
 1 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ 
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСІТЕТ 

 

 

ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖУЮ: 
Директор НІІ ЗУП 

к.т.н., доцент 

______________ С.В.Галько  

«___»____________2016 р.  

Проректор з наукової роботи 

д.т.н., професор 

_____________ В.Т.Надикто 

«___»_______________2016 р. 

 

       

 

                                                                                      

              

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ 

про науково-дослідну роботу за 2016 р. 

кафедри суспільно-гуманітарних наук 
(назва) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедри_______   О.М. Максимець 
                            (підпис)  (П.І.Б.) 

 

 

 

 

 

 

 

Мелітополь, 2016 

 



 2 

Вступ 

1. Перелік проблемних лабораторій у складі НДІ університету (назва, 

керівник) 

2. Перелік сертифікованих (акредитованих) лабораторій кафедри (на-

зва, керівник) 

3. Робота за договорами про наукове співробітництво з науковими 

установами та навчальними закладами – таблиця 1 

№ 

Назва 

 установи 

 (закладу) 

Тема 

договору 

Дата 

укладення 

договору 

Обсяг фінан-

сування цих 

договорів, 

тис. грн. 

Що зроблено в 

рамках спів-

праці 

      

 

4. Участь у виконанні госпдоговірних НДР – таблиця 2 

 

5. Участь у виконанні держбюджетних НДР 1)
  – таблиця 3 

1) фінансування МОН 

 

 

 

№ 

Тема, 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 

Закінчені  НДР 

     

Перехідні НДР 

     

№ 

Тема,  державний 

реєстраційний но-

мер,  

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 

Закінчені  НДР 

     

Перехідні НДР 
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6. Співробітники кафедри, які брали участь у НДР, що виконується в 

межах робочого часу викладачів – таблиця 4 

№ П.І.Б. 

Тема НДР (загальна) 1)
, 

державний реєстраційний 

номер, керівник 

Тема (підтема, розділ) 

НДР
1)

 

    

    
1)відмітити закінчені НДР 

 

7. Основні результати
1)

 НДР, що виконуються на кафедрах у межах 

робочого часу викладачів 
1)змістовні результати (розроблено, запропоновано та ін.) 

 

8. Створення науково-технічної продукції – таблиця 5 

Створено НТП, в тому числі: 
Назва та коротка  

характеристика НТП
1) 

– нової техніки, з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що виконува-

лися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики  

– нових технологій, з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що виконува-

лися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики  

– нових матеріалів, з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що виконува-

лися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики  

– сортів рослин та порід тварин, з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що виконува-

лися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики  

– методів, теорій, з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що виконува-

лися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики  



 4 

– інше*(із зазначенням позицій), з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що виконува-

лися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики  
1) вказуються всі створені види науково-технічної продукції по кожному джерелу фінансування  
2) фінансування МОН 
3) госпрозрахункові НДР 

 

9. Впровадження науково-технічної продукції у виробництво – табли-

ця 6 

Впроваджено НТП у виробництво, 

 в тому числі: 
Назва НТП

1) 

– нової техніки, з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що виконува-

лися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики  

– нових технологій, з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що виконува-

лися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики  

– нових матеріалів, з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що виконува-

лися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики  

– сортів рослин та порід тварин, з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що виконува-

лися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики  

– методів, теорій, з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що виконува-

лися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики  

– інше*(із зазначенням позицій), з них:  
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– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що виконува-

лися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики  
1) вказуються всі впроваджені види науково-технічної продукції по кожному джерелу фінансування  
2) фінансування МОН 
3) госпрозрахункові НДР 

 

10. Впровадження науково-технічної продукції у навчальний процес – 

таблиця 7 

Впроваджено НТП у виробництво, 

 в тому числі: 
Назва НТП

1) 

– нової техніки  

– нових технологій  

– нових матеріалів  

– сортів рослин та порід тварин  

– методів, теорій  

– інше*(із зазначенням позицій)  
1) вказуються всі впроваджені види науково-технічної продукції незалежно від джерел фінансування  

 

11. Впровадження досягнень науки, техніки і передового досвіду – таб-

лиця 8 

№ 

Назва 

розроб-

ки
1) 

П.І.Б. 

автора(ів) 

Важливі 

показники, 

які характе-

ризують рі-

вень отри-

маного нау-

кового ре-

зультату
2)

 

Місце впрова-

дження (назва 

організації, ві-

домча належ-

ність, адреса)  

Доку-

мента-

льне пі-

дтвер-

дження 

впрова-

дження
3) 

Практи-

чні 

резуль-

тати, які 

отрима-

но від 

впрова-

дження
4)

 
 

  У навчальний процес 

       

У виробництво в ННДЦ ТДАТУ 
       

У виробництво за межами ТДАТУ 

       
1)відмітити патенти на винахід, на корисну модель, на промисловий зразок; авторські свідоцтва 
2) при можливості обчислення економічного ефекту – надати розрахунки 
3) вид документу, реєстраційний номер та дата його затвердження 
3) прийнято заводом для промислового виробництва, розроблено практичні рекомендації, отримано кошти та ін. 
 

12. Винахідницька та раціоналізаторська робота – таблиця 9 

№ 
П.І.Б. 

автора(ів) 

Вид охо-

ронного  

докумен-

ту
1)

  

Номер 

охоронно-

го  

документу 

Назва 

винаходу, 

наукового 

твору 

Дата публікації ві-

домостей про ви-

дачу охоронного 

документу 

Подано заявок на отримання охоронного документу 

1   х   
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2      

Отримано охоронних документів 

1      

2      
1) патент на винахід, на корисну модель, на промисловий зразок; авторське свідоцтво на науковий твір 

 

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

ін. наукові роботи, надруковані у закордонних виданнях та виданнях 

України). (Додаток А). 

 

14.  Кількість цитувань та h- індекс співробітників у виданнях, що вхо-

дять до науково-метричних баз даних – таблиця 10 

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

 

15. Пропаганда НДР (співробітники кафедри, які виступили з доповідями 

на науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах: всього, в 

т.ч. – міжнародних, державних, обласних, районних). 

15.1 Участь у конференціях і семінарах співробітників кафедри – таблиця 

11 

№ П.І.Б.1)
   

Scopus
 
  

Web of 

science 
Copernicus

 Google 

Scholar 
… 

цит. h цит. h цит. h цит. h цит. h 

1. Тараненко Г.Г.       3 1   

2. Михайлов В.В.       1 1   

Всього        4 2   

в т.ч. 

молоді 

вчені 

 

          

№ П.І.Б.
1)

 Назва заходу
2)

  
Місце та дата 

проведення  

Тема  

доповіді
3) 

Міжнародні конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 
1 Горбова Н.А. Міжнародна нау-

ково-практичної 

конференції «Ак-

туальні проблеми 

психології та педа-

гогіки» (м. Харків 

Харків, Україна  

 

(м. Харків Харків, 

Україна 11-12 лис-

топада 2016 р.).  

 

Шляхи удоскона-

лення педагогічних 

технологій при 

викладанні тех-

нічних дисциплін 

2 Горбова Н.А. Міжнародна 

науково-практична 

конференція  

«Сучасні погляди 

на актуальні 

питання правових 

наук» 

 

м. Запоріжжя, 25-26 

листопада 2016 р.  

 

Фермерське госпо-

дарство: аналіз нові-

тніх тенденцій зако-

нодавства 

 

3 Мельник О.О. Міжнародна м. Київ, Україна Правові колізії ста-

javascript:void(0)
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науково-практична 

конференція 

«Теоретичний 

аналіз і наукові 

дослідження 

юриспруденції  

у світовій науці» 

 

 16–17грудня 2016 р. новлення ринку зем-

лі в Україні 

4 Ісакова О.І. Міжнародна кон-

ференція «Сучасні 

міждисциплінарні 

дослідження: істо-

рія, сучасне, май-

бутнє» 

Київ,  1-2 березня 

2016 р. 

«Соціально-

філософський аналіз 

сучасного антисциє-

нтизму» 

5 Тараненко Г.Г. Міжнародна нау-

ково-практична 

конференція: 

«international 

scientific-practical 

conference 

theory and practice: 

problems and 

prospects» 

20-22 квітня 2016 р, 

Литва 

Стаття: 

«Spiritual and moral 

development of the 

personality in modern 

educational space» 

6 Тараненко Г.Г. Республіканська 

науково-

теоретична конфе-

ренція 

«Сохранение  

национальной 

идентичности бе-

лорусского общес-

тва:  

прошлое, настоя-

щее, 

перспективы» 

21 квітня 

2016 р., 

м.Барановичі, Біло-

русь 

 

Стаття: 

«Религиозная иден-

тификация личности 

в системе ее ценнос-

тных ориентаций и 

толерантного роста» 

7 Тараненко Г.Г. Міжнародна нау-

ково-практична 

конференція: 

«Людина в умовах 

мінливості соціо-

культурного прос-

тору: духовно-

практичний вимір» 

3–4 червня 2016 р. 

м.Мелітополь 

Тези: 

«Духовна складова 

гармонізації внутрі-

шнього світу сучас-

ної молоді» 

8 Тараненко Г.Г. ХVІ Міжнародна 

наукова конферен-

ція: «Соціально-

економічний 

розвиток Уукраї-

ни: 

цивілізаційний ви-

бір» 

26 квітня  

2016 р., 

м.Мелітополь 

Тези: «Релігійна іде-

нтифікація особис-

тості як важлива 

складова особистіс-

ної ідентичності» 

9 Тараненко Г.Г. ХІ Міжнародна 16 вересня  Тези: «Філософсько-



 8 

науково-

практичної конфе-

ренції «Інституці-

ональні перетво-

рення в суспільст-

ві: світовий досвід 

і українська реаль-

ність» 

2016 р., 

м.Мелітополь 

освітній аналіз  ін-

новаційної діяльнос-

ті особистості» 

10 Тараненко Г.Г. Міжнародна нау-

ково-практична  

конференція 

«Духовно-

моральнісні осно-

ви та відповідаль-

ність особистості у 

долі людської ци-

вілізації» 

16 листопада 2016 

р.,  

м.Харків 

 

Тези: «Технології 

дискурсів у релігій-

ному діалозі: пошук 

порозуміння» 

11 Щербакова Н.В. Peer-reviewed ma-

terials digest (col-

lective monograph) 

published following 

the results of the 

CXIX International 

Research and Prac-

tice Conference and 

I stage of the 

Championship in 

Art History, Histo-

ry, Philosophy, Cul-

turology, physical 

culture and sports 

(London, March 

02– March 09, 

2016)- P.95-97 

 

London, March 02– 

March 09, 2016 

Трансформационные 

процессы, происхо-

дящие в ценностных 

ориентациях созна-

ния украинской мо-

лодежи, под влияни-

ем культуры. Соци-

ально-философский 

аспект 

12 Щербакова Н.В. Peer-reviewed ma-

terials digest (col-

lective monograph) 

published following 

the results of the 

CXXVInternational 

Research and Prac-

tice Conference and 

II stage of the 

Championship in 

Art History, Histo-

ry, Philosophy, Cul-

turology, physical 

culture and sports 

(London, June 23– 

June 30, 2016)- 

P.59-61 

London, June 23– 

June 30, 2016 

Влияние парадигмы 

идеологической 

сферы институцио-

нальной матрицы 

общества Украины. 

На процесс нивели-

рования значения 

творчества в цен-

ностных ориентаци-

ях сознания украин-

ской молодежи. Со-

циально-

философский аспект 
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13 Нестеренко 

О.М. 

Міжнарона нау-

ково-практична 

конференція 

«Актуальні пи-

тання розвитку 

правової держави 

в умовах сучас-

ного становлення 

громадянського 

суспільства в 

Україні». Секція 

«Теорія та історія 

держави і права, 

філософія права», 

2016 р., Харків. 

 

Аналіз підходів до 

формування мети 

та розуміння сут-

ності правового 

виховання 

14  IV (LХVIІІ)   

Международная 

научно- прак-

тическая кон-

ференция «Но-

вые тенденции 

в науке»  Укра-

ина,  

 

г. Киев, 29 апреля 

2016 г.) -Горловка 

Особливості вив-

чення перекладу на 

заняттях української 

мови (за професій-

ним спрямуванням) 

у внз 

 

15  I (LХV)   Меж-

дународная 

научно- прак-

тическая кон-

ференция «На-

ука-2016»  

Украина,  

 

г. Киев, 29 января  

2016 г.) - Горловка 

Суржик-проблема 

сучасної української 

мови 

 

 

Всеукраїнські конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 
16 Тараненко Г.Г. Міжвузівська нау-

кова конференція: 

«Освіта та наука – 

2016» 

11-15 квітня 2016 р. 

м.Київ 

Тези: «Аксіодуховні 

детермінанти у ста-

новленні сучасної 

особистості: пошуки 

шляхів гармонізації» 

17 Ісакова О.І. Всеукраїнська на-

уково-практична 

конференція «Пе-

рші кроки до нау-

ки» 

Дніпро  21-22 квітня 

2016 р. 

«Прогрес як про-

блема» 

18 Щербакова Н.В Регіональна нау-

ково-прктична 

конференція сту-

дентів і молодих 

учених 

2.12.2016 

м.Мелітополь 

ДПУ 

ім..Б.Хмельніцького 

«Соціально-

психологічні аспе-

кти роботи з діть-

ми, що мають осо-

бливи потреби» 

19 Шелудько О.О Регіональна нау-

ково-прктична 

конференція сту-

дентів і молодих 

г. м.Мелітополь 

ДПУ 

ім..Б.Хмельніцького 

Роль освіти у фор-

муванні життєвих 

цінностей молоді 

http://sconference.org/
http://sconference.org/
http://sconference.org/
http://sconference.org/
http://sconference.org/
http://sconference.org/
http://sconference.org/
http://sconference.org/
http://sconference.org/
http://sconference.org/
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учених 

2.12.2016 

20 Шлєіна Л.І. Всеукраїнська на-

уково-практична 

конференція 

«Проблеми та пер-

спективи сталого 

розвитку АПК пів-

дня України» 

Секція «Суспіль-

но-гуманітарні на-

уки» 22.04.16 

г. Киев, Горловка 

22.04.16 

Формування профе-

сійних компетенцій 

майбутнього фахів-

ця під час вивчення 

української мови за 

професійним спря-

муванням 

Конференції, які відбулися в ТДАТУ 
21 Мельник О.О. Всеукраїнська на-

уково-практична 

конференція 

«Проблеми та пер-

спективи сталого 

розвитку  

АПК півдня 

України» 

Мелітополь, 2016 

 

Становлення коза-

цької земельної 

власності 16-18 ст. 

22 Ісакова О.І. Міжнародна  нау-

ково-практична 

конференція 

«Проблеми та пер-

спективи сталого 

розвитку АПК» . 

Том 1. Гуманітарні 

науки. 

Мелітополь  8-15 

квітня 2016 р. 

«Загальнонаукові 

основи діалектики 

та  синергетики» 

23 Нестеренко 

О.М. 

Всеукраїнська на-

уково-практична 

конференція 

«Проблеми та пер-

спективи сталого 

розвитку АПК 

півдня України». 

Секція «Суспіль-

но-гуманітарні 

науки»,  

Мелітополь, 2016 р. Актуальні проблеми 

та цілі правового 

виховання молоді 

Науково-практичні семінари 

24 Шелудько О.О. ІІ науково-

практичний семі-

нар : «Інклюзивна 

практика в дошкі-

льній і початковій 

освіті:реалії та пе-

рспективи». 

г. м.Мелітополь 

ДПУ 

ім..Б.Хмельницького 

«Соціально-

психологічні аспек-

ти роботи з дітьми, 

що мають особливі 

потреби» 

25 Щербакова Н.В. ІІ науково-

практичний семі-

нар : «Інклюзивна 

практика в дошкі-

льній і початковій 

м. Мелітополь 

ДПУ 

ім..Б.Хмельницького 

«Соціально-

психологічні аспек-

ти роботи з дітьми, 

що мають особливі 

потреби» 
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1) відмітити молодих вчених (співробітники та аспіранти віком до 35 років) 
2) відмітити Internet-конференції 
3) відмітити виступи іноземною мовою (крім російської) 

 

15.2 Перелік конференцій та науково-практичних семінарів, організованих 

кафедрою – таблиця 12 

№ Назва заходу
1)

  Місце та дата проведення  
Кількість  

учасників
 

Міжнародні конференції 
    

Всеукраїнські конференції 
    

Науково-практичні семінари 
    

1) відмітити Internet- конференції 

 
 

16.  Перелік «Днів поля», організованих кафедрою – таблиця 13 

№ Назва заходу  Місце та дата проведення  
П.І.Б. 

учасників
 

    

 

17.  Перелік грантів та стипендій для виконання наукових досліджень, 

які отримали співробітники кафедри (П.І.Б., установи, що надали 

грант (стипендію), обсяг фінансування) 

 

18.  Наукові збірники, видані кафедрою – таблиця 14 

№ Назва збірника Вид збірника
1) 

Кількість 

 публікацій //обліково-

видавничі (авторські) 

аркуші 
    

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

 

19.  Участь у виставках – таблиця 15 

№ 

Назва  

виставкових 

 заходів 

Місце та дата  

проведення 

Перелік виставлених  

експонатів 

    

 

20.  Робота над дисертаціями, підготовка та складання іспитів канди-

датського мінімуму 

20.1 Складання іспитів кандидатського мінімуму аспірантами та здобува-

чами кафедри – таблиця 16 

№ П.І.Б Предмет 

1 Щербакова Н.В. Соціальна філософія 

 

освіті:реалії та пе-

рспективи». 
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20.2 Робота над дисертаціями – таблиця 17 

20.3 Захист дисертацій докторантами, аспірантами та здобувачами кафедри 

– таблиця 18 

№ П.І.Б.  

дисер-

танта 

Тема 

дисер-

тації 

Спеціа-

льність 

(назва, 

шифр) 

Вид  

дисер-

тації 

Шифр спе-

ціалізованої 

вченої ради, 

назва уста-

нови, в 

якій захи-

щена  

дисертація 

Дата 

захисту 

Дата 

прису-

дження 

науко-

вого 

ступеню 

        

№ 

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 

1. Несте-

ренко 

О.М. 

Правове 

вихо-

вання у 

сучас-

ному су-

спільст-

ві: 

теорети-

ко-

компа-

ративі-

стське 

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. 

2019 Харківський 

національ-

ний універ-

ситет внут-

рішніх справ 

Заочна 

аспіра-

нтура 

2. Щер-

бакова 

Н.В. 

Транс-

формації 

цінніс-

них орі-

єнтацій 

сучасної 

україн-

ської 

молоді: 

соціаль-

но-

філо-

софсь-

кий ана-

ліз 

Александ-

рова О.С. д. 

філ.наук, 

професор  

26.11.2015р 2017 Київський 

університет 

ім.. Б. Грин-

ченка від  

Заочна 

аспіра-

нтура 
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20.4 Захист дисертацій під керівництвом співробітників кафедри – таблиця 

19 

 

21. Рецензування, редагування і підготовка збірників наукових праць, 

монографій, опонування дисертацій 

21.1 Відгуки на дисертаційні роботи – таблиця 20 

№

№ 

П.І.Б. 

рецензента ди-

сертації 

Тема 

ди-

сер-

тації 

П.І.Б. 

дисе-

ртан-

та 

Спеціа-

льність 

(назва, 

шифр) 

Вид 

ди-

сер-

тації 

Шифр спец-

ради, назва 

установи, в 

якій захищена 

дисертація 

Да-

та 

за-

хи-

сту 
Підготовка експертного висновку по дисертації 

        
Опонування дисертацій 

        
Підготовка відгуків на автореферати дисертацій 

1. Таранен-
ко Г.Г. 

Розвиток ху-
дожньо-

творчої актив-
ності старших 
дошкільників 
засобами жи-

вопису 

Жит-
ник 
Т.С. 

13.00.08 - 
дошкіль-
на педа-
гогіка 

канди
дидат
дат-
ська 

Д 26.454.01  

Інститут проблем 

виховання НАПН 

України 

 

05.1

0.20

16 р. 
 

 

21.2 Рецензування наукових праць, редагування та підготовка збірників 

наукових праць – таблиця 21 

№№ П.І.Б. 

рецензента  

(редактора) 

Збірники наукових 

праць
1) Монографії

1) 

    
1) у відповідності до Правил оформлення списку використаних джерел 

 

 

22.  Науково-технічна творчість молоді 

22.1 Робота наукових гуртків – таблиця 22 

№ 
П.І.Б. 

керівника 
Тема дослідження гуртка 

П.І.Б. та № групи 

учасника гуртка 

    

    

№

№ 

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 
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Всього, 

осіб 

 
х 

 

22.2  Студенти, які працювали у СКБ, ТТМК, СНВО й ін. колективах 

(П.І.Б., керівник) 

22.3 Студенти, які працювали на госпдоговірних темах (П.І.Б., група тема, 

шифр, керівник) 

22.4 Студенти, які працювали на держбюджетних темах (П.І.Б., група, те-

ма, державний реєстраційний номер, керівник) 

22.5 Студенти, які працювали на НДР, що виконується в межах робочого 

часу викладачів (П.І.Б., група, тема, державний реєстраційний номер, 

керівник) 

22.6 Дипломні проекти, виконані на кафедрі, з елементами НДР – таблиця 

23 

№№ 

П.І.Б. та № 

групи 

виконавця 

Тема 

дипломного проекту (роботи) 

П.І.Б. 

керівника 

Рекомендовані до впровадження 

    

Запроваджені в ННДЦ університету 

    

 

22.7  Студенти, які прийняли участь у Всеукраїнських та міжнародних 

олімпіадах - таблиця 24 

№ Предмет 

Вид олімпіади,  

місце і дата її 

проведення 

П.І.Б., група 

Вид заохочення 

(дипломи, гра-

моти, зайняте 

місце тощо) 

1. 

Українська мо-

ва 

Всеукраїнська  студе-

нтська олімпіада з 

української мови. Хар-

ківський національний 

педагогічний універси-

тет ім.. Г.Сковороди 8-

9 квітня 2016 

 

Вовк І.В. 11 МК Грамота за участь 

2. 

Історія та куль-

тура України 

1 тур Всеукраїннської 

олімпіади з предмету 

«Історія та культура 

України» 

Аблаєва А.І.11 АІ Аблаєва 11 АІ 

Біляєва А.С. 11 ЕЕ Біляєва 11 ЕЕ 

Волкова І.Д. 11 ЕЕ Волкова 11 ЕЕ 

Деменко Д.В. 11 ЕЕ Деменко 11 ЕЕ 

Дуда С.Д. 11 АІ Дуда 11 АІ 

Єльцов С.С. 11 Аі Єльцов 11 АІ 

Єрьомін М.А. 11АІ Єрьомін 11 АІ 

Іванова Д.В, 11 ЕЕ Іванова 11 ЕЕ 

Калінін О. 11 АГ Калінін 11 АГ 

Жовтоконь В. 11 ЕК Жовтоконь 11 ЕК 

Кишка О.А. 11 АІ Кишка 11 АІ 

1 місце – Калінін 

Олег 11 АГ ; 

2 місце –Позняк 

Владислав 11 АГ; 

3 місце – Аблаєва 

Айгюль 11 АІ  



 15 

Коледа Г.І. 11А.І.  Коледа 11 АІ 

Кошель Є.М. 11 ЕЕ Кошель 11 ЕЕ 

Кривда В.А. 11 АІ Кривда 11 АІ 

Кузнярський К.Р.11ЕЕ Кузнярський 11 ЕЕ 

Міщенко С.С. 11АІ Міщенко 11 АІ 

Облещенко А.Д 11ЕЕ Облещенко 11 ЕЕ 

Позняк В. 11АГ Позняк 11 АГ 

Риженко О.І. 11ЕЕ Риженко 11 ЕЕ 

Рева О.В. 11АІ Рева 11 АІ 

Савіська А.С. 11 АІ Савіська 11 АІ 

Слобожан О.С. 11ЕК Слобожан 11 ЕК 

Совін А.В. 11 ЕЕ Совін 11 ЕЕ 

Смоляний М. 12 АІ Смоляний 12 АІ 

Самойленко О.С. 11ЕЕ Самойленко 11 ЕЕ 

Стрелець С.О. 11ЕЕ Стрелець 11 ЕЕ 

Струков В.С. 11ЕЕ Струков 11 ЕЕ 

Умербеков А.Р. 11ЕЕ Умербеков 11 ЕЕ 

Фесенко В. 11 АГ Фесенко 11 АГ 

Харченко І.В. 11ЕЕ Харченко 11 ЕЕ 
 

 

22.8 Студенти, які виступили з доповідями на конференціях – таблиця 25 

№№ П.І.Б. Назва заходу
1)

  
Місце та дата 

проведення  

Тема  

доповіді
2 

Міжнародні конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 
     

Всеукраїнські конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 
     

Конференції, які відбулися в ТДАТУ 
1 Волкова Ілона, 

11ЕН  

студентська науко-

во-практична  

конференція 

«тенденції розвит-

ку сучасної україн-

ської мови» 

 

(8 листопада 2016 

року) ТДАТУ 

 

Культура спілку-

вання сучасної мо-

лоді 

 

 

2 Горбач О.В. 11 

СПТ 

студентська науко-

во-практична  

конференція 

«Тенденції розвит-

ку сучасної україн-

ської мови» 

 

(8 листопада 2016 

року) ТДАТУ 

 

Особливості мов-

ної реалізації су-

часного молодіж-

ного сленгу 

3 Безкровна 

А.Ю.,  

21КН 

студентська науко-

во-практична  

конференція 

«Тенденції розвит-

ку сучасної україн-

ської мови» 

 

(8 листопада 2016 

року) ТДАТУ 

 

Особливості су-

часної української 

літератури 
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4 Вичурова Ана-

стасія 11 ФБ  

студентська науко-

во-практична  

конференція 

«Тенденції розвит-

ку сучасної україн-

ської мови» 

 

(8 листопада 2016 

року) ТДАТУ 

 

Сучасні українські 

письменники 

 

5 Гешева Ганна 

 21КН 

студентська науко-

во-практична  

конференція 

«Тенденції розвит-

ку сучасної україн-

ської мови» 

 

(8 листопада 2016 

року) ТДАТУ 

 

Тенденції розвитку 

сучасної українсь-

кої літературної 

мови  

Надія гербіш «теп-

лі історії до кави» 

 

6 Овечко Кате-

рина 11 АГ 

студентська науко-

во-практична  

конференція 

«Тенденції розвит-

ку сучасної україн-

ської мови» 

 

(8 листопада 2016 

року) ТДАТУ 

 

Олександр дов-

женко - видатний 

український кіно-

режисер і пись-

менник 

 

7 Чугунов С.С., 

11 сПТ 

студентська науко-

во-практична  

конференція 

«Тенденції розвит-

ку сучасної україн-

ської мови» 

 

(8 листопада 2016 

року) ТДАТУ 

 

Українська мова в 

інтернеті 

 

8 Шолох Н.О.,  

11 сПТ 

студентська науко-

во-практична  

конференція 

«Тенденції розвит-

ку сучасної україн-

ської мови» 

 

(8 листопада 2016 

року) ТДАТУ 

 

Сучасна мова теле-

екрану 

 

9 Бартиш Д.І 

11сПТ 

студентська науко-

во-практична  

конференція 

«Тенденції розвит-

ку сучасної україн-

ської мови» 

 

(8 листопада 2016 

року) ТДАТУ 

 

Лексика іннова-

ційних технологій 

 

10 Клинько Т.С. 

 11сПТ 

студентська науко-

во-практична  

конференція 

«Тенденції розвит-

ку сучасної україн-

ської мови» 

 

(8 листопада 2016 

року) ТДАТУ 

 

Тенденції розвитку 

української мови 

на сучасному етапі 

 

 

11 Малахов бог-

дан 11 фб 

Студентська нау-

ково-практична  

Конференція 

(8 листопада 2016 

року) ТДАТУ 

 

Розтріляне відро-

дження 
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«Тенденції розвит-

ку сучасної україн-

ської мови» 

 

12 Бондаренко Ка-

терина 11 АГ 

студентська науко-

во-практична  

конференція 

«Тенденції розвит-

ку сучасної україн-

ської мови» 

 

(8 листопада 2016 

року) ТДАТУ 

 

Стилістична 

роль фразеологіз-

мів 

13 Дмитров Олег 

11 ФБ 

студентська науко-

во-практична  

конференція 

«Тенденції розвит-

ку сучасної україн-

ської мови» 

 

(8 листопада 2016 

року) ТДАТУ 

 

Поза межами болю 
Осипа Турянського 

 

14 Вовк І.В.11 мк  

 

студентській нау-

ково-практичній 

конференції ТДА-

ТУ  секція «Суспі-

льно-гуманітарні 

науки»  

 

30 березня 2016 рік Гендерні аспекти 

спілкування 

15 Дубініна В.  

21 ЕП 

 

студентській нау-

ково-практичній 

конференції ТДА-

ТУ  секція «Суспі-

льно-гуманітарні 

науки»  

 

30 березня 2016 рік Запозичення в 

українській мові 

16 Штолоха Н. Конференція з пра-

ва: «Формування 

правового світо-

гляду майбутнього 

фахівця». 

ТДАТУ, 01.12.2016р. Цивільні зо-

бов’язання  

17 Шпугун О. Конференція з пра-

ва: «Формування 

правового світо-

гляду майбутнього 

фахівця». 

ТДАТУ, 01.12.2016р. Шлюбний конт-

ракт, як особлива 

форма договору 

18 Микульський 

В. 

Конференція з пра-

ва: «Формування 

правового світо-

гляду майбутнього 

фахівця». 

ТДАТУ, 01.12.2016р. Промислове шпи-

гунство 

19 Кондратюк О. Конференція з пра-

ва: «Формування 

правового світо-

гляду майбутнього 

фахівця». 

ТДАТУ, 01.12.2016р Захист авторських 

прав в інтернеті 
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20 Скиба В. Конференція з пра-

ва: «Формування 

правового світо-

гляду майбутнього 

фахівця». 

ТДАТУ, 01.12.2016р  

21 Неліпа О. Конференція з пра-

ва: «Формування 

правового світо-

гляду майбутнього 

фахівця». 

ТДАТУ, 01.12.2016р Особливості кри-

мінальної відпові-

дальності у 

комп’ютерній сфе-

рі 

22 Стоєва Т. Конференція з пра-

ва: «Формування 

правового світо-

гляду майбутнього 

фахівця». 

ТДАТУ, 01.12.2016р Мотивація персо-

налу 

23 Зіняк О. Конференція з пра-

ва: «Формування 

правового світо-

гляду майбутнього 

фахівця». 

ТДАТУ, 01.12.2016р Захист прав спо-

живачів 

24  В’юн С., 11ЕН Студентська нау-

ково-практична 

конференція ТДА-

ТУ  секція «Суспі-

льно-гуманітарні 

науки»  

 

30 березня 2016 рік 

ТДАТУ 

Поняття щастя в 

сучасному світі; 

25 Лаба В.П 12 

ПМЕ 

студентська науко-

во-практична кон-

ференція ТДАТУ  

секція «Суспільно-

гуманітарні науки»  

 

30 березня 2016 рік 

ТДАТУ 

Етичні проблеми 

національних 

відносин. 

26 Аблямітов Є 11 

ЕН 

студентська науко-

во-практична кон-

ференція ТДАТУ  

секція «Суспільно-

гуманітарні науки»  

 

30 березня 2016 рік 

ТДАТУ 

Вплив спорту на 

емоційний стан 

людини.; 

27 Бурцева С., 

11ЕН   

студентська науко-

во-практична кон-

ференція ТДАТУ  

секція «Суспільно-

гуманітарні науки»  

 

30 березня 2016 рік 

ТДАТУ 

Чи багато людей 

серед людей?; 

28 Закревський Д. 

Д. 11Ен 

студентська науко-

во-практична кон-

ференція ТДАТУ  

секція «Суспільно-

гуманітарні науки 

30 березня 2016 рік 

ТДАТУ 

Вплив війни на 

психологічний 

стан людини 

29 Клик А. В., 11 

ЕН 

студентська науко-

во-практична кон-

 

30 березня 2016 рік 

Як змінити життя 

на  краще? 
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ференція ТДАТУ  

секція «Суспільно-

гуманітарні науки 

ТДАТУ 

30 Мешкова В. Є., 

32 АГ 

студентська науко-

во-практична кон-

ференція ТДАТУ  

секція «Суспільно-

гуманітарні науки 

30 березня 2016 рік 

ТДАТУ 

Проблеми мови і 

мовлення сучасної 

молоді. 

31  

Носаченко О., 

32АГ 

студентській нау-

ково-практичній 

конференції ТДА-

ТУ  секція «Суспі-

льно-гуманітарні 

науки»  

 

30 березня 2016 рік 

ТДАТУ 

Фактори, що впли-

вають на розвиток 

пам’яті. 

32 Сичев В 11ЕН   студентській нау-

ково-практичній 

конференції ТДА-

ТУ  секція «Суспі-

льно-гуманітарні 

науки»  

 

30 березня 2016 рік 

ТДАТУ 

Наше майбутнє .       

33  Вовк І.,  11МК Студентська нау-

ково-практична 

конференція ТДА-

ТУ  секція «Суспі-

льно-гуманітарні 

науки»  

 

30 березня 2016 рік 

ТДАТУ 

Що є мотивацією 

нашого життя? 

34 Лунга Д., 11 

МК 

студентська науко-

во-практична кон-

ференція ТДАТУ  

секція «Суспільно-

гуманітарні науки»  

 

30 березня 2016 рік 

ТДАТУ 

Родина та шлюб у 

сучасному світі 

35 Сергієнко В., 

11 МК 

студентська науко-

во-практична кон-

ференція ТДАТУ  

секція «Суспільно-

гуманітарні науки»  

 

30 березня 2016 рік 

ТДАТУТероризм як 

проблема сучасності 

Тероризм як про-

блема сучасності 

36 Стьопочкина 

Т., 11ОА  

студентська науко-

во-практична кон-

ференція ТДАТУ  

секція «Суспільно-

гуманітарні науки»  

 

30 березня 2016 рік 

ТДАТУ 

Вплив інтернету на 

сучасну молодь 

37 Сергієнко В., 

11 МК   

Науково-практична 

конференція магіс-

трантів і студентів. 

За підсумками нау-

кових досліджень 

Секція суспільно-

гуманітарні науки 

Мелітополь ТДАТУ 

30 березня 2016 р. 

«Герой Радянсько-

го Союзу – Лиско-

ноженко М.Г.» 
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2015 року 

38 Вовк І., 11 МК Науково-практична 

конференція магіс-

трантів і студентів. 

За підсумками нау-

кових досліджень 

2015 року 

Секція суспільно-

гуманітарні науки 

Мелітополь ТДАТУ 

30.03.2016 р. 

«Людина нашої 

пам’яті» 

39 Гогунська А.С. 

51 ОА 

Матеріали ІІ Все-

української науко-

во-практичної ін-

тернет-конференції 

студентів та магіс-

трантів за підсум-

ками наукових до-

сліджень 2015 року  

Мелітополь ТДАТУ, 

квітень 2016 р. 

Проблеми захисту 

авторських прав в 

Україні 

40 Мікульскій 

В.С. 11 МБ ОО 

Конференція кафе-

дри суспільно-

гуманітарних наук 

« Формування пра-

пвового світогляду 

майбутнього фахі-

вця»  

Мелітополь. ТДАТУ 

1.грудня 2016 

Промислове шпи-

гунство. 

41 Кондратюк 

О.В. 11 МБ ОО 

Конференція кафе-

дри суспільно-

гуманітарних наук 

« Формування пра-

пвового світогляду 

майбутнього фахі-

вця» ТДАТУ 

1.грудня 2016 

Мелітополь. ТДАТУ 

1.грудня 2016 

Захист авторських 

прав в Іінтернеті 

Науково-практичні семінари 
     

1) відмітити Internet- конференції  
2) відмітити виступи іноземною мовою (крім російської) 

 

22.9 Студенти, які прийняли участь у 1-му турі Всеукраїнського конкурсу 

на кращу студентську наукову роботу – таблиця 26 

№ П.І.Б., група 
Назва  

роботи 

П.І.Б. 

керівника 
    

 

22.10 Студентські наукові роботи, рекомендовані на державні  та регіона-

льні конкурси – таблиця 27 

№ 
П.І.Б., 

 група 

Назва  

роботи 

Установа,  

яка проводила  

конкурс 

П.І.Б. 

керівника 

2-ий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  

1 
Волкова І.Д. 

11 ЕЕ 
«Другий Сталінград» 

Запорізька обласна ра-

да. 

Комунальний заклад 

«Обласний центр 

Доцент ка-

федри сус-

пільно-

гуманітарних 
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патріотичного вихо-

вання молоді» Облас-

ний літературно-

дослідницький конкурс 

«Патріотизм у долі За-

поріжжя» 

 

наук, 

к.і.н. Мель-

ник О.О. 

2 
Дмитрик 

А.А.11 АГ 

обласний етап ХVIІ 

Міжнародного конкурсу 

ім. П.Яцика 

«Запорізький обласний 

інститут післядиплом-

ної педагогічної освіти» 

Запорізької обласної 

ради 

Шлєіна Л.І. 

3 
Дмитрик 

А.А.11 АГ 

обласний етап VIІ 

Міжнародного конкурсу 

ім. Т.Шевченка 

«Запорізький обласний 

інститут післядиплом-

ної педагогічної освіти» 

Запорізької обласної 

ради 

Шлєіна Л.І. 

Інші конкурси 

4 Авалян К. Р. Національно-визвольна 

діяльність ОУН на тери-

торії Запорізької області в 

роки Другої світової вій-

ни. 

Запорізька обласна Ра-

да 

Михайлов 

В.В. 

 

22.11 Студентські наукові роботи, заохочені на державних та регіональ-

них конкурсах – таблиця 28 

№№ 

П.І.Б. 

та № групи 

автора 

Назва  

роботи 

Вид заохочення (ди-

пломи, грамоти, за-

йняте місце тощо) 

П.І.Б. 

керівника 

2-ий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

     

Інші конкурси 

     

 

22.12 Студенти, які отримали у звітному році патенти на винаходи, кори-

сні моделі, промислові зразки – таблиця 29 

№№ 

П.І.Б. та 

№ групи 

автора(ів) 

Вид охо-

ронного 

докумен-

ту
1)

 

Номер 

охоронно-

го 

документу 

Назва 

винахо-

ду 

(твору) 

Дата публікації 

відомостей про 

видачу охорон-

ного документу 

П.І.Б. 

співав-

торів 

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 

 

22.13 Наукові публікації студентів (Додаток Б) 
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22.14 Перелік впроваджених робіт (із табл. 5), у виконанні яких приймали 

участь студенти (П.І.Б., група, назва роботи, керівник) 

 

Висновки та пропозиції по вдосконаленню вузівської науки, пропози-

ції щодо заохочення співробітників 

 

 

 

 

Звіт розглянутий на засіданні кафедри:___________________________ 
                 (дата) 

        Протокол №___  від __________________________ 
              (дата) 

 

        До звіту додаються: перелік друкованих робіт викладачів (Додаток А) та 

студентів (Додаток Б). 

 

Відповідальний за інформаційний звіт_________________ П.І.Б. 
         (підпис) 
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Додаток А 

 

Публікації викладачів кафедри___________________________________________ 

 

 

№  
П.І.Б. 

автора (ів)
1) Назва роботи

2) 

Видавництво,  

журнал 
(назва; рік; том; номер; 

випуск; кількість сторі-

нок монографії, підруч-

ника, посібника;  

перша-остання сторінки 

статі, тез)
3)

  

Тип  

видання 
 (друковане – фа-

хове / не фахове;  

електронне – фахо-

ве / не фахове)  

Включення 

видання до 

міжнародних 

наукометри-

чних баз 

(назва НМБД)
 4)

 

Кількість 

обліково-

видавничих 

(авторсь-

ких) арку-

шів 

Для  закор-

донних ви-

дань – вка-

зати ім-

пакт-

фактор 

A 1 2 3 4 5 6 7 

Монографії, підручники, посібники:  

опубліковані за кордоном 

1.    х   х 

2.    х   х 

…    х   х 

Всього  х х х х х
 

 х 

- опубліковані в Україні 
1. 

Taranenko G.G. 

(Molodychenko, 

P.I. Oleksenko, T.S. 

Troitska, O.V. Fe-

dorova) 

Axiological survey 

of the modern cul-

tural-educational 

practices of person-

ality 

Axiological survey of 

the modern cultural-

educational practices 

of personality: [mono-

graph] / V.V. Mo-

lodychenko, P.I. 

Oleksenko, T.S. 

Troitska, O.V. Fedo-

rova, G.G. Taranenko. 

– Melitopol, 2016. – 

225 p. 

друковане – 

не фахове 
х 12,0 х 
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2. 

Тараненко Г.Г. 

(Александров 

Д.В., Олексен-

ко Р.І.) 

Логіко-політичні 

студії. Навчальний 

посібник 

Логіко-політичні 

студії. Навчальний 

посібник / Алексан-

дров Д.В., 

Олексенко Р.І., Тара-

ненко Г.Г. – Меліто-

поль, 2015. – 210 с. 

друковане – 

не фахове 
х 10,0 х 

3. Ісакова О.І. «Теорія та мето-

дологія прогнос-

тичних дослі-

джень соціаль-

них процесів» 

Теоретико-

методологічні і на-

уково-практичні 

засади інноваційно-

го забезпечення ро-

звитку економіки.   

Монографія  Мелі-

тополь 2016 р. – 

427 с. 

Друковане-

фаховех 

 12  

Всього  х х х х х
 

 х 

Статті 

- опубліковані за кордоном 

1. 

Тараненко Г.Г. 

Религиозная иден-

тификация лично-

сти в системе ее 

ценностных ори-

ентаций и толе-

рантного роста 

Сохранение нацио-

нальной идентичнос-

ти белорусского об-

щества:прошлое, на-

стоящее, [Текст] : 

материалы Республ. 

науч. конф., 21 апре-

ля 2016 г., г. Барано-

вичи, Респ. Беларусь 

/ редкол.: А. В. Ни-

кишова (гл. ред.), А 

В. Демидович (отв. 

ред.), З. Н. Козлова и  

друковане – 

не фахове 
х 0,5 х 
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[др.].— Барановичи : 

РИО БарГУ, 2016. — 

292 с. – С. 244-248. 

2. Щербакова Н.В. Трансформацион-

ные процессы, 

происходящие в 

ценностных орие-

нтациях сознания 

украинской моло-

дежи, под влияни-

ем культуры. Со-

циально-

философский ас-

пект 

Peer-reviewed materi-

als digest (collective 

monograph) published 

following the results of 

the CXIX International 

Research and Practice 

Conference and I stage 

of the Championship 

in Art History, Histo-

ry, Philosophy, Cul-

turology, physical cul-

ture and sports (Lon-

don, March 02– March 

09, 2016)- P.95-97 

друковане –не 

фахове 

«Socrates-

Impulse»  
ORCID 

CrossRef   

7 

 

3 Щербакова Н.В. Влияние парадиг-

мы идеологиче-

ской сферы инсти-

туциональной 

матрицы общества 

Украины. На про-

цесс нивелирова-

ния значения 

творчества в цен-

ностных ориента-

циях сознания 

украинской моло-

дежи. Социально-

философский ас-

пект 

Peer-reviewed materi-

als digest (collective 

monograph) published 

following the results of 

the CXXVInternation-

al Research and Prac-

tice Conference and II 

stage of the Champi-

onship in Art History, 

History, Philosophy, 

Culturology, physical 

culture and sports 

(London, June 23– 

June 30, 2016)- P.59-

61 

друковане – 

не фахове 

«Socrates-

Impulse» 
ORCID 

CrossRef    

7 

 

Всього  х х х х 
5) 

 х 

http://www.iashe.eu/scientometric-database
http://www.iashe.eu/scientometric-database
http://www.iashe.eu/scientometric-database
http://www.iashe.eu/scientometric-database


 26 

2 

- опубліковані в Україні 
4 Максимець О.М. Розвиток суфікса-

льної словотвірної 

системи іменників 

із транспозицій-

ним значення 

опредметненої дії 

(структури із су-

фіксом -іт.  

Наукові записки. – 

Випуск 146. – Серія: 

Філологічні науки. – 

Кіровоград: Вида-

вець Лисенко В.Ф., 

2016. – 678 с. 

друковане –

фахове  0,6  

5 Морарь М.В. Партійний лідер у 

системі політич-

них комунікацій: 

теорія і практика 

Науково-

теоретичний і гро-

мадсько – політич-

ний альманах Грані. - 

№2(130), Дніпро, 

2016 

друковане –

фахове  

0,5 

 

6 Морарь М.В. Толерантність як 

європейська цін-

ність та принцип 

політичної діяль-

ності партійних 

лідерів  

Гілея: науковий віс-

ник. Вип. 106(3). – 

Київ, 2016. 

друковане –

фахове  

0,7 

 

7 Морарь М.В. Внутрішньополі-

тична консоліда-

ція як умова роз-

витку української 

нації 

Гілея: науковий віс-

ник. Вип. 107(4). – 

Київ, 2016. 

друковане –

фахове  

0,6 

 

8 Морарь М.В. Політичний порт-

рет сучасного пар-

тійного лідера: те-

оретико-

методологічний 

аспект 

Науково-

теоретичний і гро-

мадсько – політич-

ний альманах Грані. -

№5(133), Дніпро, 

2016 

друковане –

фахове  

0,5 
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9 Горбова Н.А. Юридична 

відповідальність у 

правомірній по-

ведінці - самостій-

ний елемент ме-

ханізму правового 

регулювання. 

Науковий вісник 

Херсонського дер-

жавного університе-

ту. Серія «Юридичні 

науки» № 4, 2015. – 

С. 25-31 друковане –

фахове  0,6  

10 Н.А.Горбова Використання ін-

терактивних ме-

тодів у процесі 

викладання дис-

ципліни «право-

знавство»: «ажур-

на пилка»  

 

Удосконалення  на-

вчально-виховного  

процесу  в  вищому  

навчальному  

закладі.  Випуск  19  /  

Збірник  науково-

методичних  праць/  

Таврійський  

державний агротех-

нологічний універси-

тет – Мелітополь, 

2016. – 190-197 с. 

друковане –не 

фахове;  

  0,4 х 

11 Мельник О.О. Еволюція земель-

них відносин в 

Україні у ХIV-ХVІ 

ст».  

 

Збірник наукових 

праць Таврійського 

державного агротех-

нологічного універ-

ситету (економічні 

науки). - № 1(30). С.8 

– 12. Мелітополь, 

2016. 

 

друковане – 

фахове;  

  0,4 х 

12 Мельник  О. О.   

 

Земельні право-

відносини в су-

часній Україні 

Удосконалення  на-

вчально-виховного  

процесу  в  вищому  

навчальному  

закладі.  Випуск  19  /  

друковане –не 

фахове;  

  0,4 х 
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Збірник  науково-

методичних  праць/  

Таврійський  

державний агротех-

нологічний універси-

тет – Мелітополь, 

2016. – 190-197 с. 

13 Михайлов В.В. Політичне проти-

стояння Народно-

го руху України та 

комуністичної 

партії на Херсон-

щині наприкінці 

1980-х – 1991 рр.. 

Емінак: науковий 

щоквартальник. – 

2016. – № 2 (14). Т. 2. 

– С. 60-67. 

друковане –

фахове;  

 

Open Aca-

demic Jour-

nals Index 

0,9 х 

14. 

Тараненко Г.Г. 

(Олексенко Р.И. 

Молодыченко 

В.В.) 

Аксиодуховная 

составляющая в 

становлении и 

гармонизации со-

циокультурного 

бытия человека 

«Гуманітарний віс-

ник Запорізької дер-

жавної інженерної 

академії»: Збірник 

наукових праць / Під 

ред. В.Г.Воронкової.- 

Випуск 65.- Запорі-

жжя, РВВ ЗДІА, 

2016. – 292 c., С.27-

41 

Науковометрична 

база даних Web of 

Science 

друковане – 

фахове 
х 0,5 х 

15 

Тараненко Г.Г. 

 

Релігійна іденти-

фікація особистос-

ті як важлива 

складова особисті-

сної ідентичност 

Соціально-

економічний розви-

ток України: цивілі-

заційний вибір: зб. 

наук. праць / за заг. 

ред. М.М. Радєвої. – 

друковане – 

не фахове 
х 0,3 х 
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Мелітополь : ТОВ 

"Колор Принт", 2016. 

– 135 с., С.104-106. 

16 

Тараненко Г.Г. 

 

Філософсько-

освітній аналіз  

інноваційної дія-

льності особистос-

ті 

Інституціональні пе-

ретворення в сус-

пільстві: світовий 

досвід і українська 

реальність : збірник 

наукових праць / за 

заг. ред. М.М. 

Радєвої. – Меліто-

поль: ТОВ "Колор 

Принт", 2016. – 131 с. 

– С.127-130. 

друковане – 

не фахове 
х 0,3 х 

17 

Тараненко Г.Г. 

(Гончарова О.А.) 

Інноваційна діяль-

ність особистості 

як важлива умова 

гармонізації куль-

турно-освітнього 

простору: філо-

софсько-освітній 

аспект 

Філософські обрії. – 

2016. – Вип. 35. – С. 

162-173. 

 

друковане – 

фахове 

Web of Sci-

ence 

 

0,5 х 

18 

Єременко Л. В. 

Єременко Д. В. 

Фермерське  село:  

філософський та 

економічний аспе-

кти  дослідження 

Збірник наукових 

праць Таврійського 

державного агротех-

нологічного універ-

ситету (економічні 

науки)/ За ред. Л.В. 

Синяєвої.- Меліто-

поль: Вид-во Мелі-

топольська типогра-

фія «Люкс», 2016.- № 

2 (31).  

друковане – 

фахове 

 

ум.-друк. 

арк. 0,4 

 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16744


 30 

С. 10 - 14 

 

19 

А. Є. Адамович, 

Л.І.Шлеіна 

Архітектоніка об-

разу князя Данила 

Галицького у «Га-

лицько-

Волинському лі-

тописі» 

Наукові записки На-

ціонального універ-

ситету «Острозька 

академія». Серія 

«Філологічна»: збір-

ник наукових праць. 

– Острог: Вид-во На-

ціонального універ-

ситету «Острозька 

академія», 2016. – 

Вип.62. – С.18-19  

друковане – 

фахове 

 

0,8 

 

20 Адамович А. Є  Заголосить кож-

ний голос-

ник (Рецензія на к

ни-

гу «Астрофізми Ві

чної  Гончарні». В

-

во «Люкс», м.  Ме

літополь, 2013 –

 20016р-р.) 

Альманах "Порт-

Фолио", 2016. - 

Вип.238. - електрон-

ний ре-

сурс: http://www.port-

folio.us  

 

електронне –/ 

не фахове 

 

0,4 

 

21 Шлєіна Л.І. Самостійна робота 

майбутніх 

фахівців у процесі 

вивчення курсу 

української мови 

професійного 

спрямування  

 

Удосконалення  на-

вчально-виховного  

процесу  в  вищому  

навчальному  

закладі.  Випуск  19  /  

Збірник  науково-

методичних  праць/  

Таврійський  

державний агротехно-

логічний університет – 

друковане –не 

фахове;  

 

 

0,4  

http://www.port-folio.us/
http://www.port-folio.us/
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Мелітополь, 2016. – 

190-197 с. 

22 Щербакова Н.В. Структура про-

цесу вивчення 

філософії у тех-

нічному ВНЗ  

 

Удосконалення  на-

вчально-виховного  

процесу  в  вищому  

навчальному  

закладі.  Випуск  19  /  

Збірник  науково-

методичних  праць/  

Таврійський  

державний агротехно-

логічний університет – 

Мелітополь, 2016. – 

190-197 с. 

друковане –не 

фахове;  

 

 

  

23 Шелудько О.О. 

Щербакова Н.В. 

Формирование и 

развитие ценност-

ных ориентаций 

молодежи под 

влиянием СМИ в 

условиях транс-

формирующегося 

общества 

Scientific Journal 

VIRTUS 

#6,April,2016 

Published in 2014 

38-41 

друковане –не 

фахове;  

 

 

  

24 Нестеренко О.М. Аналіз підходів до 

розуміння поняття 

правового вихо-

вання в сучасній 

юридичній науці 

Науковий вісник Хер-

сонського державного 

університету. Серія 

«Юридичні науки» № 

2, 2016 р. 

 

друковане – 

фахове  

 

0,5 х 

25. Шлєіна Л.І. Інноваційні підхо-

ди формування 

мовної особистос-

ті  як гаранта збе-

реження профе-

Збірник наукових 

праць 

Таврійського держа-

вного агротехнологі-

чного університету 

друковане – 

фахове 

 

0.5 
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сійних компетен-

цій майбутнього 

економіста. 

 

(економічні науки) 

№1(31), 2016 

Мелітополь, 2016 

 

Всього  х х х 

х 

5) 

2  

х 

Тези доповідей 

- опубліковані за кордоном 
1. 

G.G.Taranenko, 

V.V. Molodychen-

ko, P.I. Oleksenko,  

O.V. Fedorova 

Spiritual and moral 

development of the 

personality in mod-

ern educational 

space 

MOKSLAS IR 

PRAKTIKA: 

aktualijos ir 

perspektyvos  

Konferencijos tezių 

rinkinys  2016 m. 

balandžio 21-22 d., 

Marijampolė. – 71 р. – 

Р.22-23. 

друковане – 

не фахове 
х 0,5 х 

Всього  х х х х 
5)-

-  х 

- опубліковані в Україні 
1 Максимець О.М Розвиток суфікса-

льної словотвірної 

системи іменників 

із транспозицій-

ним значення 

опредметненої дії 

(структури із су-

фіксом -б(а)/-

об(а). 

 

Матеріали ІІІ Міжна-

родної наукової кон-

ференції «Сучасні 

дослідження з лінгві-

стики, літературоз-

навства і міжкульту-

рної комунікації». 

Прикарпатський на-

ціональний універси-

тет  ім. Василя Сте-

фаника. – Івано-

Франківськ: ТОВ 

«ВГЦ «Просвіта»», 

2016. – 486 с. 

друковане – 

не фахове 

 

0,3  
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2 Максимець О.М Розвиток суфікса-

льної словотвірної 

системи іменників 

із транспозицій-

ним значення 

опредметненої дії 

(структури із су-

фіксом -іт. 

Матеріали X Міжна-

родної науково-

практичної конфере-

нції «Мова і світ: до-

слідження та викла-

дання», Кіровоград, 

17-18 березня 

2016року 

друковане – 

не фахове 

 

0,1  

3 Ісакова О.І. Загальнонаукові 

основи діалектики 

та синергетики 

Міжнародна науко-

во-практична конфе-

ренція «Проблеми та 

перспективи сталого 

розвитку АПК.» Ме-

літополь, 8-15 квітня 

2016 року 

друковане – 

не фахове 

 

0,1  

4 Ісакова О.І. Соціально-

філософський  

аналіз сучасного 

антисциєнтизму 

Міжнародна конфе-

ренція «Сучасні між-

дисциплінарні дослі-

дження: історія, су-

часне, майбутнє»  

Київ, 1-2 березня 

2016 р. 

друковане – 

не фахове 

 

0,1  

5 Адамович А. Є. Часопросторові 

координати у ро-

манах М. Стель-

маха 

Міжнародна наукова 

конференція 

«Художні модуси 

хронотопу в 

культурно-

мистецькому 

дискурсі» 26-27 

травня 2016 р. (м. 

Мелітополь) 

друковане – 

не фахове 

 

0,1  

6 Мельник О.О. Правові колізії 

становлення ринку 

Міжнародна 

науково-практична 

друковане – 

не фахове 

 

0,1 х 
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землі в Україні конференція 

«Теоретичний аналіз 

і наукові 

дослідження 

юриспруденції  

у світовій науці  

м. Київ, Україна 

 16–17грудня 2016 р. 

7 Горбова Н.А. Шляхи 

удосконалення 

педагогічних 

технологій при 

викладанні 

технічних 

дисциплін 

Міжнародна науко-

во-практичної кон-

ференції «Актуальні 

проблеми психології 

та педагогіки» (м. 

Харків Харків, Укра-

їна 

11-12 листопада 2016 

р.).  

друковане – 

не фахове 

 

0,2  

8 Горбова Н.А. Фермерське гос-

подарство: аналіз 

новітніх тенденцій 

законодавства 

 

Міжнародна 

науково-практична 

конференція  

«Сучасні погляди на 

актуальні питання 

правових наук» 

м. Запоріжжя, 25-26 

листопада 2016 р.  

 

друковане – 

не фахове 

 

0,2  

9 

Тараненко Г.Г. 

 

Духовна складова 

життєвого само-

визначення особи-

стості в умовах 

мінливості 

соціокультурного 

Людина в умовах мі-

нливості соціокуль-

турного простору: 

духовно-практичний 

вимір: матеріали мі-

жнародної науково-

друковане – 

не фахове 
х 0,3 х 
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простору практичної конфере-

нції (3-4 червня 2016 

р.) / ред..-упорядн.: 

Р.І.Олексенко, 

М.В.Будько. – Мелі-

тополь: вид-во 

МДПУ 

ім..Б.Хмельницького, 

2016. – Ч.1: Концеп-

туальні схеми руху 

особистості у смис-

лових просторах са-

мовизначення. – 231 

с., С.187-190. 

10 

Тараненко Г.Г. 

(Кубрак А.А.) 

Духовна складова 

гармонізації 

внутрішнього 

світу сучасної мо-

лоді 

Людина в умовах мі-

нливості соціокуль-

турного простору: 

духовно-практичний 

вимір: матеріали мі-

жнародної науково-

практичної конфере-

нції (3-4 червня 2016 

р.) / ред..-упорядн.: 

Р.І.Олексенко, 

М.В.Будько. – Мелі-

тополь: вид-во 

МДПУ 

ім..Б.Хмельницького, 

2016. – Ч.1: Концеп-

туальні схеми руху 

особистості у смис-

лових просторах са-

мовизначення. – 231 

друковане – 

не фахове 
х 0,3 х 
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с., С.187-190. 

11 

Тараненко Г.Г. 

(Троїцька О.М.) 

Технології диску-

рсів у релігійному 

діалозі: пошук по-

розуміння 

Збірник наукових 

праць «Проблеми та 

перспективи форму-

вання національної і 

гуманітарно-

технічноЇ еліти». – 

Харків: НТУ «ХПІ», 

2016. 

друковане – 

не фахове 
х 0,3 х 

12 Нестеренко О.М. Аналіз підходів 

до формування 

мети та розумін-

ня сутності пра-

вового вихован-

ня 

Міжнарона науко-

во-практична кон-

ференція «Акту-

альні питання ро-

звитку правової 

держави в умовах 

сучасного станов-

лення громадянсь-

кого суспільства в 

Україні». Секція 

«Теорія та історія 

держави і права, 

філософія права», 

2016 р., Харків. 

 

друковане – 

фахове  

 

0,3 х 

13. Шлєіна Л.І. Особливості ви-

вчення перекладу 

на заняттях украї-

нської мови (за 

професійним 

спрямуванням) у 

внз 

IV (LХVIІІ)   Меж-

дународная научно- 

практическая конфе-

ренция «Новые тен-

денции в науке»  Ук-

раина,  

г. Киев, 29 апреля 

2016 г.) -Горловка 

друковане – 

не фахове 

 

 х 

14. Шлєіна Л.І. Суржик-проблема IV (LХVIІІ)   Меж- друковане –   х 
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сучасної українсь-

кої мови 

 

дународная научно- 

практическая конфе-

ренция «Новые тен-

денции в науке»  Ук-

раина,  

г. Киев, 29 апреля 

2016 г.) -Горловка 

не фахове 

15 Шлєіна Л.І. Формування про-

фесійних компе-

тенцій майбутньо-

го фахівця під час 

вивчення україн-

ської мови за про-

фесійним спряму-

ванням 

Всеукраїнська науко-

во-практична конфе-

ренція «Проблеми та 

перспективи сталого 

розвитку АПК півдня 

України» 

Секція «Суспільно-

гуманітарні науки» 

22.04.16 

друковане – 

не фахове 

 

 

х 

Всього  х х х х 
5)

 
 

 х 

 

Наукові праці, прийняті редакцією до друку у 2016 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 

1.        

2.        

…        

Всього  х х х х 
5)

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

 

Публікації наукових робіт студентів по кафедрі суспільно-гуманітарних наук 

 

№  
П.І.Б. 

автора (ів)
 Назва роботи

2) 

Видавництво,  

журнал 
(назва; рік; том; 

номер; випуск; кі-

лькість сторінок 

монографії, підруч-

ника, посібника;  

перша-остання сто-

рінки статі, тез)
3)

  

Тип  

видання 
 (друковане – 

фахове / не фа-

хове;  

електронне – 

фахове / не фа-

хове)  

Включення 

видання до 

міжнародних 

наукометри-

чних баз 

(назва НМБД)
 4)

 

Кількість 

обліково-

видавни-

чих (ав-

торських) 

аркушів 

Для  закор-

донних ви-

дань – вка-

зати імпакт-

фактор 

П.І.Б. 

керівника 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 

Статті 

- опубліковані за кордоном 

1.    х     

2.    х     

…    х     

Всього  х х х х 
3)

  х х 

- опубліковані в Україні 

1.    х   х  

2.    х   х  

…    х   х  

Всього  х х х х 
3)

  х х 

Тези доповідей 

- опубліковані за кордоном 

1.    х     

2.    х     

…    х     

Всього  х х х х 
3)

  х х 
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- опубліковані в Україні 
 

1 

Степаненко В., 

11 ХТІ 

 

Фразеологія та 

її стилістичні 

особливості. 

 

Матеріали ІІ 

Всеукраїнської 

науково-

практичної інте-

рнет-

конференції 

студентів та ма-

гістрантів за пі-

дсумками нау-

кових дослі-

джень 2015 року 

електронне 

–/ не фахо-

ве 

 

0,2 х 

к. філ. н., 

Максимець 

О.М. 

 

2 Шовкун Д., 11 

ХТІ 

Походження 

українських 

прізвищ. 

 

Матеріали ІІ 

Всеукраїнської 

науково-

практичної інте-

рнет-

конференції 

студентів та ма-

гістрантів за пі-

дсумками нау-

кових дослі-

джень 2015 року 

електронне 

–/ не фахо-

ве 

 

0,2  

к. філ. н., 

Максимець 

О.М 

3 Галич Х., 

11сАГ 

Вплив засобів 

масової інфор-

мації на процес 

політичної со-

ціалізації моло-

ді 

 

Матеріали ІІ 

Всеукраїнської 

науково-

практичної інте-

рнет-

конференції 

студентів та ма-

гістрантів за пі-

дсумками нау-

кових дослі-

електронне 

–/ не фахо-

ве 

 

0,2  

д. пол. н., 

проф. Мо-

рарь М.В. 
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джень 2015 року 

4 Кліменко Л., 

3ОП 

 

Політична кон-

солідація укра-

їнського суспі-

льства: теоре-

тичний та ме-

тодичний аспе-

кти. 

 

Матеріали ІІ 

Всеукраїнської 

науково-

практичної інте-

рнет-

конференції 

студентів та ма-

гістрантів за пі-

дсумками нау-

кових дослі-

джень 2015 року 

електронне 

–/ не фахо-

ве 

 

0,2  

д. пол. н., 

проф. Мо-

рарь М.В. 

 

5. Бабешко А.О. 

21 ОіА 

Суржик-

проблема су-

часної україн-

ської мови 

 

 I (LХV)   Меж-

дународная 

научно- практи-

ческая конфе-

ренция «Наука-

2016»  Украина, 

г. Киев, 29 янва-

ря  2016 г.) - Го-

рловка не фахове; 

 

0.2 д.а х 

Шлєіна Л.І, 

6 Гогунська А.С. 

51 ОА 

Мелітополь 

ТДАТУ, кві-

тень 2016 р. 

Проблеми за-

хисту авторсь-

ких прав в 

Україні 

Матеріали ІІ 

Всеукраїнської 

науково-

практичної інте-

рнет-

конференції 

студентів та ма-

гістрантів за пі-

дсумками нау-

кових дослі-

джень 2015 року 

електронне 

–/ не фахо-

ве 

 

0,1 х 

Мельник  

О. О.   

 

7 Вовк І.В.  Людина нашої Матеріали ІІ електронне  0,2 х Мельник  

http://sconference.org/
http://sconference.org/
http://sconference.org/
http://sconference.org/
http://sconference.org/
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пам’яти Всеукраїнської 

науково-

практичної інте-

рнет-

конференції 

студентів та ма-

гістрантів за пі-

дсумками нау-

кових дослі-

джень 2015 року 

–/ не фахо-

ве 

О. О.   

 

8 Сергієнко В., 

11 МК   

Людина нашої 

пам’яти 

Матеріали ІІ 

Всеукраїнської 

науково-

практичної інте-

рнет-

конференції 

студентів та ма-

гістрантів за пі-

дсумками нау-

кових дослі-

джень 2015 року 

електронне 

–/ не фахо-

ве 

 

0,1 

х Мельник  

О. О.   

 

9 Милусь Е., 11 

МБ АГ 

 

Земельні довір-

чі правовідно-

сини: теорія і 

практика. 

Матеріали ІІ 

Всеукраїнської 

науково-

практичної інте-

рнет-

конференції 

студентів та ма-

гістрантів за пі-

дсумками нау-

кових дослі-

джень 2015 року 

електронне 

–/ не фахо-

ве 

 

0,2 

 Горбова 

Н.А. 

 

10 Букша Х., 11 Удосконалення Матеріали ІІ електронне  0,2  Горбова 
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МБ АГ 

 

орендних земе-

льних відносин 

в сільському 

господарстві 

Всеукраїнської 

науково-

практичної інте-

рнет-

конференції 

студентів та ма-

гістрантів за пі-

дсумками нау-

кових дослі-

джень 2015 року 

–/ не фахо-

ве 

Н.А. 

 

11 Калитка А., 11 

МБ АГ 

Податкові від-

носини АПК: 

проблеми та 

шляхи вирі-

шення.  

 

Матеріали ІІ 

Всеукраїнської 

науково-

практичної інте-

рнет-

конференції 

студентів та ма-

гістрантів за пі-

дсумками нау-

кових дослі-

джень 2015 року 

електронне 

–/ не фахо-

ве 

 

0,2 

 Горбова 

Н.А. 

 

12 Пузир О., 11 

МБ АГ 

 

Теоретичні ас-

пекти орендних 

земельних від-

носин в Украї-

ні. 

Матеріали ІІ 

Всеукраїнської 

науково-

практичної інте-

рнет-

конференції 

студентів та ма-

гістрантів за пі-

дсумками нау-

кових дослі-

джень 2015 року 

електронне 

–/ не фахо-

ве 

 

0,2 

 Горбова 

Н.А. 
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Всього  х х х х 
3)

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

 


