на розгляд членів комі-

сії було надано 9 робіт  

Переможцями олімпіади стали: 

1 місце – Ємельянов Д. «Викладач як координатор навчання в групі шко-

лярів», 11МБЕК 

2 місце – Бабич Л. «Сучасна дидактика», 21МБАГ 

3 місце – Потапенко В. «Міфологічний етап в історії психології», 

21МБАГ; Палий О. «Інноваційна діяльність педагога», 21МБАГ 

Відповідно до плану роботи кафедри суспільно-гуманітарних наук 26 ли-

стопада 2015 року було організовано і проведено олімпіаду з дисципліни «Істо-

рія та культура України» (доц., к.і.н. Мельник, доц.., к.і.н. Михайлов В.В.). Під-

готовлено завдання з 30 тестів різного рівня складності  та двох індивідуальних 

творчих завдань, орієнтованих не лише на знання фактів з історії та культури 

України, але і на аналіз історичної ситуації з відповідними висновками. 

В олімпіаді взяли участь 34 студенти 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 – Сергієнко В.І. 11 МК (8,1 бали з 10 можливих); 

2 місце – Стьопочкіна Т.Є. 11 ОА (6,8 бали з 10 можливих); 

3 місце –Нежнова Г.С. 11 А.Г. ( 6,2 бали з 10 можливих). 

Відповідно до плану роботи кафедри соціально-гуманітарних наук 18 

листопада 2015 року було організовано і проведено олімпіаду з Філософії 

(доц., к.ф.н. Ісакова О.І., викладачи  Шелудько О.О., Щербакова Н.В..).  

В олімпіаді взяли участь 37 студентів та магістрів усіх курсів Таврійсь-

кого державного агротехнологічного університету різних спеціальностей.   

Переможцями олімпіади стали: 1 місце – Ємельянов Дмитро 11 МБЕК; 2 

місце – Волобуєв Олексій 11 ЕК; 3 місце – Рубанська Оксана 11 МБ ЕК. 
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Відповідно до плану роботи кафедри суспільно-гуманітарних наук 10 жо-

втня 2015 року було організовано і проведено олімпіаду з дисципліни «Україн-

ська мова за професійним спрямуванням» (доц., к.філ.н. Максимець О.М., ст. 

викл. Зімонова О.В., викл. Шлєіна Л.І.). Підготовлено завдання з 3 практичних 

вправ різного рівня складності ы одного творчого завдання , орієнтованих на 

знання українського правопису. 

В олімпіаді взяли участь 28 студентів 1-2 курсів 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 – Вовк І. 11 МК (8,1 бали з 10 можливих); 

2 місце –Івова Н. 11 ОП (6,8 бали з 10 можливих); 

3 місце – Шовкун Д. 11 ХТІ. ( 6,2 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. Бончужна Єлизавета, 

31МК 

Дозвіллєві уподобання 

молоді Запорізького ре-

гіону (соціологічний ас-

пект) 

Городецька О.Г. 

1 Івова Наталья 11 ОП Міжнародний конкурс 

імені Т. Шевченка 

Л.І. Шлеіна 

 

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 

Бончужна Єлиза-

вета, 31МК 

Дозвіллєві уподобання 

молоді Запорізького 

регіону (соціологіч-

ний аспект) 

Обласний конкурс 

для обдарованої мо-

лоді у галузі науки, 

Запорізька обласна 

державна адмініст-

рація, Управління 

молоді, фізичної ку-

льтури та спорт 

Городецька 

О.Г. 

2 

Сергієнко Валерія 

Ігорівна 

11 групи МК 

ТДАТУ 

Патриотизм часів Ве-

ликої Вітчизняної вій-

ни 1941-1945 років. 

Обласний центр 

патріотичного вихо-

вання молоді За-

порізької обласної 

ради 

Мельник О.О. 
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3 

Вовк Ірина Вікто-

рівна 11 групи 

МК ТДАТУ 

Патриотизм часів Ве-

ликої Вітчизняної вій-

ни 1941-1945 років. 

Обласний центр 

патріотичного вихо-

вання молоді За-

порізької обласної 

ради 

Мельник О.О. 

4 

Стоєва Тетяна 

Сергієвна 11 гру-

пи ОА ТДАТУ 

Патриотизм часів Ве-

ликої Вітчизняної вій-

ни 1941-1945 років. 

Обласний центр 

патріотичного вихо-

вання молоді За-

порізької обласної 

ради 

Мельник О.О. 

5 

Шевченко  

Антон 11 АГ гру-

пи ТДАТУ 

Обласний літератур-

но-дослідницький 

конкурс «Патріотизм 

у долі Запоріжжя». 

Запорізька обласна 

рада, Запорізький 

обласний краєзнав-

чий музей  

Михайлов В.В. 

6 Івова Наталья 11 

ОП 

Міжнародний конкурс 

імені Т. Шевченка 

Запорізька обласна 

рада 

 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 

Бончужна Єлиза-

вета, 31МК 

Дозвіллєві уподобання 

молоді Запорізького ре-

гіону (соціологічний ас-

пект) 

4 місце 

Городецька 

О.Г. 

2 

Шевченко  

Антон 11 АГ гру-

пи ТДАТУ 

Батько садів 1 місце Михайлов 

В.В. 

 

3 

Вовк Ірина 

Вікторівна 11 

групи МК ТДАТУ 

Патриотизм часів Вели-

кої Вітчизняної війни 

1941-1945 років. 

3 місце 
Мельник 

О.О. 

 

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 
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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:   17.12.2015р. Протокол № 5 

 

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

ток А) та студентів (Додаток Б), перелік проведених соціологічних і психологі-

чних досліджень (Додаток Г) 

 

Відповідальний за НДР на кафедрі               Горбова Н.А.
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Додаток А 

 

Публікації викладачів кафедри суспільно-гуманітарних наук 

 

 

№ 

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. Михайлов В.В. Екологічний рух в 

контексті 

національно-

демократичних 

процесів на Півдні 

України у другій 

половині 1980-х – 

1991 рр.. 

Актуальні проблеми 

історії України нової і 

новітньої доби. Колек-

тивна монографія / Ред. 

кол. В.В. Гудзь, С.І. 

Пачев, Я.В. Таравська. – 

Мелітополь, 2015. 

С.249-270. 

 

18.06. 

2015 р. 

Розділ у 

колектив-

ній моно-

графії  1 др. арк.  

Статті 
1. Максимець 

О.М. 

Розвиток суфікса-

льної словотвірної 

Наукові записки. – 

Випуск 137. – Серія :  

друковане 

– фахове  0,5   
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підсистеми іменни-

ків з транспозицій-

ним значення опре-

дметненої дії 

(структури суфік-

сом –ок/-нок, -ток) 

Філологічні науки 

(мовознавство) Кіро-

воград: Видавець Ли-

сенко В.Ф., 2015. – С. 

302-305. 

2. Максимець 

О.М. 

Розвиток суфікса-

льної словотвірної 

підсистеми іменни-

ків з транспозицій-

ним значення опре-

дметненої дії 

(структури суфік-

сом –н (и)/-чин (и)) 

Вісник Житомирского 

державного універси-

тету імені Івана Фран-

ка. – Випуск №2(80). 

Вид-во ЖДУ ім. 

І.Франка, Житомир, 

2015. С.163-167 

 

друковане 

– фахове 

 0,5  
3. Максимець 

О.М. 

Розвиток суфікса-

льної словотвірної 

підсистеми іменни-

ків з транспозицій-

ним значення опре-

дметненої дії 

(структури з суфік-

сом іншомовного 

походження) 

Мова. Свідомість. 

Концепт: зб. Наук 

праць / відп. Ред. 

О.Г.Хомчак. - Мелі-

тополь: МДПУ ім. Б. 

Хмельницького, 2015. 

– Вип.5. – 239 с. 

 

друковане 

– не фа-

хове 

 0,5  
4. Мельник О.О. Еволюція земель-

них відносин в 

Україні у ХIV-ХVІ 

ст».  

 

Збірник наукових 

праць Таврійського 

державного агротех-

нологічного універси-

тету (економічні 

науки). - № 4(24). - 

Т.6. – Мелітополь, 

2015. 

 

05.11.20

15 

друковане 

–фахове  

 0,4  
5. Мельник О.О. Проблеми викла- Удосконалення нав-  друковане  0,35  
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дання історичних 

дисциплін у тех-

нічному внз 

чально-виховного 

процессу в вищому 

навчальному закладі 

//Збірник науково-

методичних праць/. – 

Вип. 15 - ТДАТУ.- 

Мелітополь, 2015. – С. 

104-110 

– не фа-

хове  

6. Михайлов В.В. Осередки товарис-

тва «Меморіал» на 

Півдні України на-

прикінці 1980-х – 

1991 р.. 

 

Наукові записки Тер-

нопільського націона-

льного педагогічного 

університету імені 

Володимира Гнатюка 

Серія: Історія / За заг. 

ред. проф. І. С. Зуля-

ка. – Тернопіль: Вид-

во ТНПУ ім. В. Гна-

тюка, 2015. – Вип. 1. – 

83-87. 

26.05. 

2015 р. 

фахове 

РИНЦ 0,8 др. арк.  
7. Михайлов В.В. Український нефо-

рмальний рух і 

влада на Херсон-

щині у другій по-

ловині 1980-х – 

1991 рр.. 

Наукові праці істори-

чного факультету За-

порізького національ-

ного університету. – 

Запоріжжя : ЗНУ, 

2015. – Вип.42. – С. 

182-188. 

23.06. 

2015 р. 

фахове 

РИНЦ 1 др. арк.  
8. Горбова Н.А. Правова культура 

особистості: до по-

становки питання 

Науковий вісник 

Міжнародного гу-

манітарного універси-

тету. Сер.: Юриспру-

денція, №14, Т.1, 

2015, - С. 25-27 

 

21.05.20

15 

Наукове 

фахове 

видання 

 0,8  
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9. Горбова Н.А. Правова культура 

особистості: до по-

становки питання 

Науковий вісник 

Міжнародного гу-

манітарного універси-

тету. Сер.: Юриспру-

денція, №14, Т.1, 

2015, - С. 25-27 

 

21.05.20

15 

Наукове 

фахове 

видання 

 0,8  

10. Горбова Н.А. Правомірна по-

ведінка: підходи до 

визначення де-

фініцій, соціальна 

значимість та типо-

логія 

Право і суспільство № 

5-2, 2015, - С. 35-40 

 

21.05.20

15 

Наукове 

фахове 

видання 

 0,8  

11. Горбова Н.А. Теорії інтелекту-

альної власності: 

до постановки пи-

тання 

Вісник Запорізького 

національного універ-

ситету: Збірник нау-

кових праць. Юри-

дичні науки. – За-

поріжжя: Запорізький 

національний універ-

ситет, 2015. – № 1 

(ІІ)., - С. 16-22  

21.05.20

15 

Наукове 

фахове 

видання 

 0,8  

12. Горбова Н.А. Юридична 

відповідальність у 

правомірній по-

ведінці: теоретико-

методологічний 

аспект 

Науковий вісник Уж-

городського націо-

нального університе-

ту, Серія «Право». 

Т.1, Вип.34 2015, - 

С.12-15  

21.05.20

15 

Наукове 

фахове 

видання 

 1,0  

13. Горбова Н.А. Юридична 

відповідальність у 

правомірній по-

ведінці - самостій-

ний елемент ме-

Наукового віснику 

Херсонського дер-

жавного університету. 

Серія «Юридичні 

науки»  

21.05.20

15 

Наукове 

фахове 

видання 

 1,0  
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ханізму правового 

регулювання 

№ 4, 2015. – С. 25-31 

 

14. Горбова Н.А. Упровадження в 

навчальний процес 

активних (інтерак-

тивних) методів 

навчання (при 

викладанні дисци-

пліни «Правознав-

ство») 

Удосконалення нав-

чально-виховного 

процесу в вищому 

навчальному закладі / 

Вип.18 / Збірник нау-

ково-методичних 

праць / Таврійський 

державний агротехно-

логічний університет. 

– Мелітополь., 2015. – 

С.43-48. 

21.05.20

15 

Друкова-

не не фа-

хове 

 0,8  

15. Адамович А.Є. Художньо-

стилістичні засоби 

змалювання образу 

Данила Галицького 

в «Галицько-

Волинському літо-

писі» 

Наукові записки На-

ціонального універси-

тету «Острозька ака-

демія». Серія «Філо-

логічна»: збірник нау-

кових праць. – Ост-

рог: 2015. – Вип.58. – 

С.191-193 

17.04.20

15 

Друкова-

не не фа-

хове 

 0,33  

16. Городецька 

О.Г. 

Особливості моти-

вації абітурієнтів 

при виборі вищого 

навчального закла-

ду 

Youth in Central and 

Eastern Europe. 

Sociological Studies. –   

S. 51-57. – I/2014 

ISNN 2409-952X / 

www.youthjournal.eu 

грудень, 

2014 

електрон-

не – не 

фахове  

 0,4  
17. Городецька 

О.Г. 

Особливості моти-

вації абітурієнтів 

при виборі вищого 

навчального закла-

ду 

Соціально-економічні, 

соціально-педагогічні 

та соціально-

психологічні пробле-

ми морської освіти : 

матеріали IІ Міжнаро-

лютий, 

2015р.  

друковане 

– не фа-

хове  

 0,25  
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дної науково-

практичної конферен-

ції (Керч, 21-22 черв-

ня 2013 р.) / за заг. ред 

В.О. Чигрина, Є.П. 

Масюткіна – Меліто-

поль: Колор Принт, 

2014. – С. 99-102. – 

ISBN 978-966-2489-

26-2. 

18. Городецька 

О.Г. 

Оцінка випускни-

ками ТДАТУ отри-

маних знань та пе-

рспективи працев-

лаштування 

Молодіжна політика: 

проблеми та перспек-

тиви: збірник науко-

вих праць. – Дрогобич 

– Жешув : «Трек 

ЛТД», 2015. – Вип. 6. 

– С. 129-133. – ISSN 

2307-9223. 

Травень, 

2015 р. 

друковане 

– не фа-

хове  

 0,35  
19. Морарь М.В. Партійна ідеологія 

сучасної України: 

стан та перспекти-

ви 

Гілея: науковий віс-

ник: збірник наукових 

праць/гол. ред. В.М. 

Вашкевич. –К.: ПП « 

Видавництво», «Гі-

лея», 2014. – Вип. 

84(№5). – с. 491-496   

 друковане 

– фахове 

   
20. Морарь М.В. Політична опозиція  

як невід’ємний 

компонент демок-

ратичного суспіль-

ства і правової 

держави 

Науково-теоретичний 

і громадсько-

політичний альманах 

Грані. - № 5 (109). –

Дніпропетровськ, 

2014. -с. 102-107   

 друковане 

– фахове 

   
21. Морарь М.В. Партійне лідерство: 

проблеми теорії та 

Гілея: науковий віс-

ник: збірник наукових 

 друковане 

– фахове    
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методологія праць/гол. ред. В.М. 

Вашкевич. –К.: ПП 

«Видавництво»,  «Гі-

лея», 2014. – Вип. 

85(№6). – с. 339-344 

22. Морарь М.В. Національна ідея як 

чинник консоліда-

ції українського 

суспільства 

Науково-теоретичний 

і громадсько-

політичний альманах 

Грані. - № 8 (112). –

Дніпропетровськ, 

2014. -с. 108-113 

 друковане 

– фахове 

   
23. Морарь М.В. Формування полі-

тичного лідерства в 

Україні в умовах 

державної незале-

жності: здобутки і 

проблеми 

Гілея: науковий віс-

ник: збірник наукових 

праць/гол. ред. В.М. 

Вашкевич. –К.: ПП 

«Видавництво»,  «Гі-

лея», 2014. – Вип. 

86(№7). – с. 338-343 

 друковане 

– фахове 

   
24. Морарь М.В. Внесок М. Остро-

горського в розро-

бку теорії політич-

них   партій 

Науково-теоретичний 

і громадсько-

політичний альманах 

Грані. - № 9 (113). –

Дніпропетровськ, 

2014. - с. 60-65 

 друковане 

– фахове 

   
25. Морарь М.В. Націоналізм в ідео-

логії, політиці та 

практиці політич-

них    партій 

Гілея: науковий віс-

ник: збірник наукових 

праць/гол. ред. В.М. 

Вашкевич. –К.: ПП 

«Видавництво»,  «Гі-

лея», 2014. – Вип. 

87(№8). – с. 327-331 

 друковане 

– фахове 

   
26. Крупенко О.В. Анализ степени де-

прессивности и 

Problems of quality of 

knowledge and personal 

Лютий, 

2015 
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тревожности сельс-

ких жителей Укра-

ины (2012-2013 

год) 

selfactualization In 

terms of social 

transformations Peer-

reviewed materials 

digest (collective 

monograph) published 

following the results of 

the XCVI International 

Research and Practice 

Conference and I stage 

of the Championship in 

Psychology and 

Educational sciences 

(London, February 12 - 

February 17, 2015), р. 

102-105. 

27. Крупенко О.В. Влияние экономи-

ческого положения 

сельского населе-

ния Украины на его 

психическое 

состояние 

No 7 (2015): GISAP: 

Psychological Sciences. 

– с. 38-41 

Novemb

er 19, 

2015 

фахове 

 

0,5 - 

28. Щербакова 

Н.В. 

Влияние «мягкой» 

идеологии на про-

цесс трансформа-

ции ценностных 

ориентаций украи-

нской молодежи 

Молодежь в XXI веке: 

философия, право, пе-

дагогика и менедж-

мент [Текст] : сборник 

научных статей VI 

Международной нау-

чно-практической 

конференции / Урал. 

гос. пед. ун-т : под на-

уч. ред. И. А. Симо-

новой. – Екатерин-

  

РИНЦ 0,63  
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бург: [б. и.], 2015. – 

226-235 С. 

29. Щербакова 

Н.В. 

Оптимизация роли 

государства в про-

цессах функциони-

рования института 

семьи, как инстру-

мента трансформи-

рования ценност-

ных ориентаций 

молодежи  

Грані. Науково-

теоретичний і громад-

сько-політичний аль-

манах – Дніпропет-

ровськ. - 2015.– Вип. 

6(122)- С. 47-50. 

 

липень, 

2015 

друковане 

– фахове 

 0,3  
30. Щербакова 

Н.В. 

Ідеологічний су-

провід трансфор-

мацій ціннісних 

настанов молоді як 

детермінанта опти-

мізації розвитку її 

моралі: філософсь-

кий аспект  

VERSUS. Науково-

теоретичний часопис - 

Мелітополь – 2015.- 

Вип.1(5)- С. 90-95 

липень, 

2015 

друковане 

– фахове 

 0,5  
31. Щербакова 

Н.В. 

Идеологическиое 

сопровождение 

трансформаций 

ценностных уста-

новок молодежи 

как детерминанта 

оптимизации раз-

вития ее морали. 

Философский ас-

пект 

Virtus. Scientific Jour-

nal–Rubizhne-2015- C. 

67-71. 

серпень, 

2015 

друковане 

– не фа-

хове 

Virtus 0,5  
32. Нестеренко 

О.М. 

Актуальні пробле-

ми та цілі правово-

го виховання моло-

ді 

Наукрвий вісник Уж-

городського націона-

льного університету. 

Серія «Право». 

04 груд-

ня 2015 

друковане 

– фахове 

 0,3  



 35 

33. Зімонова О.В. Значення навчаль-

ного прикладу для 

виачення українсь-

кої мови (за профе-

сійним спрямуван-

ням) 

Збірник наукових 

праць МДПУ, - Вип.5 

 

друковане 

– фахове 

 0,4  
34. Зімонова О.В. Вплив місцевих го-

ворів на культуру 

мовлення майбут-

нього фахівця 

Вісник Житомирсько-

го державного універ-

ситету ім. Івана Фран-

ка. – Вип.2 (80)  

друковане 

– фахове 

 0,2 Шлєіна Л.І. 

Тези доповідей 
1. Максимець 

О.М. 

Розвиток суфікса-

льної словотвірної 

підсистеми іменни-

ків з транспозицій-

ним значенням 

опредметненої дії 

(структури з суфік-

сом –ок/- нок, ток) 

ІХ Міжнародна нау-

ково-практична кон-

ференція «Мови і світ: 

дослідження та викла-

дання», Кіровоград, 

26-27 березня 2015 р. 

27 бере-

зня 2015 

р 

друковане 

– не фа-

хове 

 0,2  
2. Максимець 

О.М. 

Розвиток суфікса-

льної словотвірної 

підсистеми іменни-

ків з транспозицій-

ним значенням 

опредметненої дії 

(структури з суфік-

сом –н(и)/-чин/ чин 

(и)) 

Всеукраїнська науко-

ва конференція 

пам’яті доктора філо-

логічних наук, профе-

сора Квеселевича 

(1935-2003) «Сучас-

ний стан і перспекти-

ви лінгвістичних дос-

ліджень та проблеми 

перекладу», Житомир, 

15 травня 2015 р. 

 друковане 

– не фа-

хове 

   
3. Максимець 

О.М. 

Формування мовної 

особистості як за-

порука національ-

Всеукраїнська науко-

во-практична інтер-

нет-конференція «Па-

25-30 

листо-

пада 

друковане 

– не фа-

хове    
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ного виховання. радигми національно-

патріотичного вихо-

вання у ВНЗ», Львів,  

2015 р. 

4. Мельник О.О.  Місцеве самовря-

дування за доби 

Гетьманату 

П.Скоропадського 

Збірник матеріалів 

Міжнародної науково-

практичної конферен-

ції «Теорія і практика 

сучасної юриспруден-

ції» 11-12 грудня 2015 

р. Київ 

12 груд-

ня 2015 

р. 

друковане 

– не фа-

хове 

 

0,1 

 
5. Мельник О.О. До історії українсь-

ких установчих 

зборів 

Збірник матеріалів 

XII (LXIV) Міжнаро-

дної науково-

практичної конферен-

ції «Майбутне сучас-

ної науки: завдання і 

стратегія» 25 грудня 

2015, Київ. 

25 груд-

ня 2015 

друковане 

– не фа-

хове 

 

0,1 

 
6. Михайлов В.В. Діяльність асоціації 

«Зелений світ» у 

Миколаївській об-

ласті наприкінці 

1980-х – 1991 рр.. 

Materialach 

Miedżynarodowey nau-

kowi-praktycżnej kon-

ferencji «Nauka, prob-

lemy, osiągnięcia, 

innowacyjność, prak-

tyki, teoria». – Cżesc 6. 

– Łódź: Wydawca Sp. ż 

o. о. «Diamond trading 

tour», 2015. – S. 18-22.  

друковане 

– не фа-

хове 

 0,2  
7. Горбова Н.А. Механізм дії права 

на процес фор-

мування поведінки 

особи: до поста-

новки питання 

Проблеми та перспек-

тиви розвитку науки на  

початку третього ти-

сячоліття у країнах 

Європи та Азії: Ма-

30 

червня 

2015 

друковане 

– не фа-

хове 

 0,2  
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теріали ХV 

Міжнародної науково-

практичної інтернет-

конференції, м. Пере-

яслав-Хмельницький. 

– 2015. – С. 122-124. 

8. Горбова Н.А. Методологічні 

умови аналізу юри-

дичної відповіда-

льності у правомір-

ній поведінці 

Матеріали Міжнар. 

науково-практ. конф. 

[„Здійснення науко-

вих досліджень і ре-

алізація наукових 

проектів “] – Краков: 

„Diamond trading 

tour“, 2015. – С. 23–26. 

 друковане 

– не фа-

хове 

   
9. Горбова Н.А. Об’єктивна та 

суб’єктивна сторо-

на позитивної 

відповідальності 

Шляхи вдосконалення 

нормативно-правової 

бази України як осно-

ви сталого розвитку 

суспільства: Ма-

теріали Міжнародної 

науково-практичної 

інтернет-конференції 

4 вересня 2015 р., м. 

Харків. – 2015. – С. 6-

8. 

4 верес-

ня 2015 

р 

друковане 

– не фа-

хове 

 0,2  
10. Городецька 

О.Г. 

Перспективи пра-

цевлаштування ви-

пускників ТДАТУ 

(соціологічний 

аналіз) 

Проблеми та перспек-

тиви сталого розвитку 

АПК: матер. міжнар. 

наук.-практ. конф. м. 

Мелітополь, 7-14 кві-

тня 2015 року. – Мелі-

тополь: ТДАТУ, 2015. 

– Т.1 (Гуманітарні на-

26.05.20

15 р. 

друковане 

– не фа-

хове 

 0,1  
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уки). – С. 3-5. 

11. Морарь М.В. Консолідаційна па-

радигма  модерні-

зації України 

АПК: матер. міжнар. 

наук.-практ. конф. м. 

Мелітополь, 7-14 кві-

тня 2015 року. – Мелі-

тополь: ТДАТУ, 2015. 

– Т.1 (Гуманітарні на-

уки). – С. 13-15. 

26.05.20

15 р. 

друковане 

– не фа-

хове 

 0,15  
12. Морарь М.В. Політична освіта як 

фактор формування 

політичної культу-

ри українського 

суспільства 

Матеріали міжнарод-

ної науково-

практичної конферен-

ції «Суспільні науки 

сьогодні: постулати 

минулого і сучасні 

теорії», м. Дніпропет-

ровськ, 6-7 листопада 

2015 р. 

1.11.15 друковане 

– не фа-

хове 

 0,2  
13. Морарь М.В. Роль політичної 

науки у формуванні 

політичної свідо-

мості 

Матеріали міжнарод-

ної науково-

практичної конферен-

ції «Суспільні науки 

сьогодні: проблеми  та 

досягнення сучасних 

наукових дослі-

джень», Причормно-

морський центр дос-

ліджень проблем сус-

пільства. м. Одеса, 4-5 

грудня 2015 

2.12.15. друковане 

– не фа-

хове 

 0,2  
14. Ісакова О.І.   Інновації  та стере-

отипи як проблеми 

сучасної освіти 

«Людиновимірність 

гармонізація культур-

но-освітнього просто-

ру вищої школи: соці-

червень, 

2015р. 

друковане 

– не фа-

хове 
 0,2  
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ально-педагогічні ас-

пекти». – збірник тез 

Міжнародної науково-

практичної конферен-

ції МДПУ, 11–

12 червня 2015 р. 

15. Ісакова О.І.   Інновації  та стере-

отипи як проблеми 

сучасної освіти 

«Людиновимірність 

гармонізація культур-

но-освітнього просто-

ру вищої школи: соці-

ально-педагогічні ас-

пекти». – збірник тез 

Міжнародної науково-

практичної конферен-

ції МДПУ, 11–

12 червня 2015 р. 

червень, 

2015р. 

друковане 

– не фа-

хове 

 0,2  
16. Ісакова О.І.   Методологічні ос-

нови прогнозуван-

ня соціальних про-

цесів 

Проблеми та перспек-

тиви сталого розвитку 

АПК: матер. міжнар. 

наук.-практ. конф. м. 

Мелітополь, 7-14 кві-

тня 2015 року. – Мелі-

тополь: ТДАТУ, 2015. 

– Т.1 (Гуманітарні на-

уки). – С. 6-8. 

26.05.20

15 р. 

друковане 

– не фа-

хове 

 0,2  
17. Ісакова О.І.   Методологічні ос-

нови прогнозуван-

ня соціальних про-

цесів 

Проблеми та перспек-

тиви сталого розвитку 

АПК: матер. міжнар. 

наук.-практ. конф. м. 

Мелітополь, 7-14 кві-

тня 2015 року. – Мелі-

тополь: ТДАТУ, 2015. 

– Т.1 (Гуманітарні на-

26.05.20

15 р. 

друковане 

– не фа-

хове 

 0,13  
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уки). – С. 6-8. 

18. Крупенко О.В. Емоційна напруга в 

житті сучасної лю-

дини 

Проблеми та перспек-

тиви сталого розвитку 

АПК: матер. міжнар. 

наук.-практ. конф. м. 

Мелітополь, 7-14 кві-

тня 2015 року. – Мелі-

тополь: ТДАТУ, 2015. 

– Т.1 (Гуманітарні на-

уки). – С. 11-12 

26.05.20

15 р. 

друковане 

– не фа-

хове 

 0,1  
19. Крупенко О.В. Эмоциональная 

устойчивость лич-

ности в разрезе 

внутриличностных 

и профессиональ-

ных противоречий 

МАНБО. 15.09.15 – 

15.10.15. Європа. Ло-

ндон. 

10.09.15 

р. 

Елект-

ронне фа-

хове 

 

0,1 - 

20. Крупенко О.В. Професійна само-

реалізація як по-

казник успішності 

М. Харків, 23-24 жо-

втня 2015 року, 

Харківський Націо-

нальний педагогічний 

університет 

імені Г.С. Сковороди 

28.08.20

15  

Не фахо-

ве 

 

0,3 - 

21. Крупенко О.В. Формування пси-

хологічної допомо-

ги студентам агра-

рного вишу 

М. Харків, 25 – 26 ли-

стопада 2015 р., Хар-

ківський  Національ-

ний  університет імені  

В.Н. Каразіна, 

Факультет психології 

20.11.20

15 

Не фахо-

ве 

 

0,5 - 

22. Шелудько О.О. Культурно-

эстетическое вос-

питание современ-

ных студентов 

Традиции и иннова-

ции в современной 

науке:материалы 

IV(LVI) Международ-

ной научно-

Квітень, 

2015 

друковане 

– не фа-

хове 

Сборник 

включен в 

информа-

ционно-

аналити- 0,2  
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практической конфе-

ренции по философс-

ким, филологическим, 

юридическим, педаго-

гическим, экономиче-

ским, психологичес-

ким,социологическим 

и политическим нау-

кам. ( Украина,г.Киев, 

24 апреля 2015г.) - 

Горловка: - С.11-12.  

ческую 

систему 

РИНЦ и 

публику-

ется на 

сайте на-

учной 

электрон-

ной биб-

лиотеки 

eLIBRAR

U.RU 
23. Шелудько О.О. Естетична складова 

у вихованні сучас-

ного студента 

Проблеми та перспек-

тиви сталого розвитку 

АПК: матер. міжнар. 

наук.-практ. конф. м. 

Мелітополь, 7-14 кві-

тня 2015 року. – Мелі-

тополь: ТДАТУ, 2015. 

– Т.1 (Гуманітарні на-

уки). – С. 16-18. 

26.05.20

15 р. 

друковане 

– не фа-

хове 

 0,17  
24. Шелудько О.О. Формирование  

профессиональной 

культуры будущих 

специалистов 

«Людиновимірність 

гармонізація культур-

но-освітнього просто-

ру вищої школи: соці-

ально-педагогічні ас-

пекти». – збірник тез 

Міжнародної науково-

практичної конферен-

ції МДПУ, 11–

12 червня 2015 р. 

червень, 

2015р. 

друковане 

– не фа-

хове 

 0,2  
25. Щербакова Н. 

В. 

Оптимізація проце-

су впливу інститу-

«Людиновимірність 

гармонізація культур-
червень, 

2015р. 

друковане 

– не фа-  0,2  
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ту родини, з метою 

виховання молоді 

України в дусі то-

лерантності. Філо-

софський аспект 

но-освітнього просто-

ру вищої школи: соці-

ально-педагогічні ас-

пекти». – збірник тез 

Міжнародної науково-

практичної конферен-

ції МДПУ, 11–

12 червня 2015 р. 

хове 

26. Щербакова Н. 

В. 

Влияние скрытой 

идеологи на патри-

отическое воспита-

ние молодежное 

Проблеми та перспек-

тиви сталого розвитку 

АПК: матер. міжнар. 

наук.-практ. конф. м. 

Мелітополь, 7-14 кві-

тня 2015 року. – Мелі-

тополь: ТДАТУ, 2015. 

– Т.1 (Гуманітарні на-

уки). – С. 19-21. 

26.05.20

15 р. 

друковане 

– не фа-

хове 

 0,18  
27. . Нестеренко 

О.М. 
Порівняльний ана-

ліз вітчизняної та 

американської мо-

делі правового ви-

ховання молоді 

Міжнародна науково-

практична конферен-

ція «Сучасні наукові 

дослідження предста-

вників юридичної на-

уки – прогрес законо-

давства України май-

бутнього» 

16 груд-

ня 2015 

фахове 

 0,1  
28. Козинець О.А.  Психологічний фа-

ктор у формуванні 

творчого потенціа-

лу майбутніх випу-

скників ВНЗ 

//«Актуальні питання, 

проблеми та перспек-

тиви розвитку гумані-

тарного знання у су-

часному інформацій-

ному просторі: націо-

нальний та інтернаці-

ональний аспекти», 

Травень, 

2015 

друковане 

– не фа-

хове 

 0,2  
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яка проходила у Схід-

ноукраїнському наці-

ональному універси-

теті ім. В. Даля, 30-31 

травня. - м. Рубіжне, 

2015 р. 

29. Козинець О.А.  Значення психоло-

гії в професійній 

діяльності 

Проблеми та перспек-

тиви сталого розвитку 

АПК: матер. міжнар. 

наук.-практ. конф. м. 

Мелітополь, 7-14 кві-

тня 2015 року. – Мелі-

тополь: ТДАТУ, 2015. 

– Т.1 (Гуманітарні на-

уки). – С. 9-10. 

26.05.20

15 р. 

друковане 

– не фа-

хове 

 0,09  
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         

Тези доповідей 
1. Буркат О. Принципи форму-

вання ринку інтеле-

ктуальної власності 

в сучасних умовах 

Міжнародна науково-

практична конферен-

цію «Нове 

міжнародне та націо-

нальне законодавство 

– нові завдання юри-

дичної науки»13–14 

листопада 2015 р. у м. 

Київ Центр правових 

наукових досліджень 

10.11.15. друкова-

не- не фа-

хове 

 0,2 Н.А.Горбова 

2. Жмак І. Проблеми захисту 

інтелектуальної 

Міжнародна науково-

практична конферен-

01.12.15 друкова-

не- не фа-  0,2 Н.А.Горбова 
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власності в інтер-

неті 

ція «актуальні питан-

ня юридичної теорії та 

практики: наукові 

дискусії» 4-5 грудня 

2015 р., м. Харків 

хове 

3. Бєлік Ю. Інтелектуальна 

власність в бухгал-

терському обліку 

Міжнародна науково-

практична конферен-

ція «держава і право: 

проблеми становлення 

і стратегія розвитку» 
ДВНЗ «Ужгородський 
національний універ-
ситет», Інститут дер-
жави і права країн Єв-
ропи, Центр законот-
ворчості при юридич-
ному факультеті м. 
Ужгород, 25-26 груд-
ня 2015 р.  

01.12.15 друкова-

не- не фа-

хове 

 0,2 Н.А.Горбова 

4. Гринішак С.В. Вплив Інтернету на 

поведінку сучасної 

молоді 

Тези доповідей І Все-

української науково-

практичної Інтернет-

конференції студентів 

та магістрів за підсу-

мками наукових дос-

ліджень 2014 року 

«Перші кроки до нау-

ки». Мелітополь: 

ТДАТУ, квітень 2015. 

– С. 262-264. 

червень, 

2015 

електрон-

не – не 

фахове 

 0,2 Городецька О.Г.   
5. Патрушев С.В. Мотивація вибору 

політичних сил на 

парламентських 

виборах 2014 р. у 

Тези доповідей І Все-

української науково-

практичної Інтернет-

конференції студентів 

червень, 

2015 

електрон-

не – не 

фахове 
 0,27 Городецька О.Г.   
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співставленні з 

2012 р. по Запорі-

зькій області. Від-

мінність чи зако-

номірність? 

та магістрів за підсу-

мками наукових дос-

ліджень 2014 року 

«Перші кроки до нау-

ки». Мелітополь: 

ТДАТУ, квітень 2015. 

– С. 279-282 

6. Тищенко А.Є. Значення та функ-

ції політичних пар-

тій 

Тези доповідей І Все-

української науково-

практичної Інтернет-

конференції студентів 

та магістрів за підсу-

мками наукових дос-

ліджень 2014 року 

«Перші кроки до нау-

ки». Мелітополь: 

ТДАТУ, квітень 2015. 

– С. 246-248. 

червень, 

2015 

електрон-

не – не 

фахове 

 0,19 Городецька О.Г.   
7. Тадіущук К.В. Соціально-етничні 

спільності: народ, 

етнос нація 

Тези доповідей І Все-

української науково-

практичної Інтернет-

конференції студентів 

та магістрів за підсу-

мками наукових дос-

ліджень 2014 року 

«Перші кроки до нау-

ки». Мелітополь: 

ТДАТУ, квітень 2015. 

– С. 272-273. 

червень, 

2015 

електрон-

не – не 

фахове 

 0,17 Городецька О.Г.   
8. Бончужна Є.Ф. Соціологічний ана-

ліз дозвілля молоді 

Запорізького краю 

Тези доповідей І Все-

української науково-

практичної Інтернет-

конференції студентів 

червень, 

2015 

електрон-

не – не 

фахове 
 0,4 Городецька О.Г.   
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та магістрів за підсу-

мками наукових дос-

ліджень 2014 року 

«Перші кроки до нау-

ки». Мелітополь: 

ТДАТУ, квітень 2015. 

– С. 276-278. 

9. Книш  А.В. Вплив громадянсь-

кого суспільства на 

самоврядну владу в 

Україні 

Тези доповідей І Все-

української науково-

практичної Інтернет-

конференції студентів 

та магістрів за підсу-

мками наукових дос-

ліджень 2014 року 

«Перші кроки до нау-

ки». Мелітополь: 

ТДАТУ, квітень 2015. 

– С. 222-224. 

червень, 

2015 

електрон-

не – не 

фахове 

 0,22 Городецька О.Г.   
10. Страхова К. Дослідження цін-

ностей сучасної 

молоді 

 

Роль освіти у форму-

ванні життєвих цінно-

стей молоді : матеріа-

ли всеукраїнської на-

уково-практичної 

конференції студентів 

і молодих учених (30 

жовтня 2015 р.) / Ме-

літопольський держа-

вний педагогічний 

університет імені Бог-

дана Хмельницького ; 

за заг. ред. д.філ.н., 

проф.. Р.І. Олексенка. 

– Мелітополь : Видав-

30.10.15 друковане 

– не фа-

хове 

 0,1 Городецька О.Г. 
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ництво МДПУ ім. Б. 

Хмельницького, 2015. 

– С. 38-40. 

11. Греджев І.В. Чинник політичної 

опозиції в утвер-

дженні громадсько-

го суспільства 

Тези доповідей І Все-

української науково-

практичної Інтернет-

конференції студентів 

та магістрів за підсу-

мками наукових дос-

ліджень 2014 року 

«Перші кроки до нау-

ки». Мелітополь: 

ТДАТУ, квітень 2015. 

– С. 241-243. 

червень, 

2015 

електрон-

не – не 

фахове 

 0,25 Морарь М.В. 

12. Виноградов 

А.М. 

Національна кон-

солідація, як основа 

формування украї-

нської політичної 

нації 

Тези доповідей І Все-

української науково-

практичної Інтернет-

конференції студентів 

та магістрів за підсу-

мками наукових дос-

ліджень 2014 року 

«Перші кроки до нау-

ки». Мелітополь: 

ТДАТУ, квітень 2015. 

– С. 238-240. 

червень, 

2015 

електрон-

не – не 

фахове 

 0,26 Морарь М.В. 

13. Юшинова  О. Терроризм як сус-

пільно-політичне 

явище 

Тези доповідей І Все-

української науково-

практичної Інтернет-

конференції студентів 

та магістрів за підсу-

мками наукових дос-

ліджень 2014 року 

«Перші кроки до нау-

червень, 

2015 

електрон-

не – не 

фахове 

 0,28 Морарь М.В. 
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ки». Мелітополь: 

ТДАТУ, квітень 2015. 

– С. 249-251. 

14. Мягков  П. Свобода та відпові-

дальність особис-

тості 

Тези доповідей І Все-

української науково-

практичної Інтернет-

конференції студентів 

та магістрів за підсу-

мками наукових дос-

ліджень 2014 року 

«Перші кроки до нау-

ки». Мелітополь: 

ТДАТУ, квітень 2015. 

– С. 268-269. 

червень, 

2015 

електрон-

не – не 

фахове 

 0,18 Ісакова О.І. 
15. Мирко А. Ціннісно-смислові 

орієнтації гумані-

тарної освіти 

Всеукраїнська науко-

во-практична конфе-

ренція «Роль освіти у 

формування життєвих 

цінностей молоді» 

30 жов-

тня 

2015, м. 

Меліто-

поль 

Друкова-

не – не 

фахове 

 0,2 Ісакова О.І. 

16. Загорулько  

О.О. 

Прогрес як про-

блема 

Тези доповідей І Все-

української науково-

практичної Інтернет-

конференції студентів 

та магістрів за підсу-

мками наукових дос-

ліджень 2014 року 

«Перші кроки до нау-

ки». Мелітополь: 

ТДАТУ, квітень 2015. 

– С. 270-271. 

червень, 

2015 

електрон-

не – не 

фахове 

 0,2 Ісакова О.І. 
17. Денисенко  М. Емоційна напруга в 

житті сучасної лю-

дини 

Тези доповідей І Все-

української науково-

практичної Інтернет-

червень, 

2015 

електрон-

не – не 

фахове  0,12 Крупенко О.В. 
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конференції студентів 

та магістрів за підсу-

мками наукових дос-

ліджень 2014 року 

«Перші кроки до нау-

ки». Мелітополь: 

ТДАТУ, квітень 2015. 

– С. 225-226. 

18. Падалка  К. Сучасний лідер на 

підприємстві. Нові 

тенденції 

Тези доповідей І Все-

української науково-

практичної Інтернет-

конференції студентів 

та магістрів за підсу-

мками наукових дос-

ліджень 2014 року 

«Перші кроки до нау-

ки». Мелітополь: 

ТДАТУ, квітень 2015. 

– С. 232-234 

червень, 

2015 

електрон-

не – не 

фахове 

 0,19 Крупенко О.В. 
19. Чмутова  А. Гіпнотичний вплив 

на тварин 

Тези доповідей І Все-

української науково-

практичної Інтернет-

конференції студентів 

та магістрів за підсу-

мками наукових дос-

ліджень 2014 року 

«Перші кроки до нау-

ки». Мелітополь: 

ТДАТУ, квітень 2015. 

– С. 265-267. 

червень, 

2015 

електрон-

не – не 

фахове 

 0,21 Крупенко О.В. 
20. Коваленко Г. Поствійськовий 

синдром, як діагноз 

сучасного суспіль-

Тези доповідей І Все-

української науково-

практичної Інтернет-

червень, 

2015 

електрон-

не – не 

фахове  0,21 Крупенко О.В. 
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ства конференції студентів 

та магістрів за підсу-

мками наукових дос-

ліджень 2014 року 

«Перші кроки до нау-

ки». Мелітополь: 

ТДАТУ, квітень 2015. 

– С. 227-229. 

21. Павлова  А. Дослідження фобій, 

що з’явилися про-

тягом останніх 

двох років 

Тези доповідей І Все-

української науково-

практичної Інтернет-

конференції студентів 

та магістрів за підсу-

мками наукових дос-

ліджень 2014 року 

«Перші кроки до нау-

ки». Мелітополь: 

ТДАТУ, квітень 2015. 

– С. 230-231. 

червень, 

2015 

електрон-

не – не 

фахове 

 0,14 Крупенко О.В. 
22. Селіванова  

Н.М. 

Натовп і його пси-

хологія 

Тези доповідей І Все-

української науково-

практичної Інтернет-

конференції студентів 

та магістрів за підсу-

мками наукових дос-

ліджень 2014 року 

«Перші кроки до нау-

ки». Мелітополь: 

ТДАТУ, квітень 2015. 

– С. 258-259. 

червень, 

2015 

електрон-

не – не 

фахове 

 0,16 Шелудько О.О. 
23. Коновальський  

А. 

Свідоме та несві-

доме в житті люди-

ни 

Тези доповідей І Все-

української науково-

практичної Інтернет-

червень, 

2015 

електрон-

не – не 

фахове  0,12 Шелудько О.О. 
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конференції студентів 

та магістрів за підсу-

мками наукових дос-

ліджень 2014 року 

«Перші кроки до нау-

ки». Мелітополь: 

ТДАТУ, квітень 2015. 

– С. 256-257. 

24. Щевелева  О. Віра як умова «бут-

тя серед людей» 

Тези доповідей І Все-

української науково-

практичної Інтернет-

конференції студентів 

та магістрів за підсу-

мками наукових дос-

ліджень 2014 року 

«Перші кроки до нау-

ки». Мелітополь: 

ТДАТУ, квітень 2015. 

– С. 260-261. 

червень, 

2015 

електрон-

не – не 

фахове 

 0,19 Щербакова Н.В. 

25. Дубініна  В. Що приховує у собі 

питання про сенс 

життя? (за 

Л.М.Толстим) 

Тези доповідей І Все-

української науково-

практичної Інтернет-

конференції студентів 

та магістрів за підсу-

мками наукових дос-

ліджень 2014 року 

«Перші кроки до нау-

ки». Мелітополь: 

ТДАТУ, квітень 2015. 

– С. 252-255. 

червень, 

2015 

електрон-

не – не 

фахове 

 0,31 Щербакова Н.В. 

26. Сеттаров  А. Бідність як соціа-

льна проблема сус-

пільства 

Тези доповідей І Все-

української науково-

практичної Інтернет-

червень, 

2015 

електрон-

не – не 

фахове  0,2 Щербакова Н.В. 
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конференції студентів 

та магістрів за підсу-

мками наукових дос-

ліджень 2014 року 

«Перші кроки до нау-

ки». Мелітополь: 

ТДАТУ, квітень 2015. 

– С. 235-237. 

27. Мовчан К. Психологічні особ-

ливості людини, 

яка втратила робо-

ту 

Тези доповідей І Все-

української науково-

практичної Інтернет-

конференції студентів 

та магістрів за підсу-

мками наукових дос-

ліджень 2014 року 

«Перші кроки до нау-

ки». Мелітополь: 

ТДАТУ, квітень 2015. 

– С. 241-243. 

червень, 

2015 

електрон-

не – не 

фахове 

 0,16 Козинець О.А. 
28. Агамірова 

В.К.,31 МК 

Правове виховання 

як аспект розвитку 

суспільства 

XII Международная 

научно-практическая 

конференция «Буду-

щее современной 

науки: задачи и стра-

тегия», Секция: юри-

дические науки, 25 

декабря 2015 г., Киев  

17 груд-

ня 2015 

р. 

Елект-

ронне-не 

фахове 

 

0,12 

Нестеренко О.М. 
1)

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

Соціологічні дослідження: 

 

1. Проведено соціологічного дослідження студентів 1 курсу ТДАТУ на тему: «Вибір вузу - 2014», вересень 2014р., оде-

ржання попередніх результатів, публікації (N=513), звіт травень 2015р. 

2. За дорученням ректору ТДАТУ проведено дослідження студентів 4 курсу ВСП Мелітопольського коледжу ТДАТУ 

на тему: «Оцінка корупції в коледжі», надання звіту, лютий 2015 р. (N=96) 

3. За дорученням ректору ТДАТУ проведено дослідження випускників коледжу на предмет корупції в коледжі серед 

студентів 1сПМО і 1сЕН, надання звіту, лютий 2015р. (N=175) 

4. Соціологічне опитування серед школярів 10 класів с. Чкалова, с. Менчикури Веселівського району, травень 2015 р. 

(N=14) 

5. На замовлення студради АТЕ підготовлена анкета на тему: «Якість харчування в буфетах ТДАТУ», квітень 2015 р. 

6. На замовлення студради АТЕ підготовлена анкета на тему: «Проблеми занятості студентів», травень 2015 р. 

7. За дорученням ректору ТДАТУ проведено дослідження студентів ВСП Василівського коледжу ТДАТУ на тему: 

«Оцінка корупції в коледжі», надання звіту, листопад 2015 р. (N=73), надання первинної інформації. 

8. За дорученням ректору ТДАТУ проведено дослідження студентів ВСП Новокаховського коледжу ТДАТУ на тему: 

«Оцінка корупції в коледжі», надання звіту, листопад 2015 р. (N=100), надання первинної інформації. 

9. За дорученням ректору ТДАТУ проводиться  цикл опитувань майбутніх випускників шкіл на тему «Майбутні абіту-

рієнти 2016»,  надання первинної інформації (N=483) 

10. На замовлення деканату МТФ підготовлена анкета на тему: «Куратор очами студентів ТДАТУ», листопад 2015 р. 

11. Проведено соціологічного дослідження студентів 1 курсу ТДАТУ на тему: «Вибір вузу - 2015», жовтень-листопад 

2015р., одержання попередніх результатів (N=158). 

 

 

 


