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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  
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– 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. Морарь М.В.       13 2   

2. Мельник О.О.       8 2   

3. Горбова Н.А.       4 1   

4. Тараненко Г.Г.       4 1   

5. Михайлов В.В.       2 1   

Всього        31 8   

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 Максимець 

О.М 

 

ІX Міжнародній нау-

ково-практичній 

конференції «Мови і 

світ: дослідження та 

викладання», 

 

23-24 березня 2017 

року, м. 

Кропивницький 

 

 

«Розвиток 

суфіксальної 

словотвірної 

підсистеми 

іменників з 

транспозиційним 

значенням 

опредметненої дії 

((структури з 

суфіксом -ств(о) / -

тельств(о))» 

2 Максимець 

О.М 

 

Міжнародна науко-

во-практична конфе-

ренція «Нове та тра-

24-24 лютого 2017 

року, м. Одеса 

Історія формування 

словотвірної струк-

тури віддієслівних 

javascript:void(0)
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диційне сучасних 

представників філо-

логічних наук», 

іменників, що є на-

звами виробничих 

та технологічних 

процесів у новій 

українській мові 

3 Єременко 

Л. В. 

 

Міжнародна науко-

во-практична конфе-

ренція «Педагогіка і 

психологія: актуальні 

проблеми дослі-

дження на сучасному 

етапі» 

м. Київ 

31 березня – 1 квіт-

ня 

2017 року 

«Мотивація на-

вчання і професійна 

орієнтація студен-

тів» 

 

4 Єременко 

Л. В. 

 

Міжнародна науко-

во-практична конфе-

ренція «Науково-

теоретичні аспекти 

вирішення глобаль-

них проблем сучас-

ності» 

м. Дніпро 

14 – 15 квітня 2017 

року 

«Соціально-

психологічні особ-

ливості сучасної 

студентської моло-

ді» 

5 Єременко 

Л. В. 

 

Міжнародна науко-

во-практична конфе-

ренція «Педагогіка і 

психологія: напрям-

ки та тенденції роз-

витку в Україні та 

світі» 

м. Одеса 

14 – 15 квітня 2017 

року 

«Розвиток наукових 

уявлень про психо-

логічну допомогу» 

6 Єременко 

Л. В. 

 

Міжнародна науко-

во-практична конфе-

ренція «Проблеми та 

перспективи сталого 

розвитку АПК півдня  

України» 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ 

28 квітня 

2017 року 

«Проблема 

усвідомлення 

реальності як осно-

ва формування осо-

бистісної ефектив-

ності» 

 

7 Єременко 

Л. В. 

 

Міжнародна науко-

во-практична конфе-

ренція «Педагогіка  

та психологія: ви-

клики і сьогодення» 

м. Київ 

5 – 6 травня 

2017 року 

«Теоретичний ана-

ліз проблеми під-

вищення адаптації  

студентської молоді 

до умов навчання у 

ВНЗ» 

 

8 Морарь М.В. Міжнародна науко-

во-практична конфе-

ренція «Роль суспі-

льних наук у забез-

печенні стабільності 

розвитку глобальних 

світових процесів у 

ХХІ ст.» 

м. Київ 

31 березня – 1 квіт-

ня 2017 року 

Роль суспільних 

наук у формуванні 

політичної культу-

ри українського су-

спільства 

9 Морарь М.В. Міжнародна науко-

во-практична конфе-

ренція «Пріорітетні 

напрямки розвитку 

м. Херсон 

17-18 березня 2017 

р. 

 

Націоналізм як 

ідейний та суспіль-

но-політичний рух 
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сіспільних наук» 

10 Шлєіна Л.І. VІ Міжнародний на-

уково-практичний 

семінар(конференція) 

«Концептуальні про-

блеми функціону-

вання мови в поліку-

льтурному просторі» 

 

Мелітополь – Ченсто-

хово – Шумен, 

30 березня 2017 року 

Використання засо-

бів імпресіонізму у 

новелі 

М. Коцюбинського 

«Intermezzo» 

11 Шлєіна Л.І. Zbiór artykułów 

naukowych. 

Konferencji 

Miedzynarodowej 

Naukowo- Praktycznej 

" Pedagogika. 

Priorytetowe obszary 

badawcze: od teorii do 

praktyki" 

(28.02.2017) - War-

szawa: Wydawca: Sp. 

z o.o. «Diamond trad-

ing tour», 2017. 

Самостійна робота 

– одна із складових 

навчального проце-

су внз 

12 Шлєіна Л.І. ХІІ Міжнародна нау-

ково-практична кон-

ференція «Вища 

освіта України у кон-

тексті інтеграції до 

європейського освіт-

нього простору»  

23-25 листопада 2017 м. 

Київ, Україна 

Теоретичні засади 

формування генде-

рної компетентнос-

ті студентів непеда-

гогічних спеціаль-

ностей 

13 Ісакова О.І. Міжнародна науко-

во-практична конфе-

ренція «Пріоритети 

розвитку суспільних 

наук у 21 столітті» 

7-8 квітня 2017 ро-

ку. м. Одеса. 

Актуальні філософ-

ські проблеми 21 

століття 

14 Ісакова О.І. Міжнародна науко-

во-практична конфе-

ренція «Науково-

теоретичні аспекти 

вирішення глобаль-

них проблем сучас-

ності» С. 108-110. 

14 -15 квітня 2017 

року. м. Дніпро. 

Роль філософії в 

осмисленні глоба-

льних проблем су-

часності 

15 Мельник О.О. Науково-теоретичні 

аспекти вирішення 

глобальних проблем 

сучасності: Матеріа-

ли міжнародної нау-

ково-практичної 

конференції 

м. Дніпро.-14-15 

квітня 2017 року 

Проблеми викла-

дання історичних 

дисциплін в аграр-

ному ВНЗ 

16 Мельник О.О. Становлення грома-

дянського суспільст-

ва в Україні: норма-

тивно-правове підґ-

рунтя: Матеріали мі-

жнародної науково-

практичної конфере-

нції 

м. Дніпро.-5-6 трав-

ня 2017 року 

Проблеми захисту 

інтелектуальної 

власності в мережі 

Internet/ 
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17 Нестеренко 

О.М. 

«Громадське 

суспільство в 

Україні: поблеми за-

безпечення 

правотворчої 

діяльності» 

м. Харків, 31 берез-

ня-1 квітня 2017. 

 

Особливості пере-

виховання як одно-

го з видів правового 

виховання 

18 Нестеренко 

О.М. 

«Міжнародне та 

національне законо-

давство: способи 

удосконалення» 

м. Дніпро, 1-2 

квітня 2017 р. 

Эффективность 

правового воспита-

ния 

19 Нестеренко 

О.М. 

«Становлення гро-

мадського 

суспільства в 

Україні: нормативно-

правове підґрунтя» 

м. Дніпро, Україна, 

5-6 травня,2017 р. 

Аналіз функцій 

правового вихован-

ня 

20 Нестеренко 

О.М. 

«Розвиток правової 

системи України в 

умовах сьогодення» 

м. Харків, 5-6 трав-

ня, 2017 р. 

Аналіз поняття пра-

вового нігілізму в 

юридичній науці 

21 Нестеренко 

О.М. 

«Реформирование 

националного и меж-

дународного пра-

ва:перспектвы и при-

оритеты» 

г. Днепр,08-09 де-

кабря 2017 г. 

Спеціальна юриди-

чна освіта як одна з 

основних ознак 

специфіки механіз-

му правового вихо-

вання США 

22 Нестеренко 

О.М. 

«Тенденції розвитку 

юридичної науки в 

інформаційному сус-

пільстві» 

м. Одеса, 29-30 гру-

дня 2017 р. 

Особливості розви-

тку патріотизму як 

один із факторів, 

що визначає специ-

фіку правового ви-

ховання в зарубіж-

них країнах 

23 Нестеренко 

О.М. 

«Теорія і практика 

розвитку наукових 

знань» 

м. Київ, 28-29 груд-

ня 2017 р. 

Аналіз поняття пра-

вової соціалізації 

24 Горбова Н.А. Міжнародна наукова 

конференція «Актуа-

льні проблеми вітчи-

зняного права» в ра-

мках VII-х наукових 

читань, присвячених 

пам’яті В.М. Корець-

кого 

м. Дніпро (21–22 

квітня 2017 року) 

Правова культура: 

поняття та сутність 

25 Горбова Н.А. 

 

Zbiór artykułów 

naukowych. 

Konferencji 

Miedzynarodowej 

Naukowo- Praktycznej 

" Pedagogika. 

Priorytetowe obszary 

badawcze: od teorii do 

praktyki"  68 str. 

(28.02.2017) - 

Warszawa: 

Wydawca: Sp. z o.o. 

«Diamond trading 

tour», 2017. 

Використання ін-

формаційно-

комунікаційних те-

хнологій у навчан-

ні. 

26 Зімонова О.В. Міжнародна науко- м. Львів, 7-8 квітня Переклад як одна із 
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во-практична конфе-

ренція «Сучасні нау-

кові дослідження 

представників філо-

логічних наук та їх-

ній вплив на розви-

ток мови та літерату-

ри» 

2017 р. форм вивчення мо-

ви у ВНЗ 

27 Адамович А.Є. 5-й Міжнародний на-

уковий семінар 

«Концептуальні про-

блеми функціону-

вання мови в поліку-

льтурному просторі». 

30 березня 2017 р. 

(м. Мелітополь) 

Використання засо-

бів імпресіонізму у 

новелі 

М.Коцюбинського 

«Intermezzo» 

28 Щербакова 

Н.В. 

“Актуальні питання 

богослов'я та історії 

церкви” 

м. Харків, 5.10.2017 

УПЦ Харківська 

духовна семінарія 

ім. св.ап.і єван. Іо-

анна Богослова, спі-

льно з ХНУ ім. Ка-

разіна 

Семья как основной 

инструмент транс-

формации негатив-

ных тенденций, 

проявившихся в 

ценностных ориен-

тациях украинской 

молодежи под 

влиянием процесса 

секуляризации. Со-

циально-

философский ас-

пект 

29 Щербакова 

Н.В. 

“Особистість та її 

історія” 

м. Мелітополь,    

МДПУ 16-17.11. 

2017 

Вплив інституту 

сім'ї на виховання 

молоді України в 

дусі толерантності. 

філософський ас-

пект  

30 Щербакова 

Н.В., 

Вишняк Л.М. 

V Міжнародна нау-

ково-практична кон-

ференція “Філософ-

ські обрії сьогоден-

ня” 

м. Херсон, ХДАУ, 

16.11.2017 

Безробіття як соціа-

льна проблема сус-

пільства. Філософ-

ський аспект  

31 Щербакова 

Н.В., 

Кльонова А.О.  

V Міжнародна нау-

ково-практична кон-

ференція “Філософ-

ські обрії сьогоден-

ня” 

м. Херсон, ХДАУ, 

16.11.2017 

Суспільно-

гуманітарні дисци-

пліни як складова 

підготовки майбут-

ніх менеджерів ту-

ризму до професій-

ної діяльності  

32 Щербакова 

Н.В., 

Кужелева В.В.  

V Міжнародна нау-

ково-практична кон-

ференція “Філософ-

ські обрії сьогоден-

ня” 

м. Херсон, ХДАУ, 

16.11.2017 

"Релігія: вимір мо-

ральності сучасного 

суспільства або 

опіум для народу" 

33 Щербакова 

Н.В. 

V Міжнародна нау-

ково-практична кон-

м. Херсон, ХДАУ, 

16.11.2017 

"Екологічна куль-

тура особистості з 
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Люта Є.Г. ференція “Філософ-

ські обрії сьогоден-

ня” 

точки зору етики та 

естетики" 

34 Шлєіна Л.І. 

 

V Міжнародна нау-

ково-практична кон-

ференція “Філософ-

ські обрії сьогоден-

ня” 

м. Херсон, ХДАУ, 

16.11.2017 

Сутність компетен-

тнісного підходу у 

вищій освіті 

35 Горбова Н.А. 

Лисенко Д.М. 

 

V Міжнародна нау-

ково-практична кон-

ференція “Філософ-

ські обрії сьогоден-

ня” 

м. Херсон, ХДАУ, 

16.11.2017 

Використання ме-

тоду Сократа в су-

часних освітянсь-

ких технологіях 

36 Горбова Н.А. 

Шрамко Є.О. 

 

V Міжнародна нау-

ково-практична кон-

ференція “Філософ-

ські обрії сьогоден-

ня” 

м. Херсон, ХДАУ, 

16.11.2017 

Мобільні технології 

навчання: тенденції 

розвитку 

37 Тараненко Г.Г. 

Губар Д.І. 

V Міжнародна нау-

ково-практична кон-

ференція “Філософ-

ські обрії сьогоден-

ня” 

м. Херсон, ХДАУ, 

16.11.2017 

Компаративний 

аналіз освітніх сис-

тем України та Ка-

нади 

38 Тараненко Г.Г. 

Кольцова О.Т. 

V Міжнародна нау-

ково-практична кон-

ференція “Філософ-

ські обрії сьогоден-

ня” 

м. Херсон, ХДАУ, 

16.11.2017 

Особливості освіт-

ніх систем України 

та Фінляндії 

39 Тараненко Г.Г. ХІІ Міжнародна нау-

ково-практична 

конференція 

"інституціональні 

перетворенняв 

суспільстві: Світовий 

досвід і українська 

реальність" 

м.Мелытополь, 

15.09.2017 р. 

Філософська екс-

плікація духовної 

цілісності людини 

Всеукраїнські конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 
1 Ісакова О.І. Всеукраїнська нау-

ково-практична кон-

ференція «Педагогіка 

здоров’я», с.45-47. 

7-8 квітня 2017 ро-

ку, м. Чернигів. 

Аксіологія здоров’я 

молоді у сучасній 

філософії 

2 Михайлов В.В. Всеукраїнської нау-

кової конференції 

«Соціально-

гуманітарні науки та 

сучасні виклики». 

Дніпро, 2017. – 

ч.1. С. 103-105. 

Організаційна криза 

комуністичної пар-

тії України в 

Херсонській облас-

ті у другій половині 

1980-х – 1991 рр. 

3 Михайлов В.В.  ХІІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

«Державна етнонаці-

5-6 жовтня 2017 р. 

м. Запоріжжя 

Роль неформальних 

організацій Півден-

ної України у 

національно-
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ональна політика: 

правовий та 

культурологічний 

аспекти в умовах Пі-

вдня України» 

демократичних 

процесах др. пол. 

1980-х – поч. 

1990-х рр. 

4 Шлєіна Л.І.  «Актуальні питання 

підготовки майбутніх 

фахівців педагогічної 

освіти в умовах осві-

тніх трансформацій» 

21 грудня 2017 року   

 

21 грудня 2017 року 

на базі кафедри пе-

дагогіки і педагогі-

чної майстерності 

Мелітопольського 

державного педаго-

гічного університе-

ту імені Богдана 

Хмельницького 

«Науково-

педагогічні засади 

гендерної компете-

нтності у системі 

вищої освіти» 

Конференції, які відбулися в ТДАТУ 
1 Максимець 

О.М. 

Всеукраїнська нау-

ково-практична кон-

ференція «Проблеми 

та перспективи ста-

лого розвитку АПК 

півдня України» 

04.04-31.05. 

2017 р.,  

м. Мелітополь 

Усвідомлення 

цінності рідної мо-

ви як складова ви-

ховання мовної 

культури студентів. 

2 Морарь М.В Всеукраїнська нау-

ково-практична кон-

ференція «Проблеми 

та перспективи ста-

лого розвитку АПК 

півдня України» 

04.04-31.05. 

2017 р.,  

м. Мелітополь 

Політична 

консолідація 

українського 

суспільства: 

теоретичні та 

методологічні ас-

пекти. 

3 Мельник О.О. Всеукраїнська нау-

ково-практична кон-

ференція «Проблеми 

та перспективи ста-

лого розвитку АПК 

півдня України» 

04.04-31.05. 

2017 р.,  

м. Мелітополь 

Педагогічна майс-

терність викладача 

вищої школи в про-

цесі викладання 

«Історії та культури 

України». 

4 Мельник О.О. Енергозабезпечення 

технологічних про-

цесів: збірник тез VII 

Міжнародної науко-

во-практичної кон-

ференції пам’яті І. І. 

Мартиненка та з на-

годи 85-річчя Тав-

рійського державно-

го агротехнологічно-

го університету 

м. Мелітополь 

8-9 червня 2017 ро-

ку 

М. Фарадей, 

Д. Максвелл та іс-

торія теорії елект-

ромагнітного  поля 

5 Горбова Н.А. Всеукраїнська нау-

ково-практична кон-

ференція «Проблеми 

та перспективи ста-

лого розвитку АПК 

півдня України» 

04.04-31.05. 

2017 р.,  

м. Мелітополь 

Правова культура 

як інструмент гар-

монізації відносин у 

сучасному суспіль-

стві. 

6 Михайлов В.В. Всеукраїнська нау- 04.04-31.05. Українська рево-
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ково-практична кон-

ференція «Проблеми 

та перспективи ста-

лого розвитку АПК 

півдня України» 

2017 р.,  

м. Мелітополь 

люція 1917-1921рр. 

та революція Гідно-

сті: пошук історич-

них 

аналогій. 

7 Ісакова О.І Всеукраїнська нау-

ково-практична кон-

ференція «Проблеми 

та перспективи ста-

лого розвитку АПК 

півдня України» 

04.04-31.05. 

2017 р.,  

м. Мелітополь 

Синергетика як за-

гальні принципи 

процесів самоорга-

нізації. 

8 Єременко Л.В. Всеукраїнська нау-

ково-практична кон-

ференція «Проблеми 

та перспективи ста-

лого розвитку АПК 

півдня України» 

04.04-31.05. 

2017 р.,  

м. Мелітополь 

Проблема усвідом-

лення реальності як 

основа формування 

особистісної 

ефективності. 

9 Тараненко Г.Г. Всеукраїнська нау-

ково-практична кон-

ференція «Проблеми 

та перспективи ста-

лого розвитку АПК 

півдня України» 

04.04-31.05. 

2017 р.,  

м. Мелітополь 

Сучасні (інновацій-

ні) технології на-

вчання у вищій 

школі: проблеми та 

перспективи 

10 Шлєіна Л. І. Всеукраїнська нау-

ково-практична 

конференція 

«Проблеми та пер-

спективи сталого 

розвитку  

АПК півдня 

України» 

Мелітополь, кві-

тень-травень 2017 р. 

 

Формування кому-

нікативної компе-

тенції майбутніх 

аграріїв у процесі 

викладання україн-

ської мови (за про-

фесійним спряму-

ванням) 

11 Нестеренко 

О.М. 

«Проблеми та пер-

спективи сталого 

розвитку АПК півдня 

України» 

м. Мелітополь, кві-

тень 2017 р. 

Аналіз поняття  

професійної дефор-

мації 

12 Адамович А.Є. Всеукраїнська нау-

ково-практична кон-

ференція «Проблеми 

та перспективи ста-

лого розвитку АПК 

півдня України» 

04.04-31.05. 

2017 р.,  

м. Мелітополь 

Лексикографічна 

компетенція як по-

казник мовної куль-

тури студента. 

13 Зімонова О.В. Всеукраїнська нау-

ково-практична кон-

ференція «Проблеми 

та перспективи ста-

лого розвитку АПК 

півдня України» 

04.04-31.05. 

2017 р.,  

м. Мелітополь 

Вплив слова на фі-

зичний та мораль-

ний стан людини. 

14 Щербакова 

Н.В. 

Всеукраїнська нау-

ково-практична кон-

ференція «Проблеми 

та перспективи ста-

лого розвитку АПК 

04.04-31.05. 

2017 р.,  

м. Мелітополь 

Система ціннісних 

.орієнтацій особис-

тості. Соціально-

філософський ас-

пект. 
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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 

півдня України» 

Науково-практичні семінари 

1. Щербакова 

Н.В. 

«Роль освіти у фор-

муванні життєвих 

цінностей молоді» 

м. Мелітополь,    

МДПУ, 1.12.2017 

Вплив процесу се-

куляризації на фор-

мування розвитку 

ціннісних орієнта-

цій сучасної молоді 



 15 

20.1 Складання іспитів кандидатського мінімуму аспірантами та здобува-

чами кафедри – таблиця 16 

№ П.І.Б Предмет 

1. Нестеренко О.М. 12.00.01. – Теорія та історія держави 

і права; історія політичних і право-

вих учень 

 

20.2 Робота над дисертаціями – таблиця 17 

№ 

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. 

 Харківський 

національ-

ний універ-

ситет внут-

рішніх справ 

заочна 

2. Шлєіна 

Люд-

мила 

Іванів-

на 

Форму-

вання 

гендер-

ної ком-

петент-

ності 

здобува-

чів ви-

щої осві-

ти непе-

дагогіч-

них спе-

ціально-

стей  

(на при-

кладі 

аграрних 

вищих 

навчаль-

них за-

Воровка 

Маргарита 

Іванівна 

к.пед.н., 

доцент ка-

федри педа-

гогіки та 

педагогіч-

ної майсте-

рності Ме-

літопольсь-

кого держа-

вного педа-

гогічного 

університе-

ту імені 

Богдана 

Хмельни-

цького 

24.10.2017 

року 

  заочно 
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20.3 Захист дисертацій докторантами, аспірантами та здобувачами кафедри 

– таблиця 18 

№ П.І.Б

.  

ди-

сер-

тан-

та 

Тема дисер-

тації 

Спеці-

аль-

ність 

(назва, 

шифр) 

Вид  

дисер-

тації 

Шифр спе-

ціалізованої 

вченої ради, 

назва уста-

нови, в якій 

захищена  

дисертація 

Дата 

захисту 

Дата 

прису-

дження 

науко-

вого 

ступеню 

1. Щер-

бако-

ва 

Н.В. 

«Трансформа-

ція ціннісних 

орієнтацій су-

часної україн-

ської молоді: 

соціально-

філософський 

аналіз» 

09.00.03 

– «Соці-

альна 

філосо-

фія та 

філосо-

фія іс-

торії» 

Друк. К 26.133.07 у 

Київському 

університеті 

імені Бориса 

Грінченка 

10.05. 

2017 

11.10. 

2017 

 

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 

        

 

21.2 Рецензування наукових праць, редагування та підготовка збірників 

наукових праць – таблиця 21 

кладів) 

№

№ 

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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№№ П.І.Б. 

рецензента  

(редактора) 

Збірники наукових 

праць
1) Монографії

1) 

1 Мельник О.О. «Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конфе-

ренцііз міжнародною учас-

тю «Північне Приазов’я: 

проблеми регіонального 

розвитку у міжнародному 

контексті», Мелітополь, 14-

15 вересня 2017 р.  

 

2 Мельник О.О. Збірник наукових праць 

«Історичний збірник мелі-

топольського державного 

педагогічного університету 

ім.. Б. Хмельницького». – 

Мелітополь. Вип. №5. -

2017 

 

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 

    

    

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 
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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.     

2.     

 

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 
1. Вишняк Л.М V Міжнародна 

науково-

практична конфе-

ренція “Філософ-

ські обрії сього-

дення” 

м. Херсон, ХДАУ, 

16.11.2017 

Безробіття як соціа-

льна проблема суспі-

льства. Філософський 

аспект 

2. Кльонова А.О.  V Міжнародна 

науково-

практична конфе-

ренція “Філософ-

ські обрії сього-

дення” 

м. Херсон, ХДАУ, 

16.11.2017 

Суспільно-

гуманітарні дисцип-

ліни як складова під-

готовки майбутніх 

менеджерів туризму 

до професійної діяль-

ності  

3 Кужелева В.В.  V Міжнародна 

науково-

практична конфе-

ренція “Філософ-

ські обрії сього-

дення” 

м. Херсон, ХДАУ, 

16.11.2017 

"Релігія: вимір мора-

льності сучасного су-

спільства або опіум 

для народу" 

4 Люта Є.Г. V Міжнародна 

науково-

практична конфе-

ренція “Філософ-

ські обрії сього-

дення” 

м. Херсон, ХДАУ, 

16.11.2017 

"Екологічна культура 

особистості з точки 

зору етики та естети-

ки" 

5 Лисенко Д.М. 

 

V Міжнародна 

науково-

практична конфе-

ренція “Філософ-

ські обрії сього-

дення” 

м. Херсон, ХДАУ, 

16.11.2017 

Використання методу 

Сократа в сучасних 

освітянських техно-

логіях 

6 Шрамко Є.О. 

 

V Міжнародна 

науково-

практична конфе-

ренція “Філософ-

м. Херсон, ХДАУ, 

16.11.2017 

Мобільні технології 

навчання: тенденції 

розвитку 
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ські обрії сього-

дення” 

7 Губар Д.І. 

 

V Міжнародна 

науково-

практична конфе-

ренція “Філософ-

ські обрії сього-

дення” 

м. Херсон, ХДАУ, 

16.11.2017 

Компаративний ана-

ліз освітніх систем 

України та Канади 

8 Кольцова О.Т. 

 

V Міжнародна 

науково-

практична конфе-

ренція “Філософ-

ські обрії сього-

дення” 

м. Херсон, ХДАУ, 

16.11.2017 

Особливості освітніх 

систем України та 

Фінляндії 

Всеукраїнські конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 
     

Конференції, які відбулися в ТДАТУ 
1 Марченко Оле-

ксандр 

Всеукраїнська на-

уково-практична 

конференція 

«Проблеми та пе-

рспективи сталого 

розвитку АПК пі-

вдня України» 

04.04-31.05. 

2017 р.,  

м. Мелітополь 

Теоретико-

методологічні аспек-

ти впровадження ін-

новацій в системі 

вищої освіти 

2 Федорець Єв-

ген 

Всеукраїнська на-

уково-практична 

конференція 

«Проблеми та пе-

рспективи сталого 

розвитку АПК пі-

вдня України» 

04.04-31.05. 

2017 р.,  

м. Мелітополь 

Психолого-

педагогічні засади 

мотивації навчальної 

діяльності здобувачів 

вищої освіти у кон-

тексті сучасних осві-

тніх трансформацій 

3 Пацький Ігор Всеукраїнська на-

уково-практична 

конференція 

«Проблеми та пе-

рспективи сталого 

розвитку АПК пі-

вдня України» 

04.04-31.05. 

2017 р.,  

м. Мелітополь 

Методологія впрова-

дження тренінгових 

та консалтингових 

методів у навчальний 

процес вищого на-

вчального закладу 

4 Позілова К Всеукраїнська на-

уково-практична 

конференція 

«Проблеми та пе-

рспективи сталого 

розвитку АПК пі-

вдня України» 

04.04-31.05. 

2017 р.,  

м. Мелітополь 

Культурологічні 

складові екологічної 

психології українців 

5 Чипігін А. Всеукраїнська на-

уково-практична 

конференція 

«Проблеми та пе-

рспективи сталого 

розвитку АПК пі-

вдня України» 

04.04-31.05. 

2017 р.,  

м. Мелітополь 

Феномен особистіс-

ної зрілості з погляду 

гуманістичної психо-

логії 
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6 Іванова В Всеукраїнська на-

уково-практична 

конференція 

«Проблеми та пе-

рспективи сталого 

розвитку АПК пі-

вдня України» 

04.04-31.05. 

2017 р.,  

м. Мелітополь 

Комп’ютерна 

термінологія та 

основні способи її 

перекладу 

7 Янель Ю.  

 

Всеукраїнська на-

уково-практична 

конференція 

«Проблеми та пе-

рспективи сталого 

розвитку АПК пі-

вдня України» 

04.04-31.05. 

2017 р.,  

м. Мелітополь 

Комп’ютерний сленг. 

8 Гешева Г.  

 

Всеукраїнська на-

уково-практична 

конференція 

«Проблеми та пе-

рспективи сталого 

розвитку АПК пі-

вдня України» 

04.04-31.05. 

2017 р.,  

м. Мелітополь 

Структурно-

семантичні особливо-

сті термінологічної 

лексики з інформати-

ки 

9 Горбунова Н.  

 

Всеукраїнська на-

уково-практична 

конференція 

«Проблеми та пе-

рспективи сталого 

розвитку АПК пі-

вдня України» 

04.04-31.05. 

2017 р.,  

м. Мелітополь 

Іншомовна лексика в 

комп’ютерній термі-

нології 

10 Гаврилова Н.О.  

 

Всеукраїнська на-

уково-практична 

конференція 

«Проблеми та пе-

рспективи сталого 

розвитку АПК пі-

вдня України» 

04.04-31.05. 

2017 р.,  

м. Мелітополь 

Національна ідея як 

чинник консолідація 

українського 

суспільства. 

11 Носаченко 

О.М. 

Всеукраїнська на-

уково-практична 

конференція 

«Проблеми та пе-

рспективи сталого 

розвитку АПК пі-

вдня України» 

04.04-31.05. 

2017 р.,  

м. Мелітополь 

Політична опозиція 

як невід’ємний ком-

понент демократич-

ного суспільства і 

правової держави. 

12 Галілєєва В.С. Всеукраїнська на-

уково-практична 

конференція 

«Проблеми та пе-

рспективи сталого 

розвитку АПК пі-

вдня України» 

04.04-31.05. 

2017 р.,  

м. Мелітополь 

Внутрішньополітична 

консолідація як умо-

ва розвитку українсь-

кої нації.  

13 Ольшанська 

В.В.  

 

Всеукраїнська на-

уково-практична 

конференція 

04.04-31.05. 

2017 р.,  

м. Мелітополь 

Порівняльний аналіз 

президентської та 

парламентської форм 
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«Проблеми та пе-

рспективи сталого 

розвитку АПК пі-

вдня України» 

правління.  

14 Кальцов Р.А.  

 

Всеукраїнська на-

уково-практична 

конференція 

«Проблеми та пе-

рспективи сталого 

розвитку АПК пі-

вдня України» 

04.04-31.05. 

2017 р.,  

м. Мелітополь 

Вплив засобів 

масової інформації на 

процес політичної 

соціалізації. 

15 Білий Є. Всеукраїнська на-

уково-практична 

конференція 

«Проблеми та пе-

рспективи сталого 

розвитку АПК пі-

вдня України» 

04.04-31.05. 

2017 р.,  

м. Мелітополь 

Кримінальна 

відповідальність за 

порушення законо-

давства про охорону 

праці. 

16 Бурич К.  

 

Всеукраїнська на-

уково-практична 

конференція 

«Проблеми та пе-

рспективи сталого 

розвитку АПК пі-

вдня України» 

04.04-31.05. 

2017 р.,  

м. Мелітополь 

Актуальні проблеми 

реформування трудо-

вого законодавства 

України. 

17 Гончаров К.  

 

Всеукраїнська на-

уково-практична 

конференція 

«Проблеми та пе-

рспективи сталого 

розвитку АПК пі-

вдня України» 

04.04-31.05. 

2017 р.,  

м. Мелітополь 

Сучасний підхід до 

наукового вивчення 

лідерства. 

18 Слободнюк І.  

 

Всеукраїнська на-

уково-практична 

конференція 

«Проблеми та пе-

рспективи сталого 

розвитку АПК пі-

вдня України» 

04.04-31.05. 

2017 р.,  

м. Мелітополь 

Екологічна безпека, 

як один з елементів 

національної безпеки. 

19 Марченко В.В. Всеукраїнська на-

уково-практична 

конференція 

«Проблеми та пе-

рспективи сталого 

розвитку АПК пі-

вдня України» 

04.04-31.05. 

2017 р.,  

м. Мелітополь 

Поява писемності у 

Стародавньому світі. 

20 Хрестін М.М.  

 

Всеукраїнська на-

уково-практична 

конференція 

«Проблеми та пе-

рспективи сталого 

розвитку АПК пі-

04.04-31.05. 

2017 р.,  

м. Мелітополь 

Наукові досягнення 

Архімеда.  
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вдня України» 

21 Павленко Є.  

 

Всеукраїнська на-

уково-практична 

конференція 

«Проблеми та пе-

рспективи сталого 

розвитку АПК пі-

вдня України» 

04.04-31.05. 

2017 р.,  

м. Мелітополь 

Технічні винаходи 

Стародавнього Ки-

таю 

22 Довгаль В. Всеукраїнська на-

уково-практична 

конференція 

«Проблеми та пе-

рспективи сталого 

розвитку АПК пі-

вдня України» 

04.04-31.05. 

2017 р.,  

м. Мелітополь 

Мовна політика в 

Україні.  

 

23 Рєзнік Д. Всеукраїнська на-

уково-практична 

конференція 

«Проблеми та пе-

рспективи сталого 

розвитку АПК пі-

вдня України» 

04.04-31.05. 

2017 р.,  

м. Мелітополь 

Стан сучасного 

українського кіно.  

 

24 Нєжнова Г.С.  

 

Всеукраїнська на-

уково-практична 

конференція 

«Проблеми та пе-

рспективи сталого 

розвитку АПК пі-

вдня України» 

04.04-31.05. 

2017 р.,  

м. Мелітополь 

Гегелівська концеп-

ція моралі та її пози-

тивні риси. 

24  

Шрамко С.,  

 

Всеукраїнська на-

уково-практична 

конференція 

«Проблеми та пе-

рспективи сталого 

розвитку АПК пі-

вдня України» 

04.04-31.05. 

2017 р.,  

м. Мелітополь 

Синергетика як 

загальні принципи 

процесів 

самоорганізації.  

 

25 Замковой Д. Всеукраїнська на-

уково-практична 

конференція 

«Проблеми та пе-

рспективи сталого 

розвитку АПК пі-

вдня України» 

04.04-31.05. 

2017 р.,  

м. Мелітополь 

Проблеми сциєнтиз-

ма та антісциєнтизма. 

26 Коледа Г.  

 

Всеукраїнська на-

уково-практична 

конференція 

«Проблеми та пе-

рспективи сталого 

розвитку АПК пі-

вдня України» 

04.04-31.05. 

2017 р.,  

м. Мелітополь 

Проблеми 

маніпуляцій в житті 

людини та їх 

вирішення.  

 

27 Тарабанов Є.  

 

Всеукраїнська на-

уково-практична 

04.04-31.05. 

2017 р.,  

Матеріальне і духов-

не ставлення в сучас-
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конференція 

«Проблеми та пе-

рспективи сталого 

розвитку АПК пі-

вдня України» 

м. Мелітополь ному світі.  

 

28 Одовійчук В.Д.  

 

Всеукраїнська на-

уково-практична 

конференція 

«Проблеми та пе-

рспективи сталого 

розвитку АПК пі-

вдня України» 

04.04-31.05. 

2017 р.,  

м. Мелітополь 

 

Вплив суспільства на 

людину.  

 

29 Аблаєва.А.І.  

 

Всеукраїнська на-

уково-практична 

конференція 

«Проблеми та пе-

рспективи сталого 

розвитку АПК пі-

вдня України» 

04.04-31.05. 

2017 р.,  

м. Мелітополь 

Бідність як глобальна 

проблема сучасності 

30 Савіська.А.С.  

 

Всеукраїнська на-

уково-практична 

конференція 

«Проблеми та пе-

рспективи сталого 

розвитку АПК пі-

вдня України» 

04.04-31.05. 

2017 р.,  

м. Мелітополь 

Український 

національний архе-

тип.  

 

31 Чипігін А. Всеукраїнська на-

уково-практична 

конференція 

«Проблеми та пе-

рспективи сталого 

розвитку АПК пі-

вдня України» 

04.04-31.05. 

2017 р.,  

м. Мелітополь 

Феномен особистіс-

ної зрілості з погляду 

гуманістичної психо-

логії 

32 Позілова К. Всеукраїнська на-

уково-практична 

конференція 

«Проблеми та пе-

рспективи сталого 

розвитку АПК пі-

вдня України» 

04.04-31.05. 

2017 р.,  

м. Мелітополь 

Культурологічні 

складові екологічної 

психології українців. 

33 Пацький І. Всеукраїнська на-

уково-практична 

конференція 

«Проблеми та пе-

рспективи сталого 

розвитку АПК пі-

вдня України» 

04.04-31.05. 

2017 р.,  

м. Мелітополь 

Методологія впрова-

дження тренінгових 

та консалтингових 

методів у навчальний 

процес вищого на-

вчального закладу. 

34 Синєгубов Д. Всеукраїнська на-

уково-практична 

конференція 

«Проблеми та пе-

рспективи сталого 

04.04-31.05. 

2017 р.,  

м. Мелітополь 

Дипломатія Богдана 

Хмельницького 
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розвитку АПК пі-

вдня України» 

35 Плаксин М. Всеукраїнська на-

уково-практична 

конференція 

«Проблеми та пе-

рспективи сталого 

розвитку АПК пі-

вдня України» 

04.04-31.05. 

2017 р.,  

м. Мелітополь 

Дисидентський рух в 

Україні у 1970 – 1980 

рр. 

Науково-практичні семінари 

1. Булавицька К. «Роль освіти у 

формуванні жит-

тєвих цінностей 

молоді» 

м. Мелітополь,    

МДПУ, 1.12.2017 

Ідеологія сучасного 

фемінізму 

2. Мартинова Н. «Роль освіти у 

формуванні жит-

тєвих цінностей 

молоді» 

м. Мелітополь,    

МДПУ, 1.12.2017 

Формування профе-

сійного образу «Я» 

майбутніх менедже-

рів  

3. Москаленко О. «Роль освіти у 

формуванні жит-

тєвих цінностей 

молоді» 

м. Мелітополь,    

МДПУ, 1.12.2017 

Мистецтво як фактор 

духовного розвитку 

особистості 

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  

     

     

     

Інші конкурси 

1. Сидоренко 

М.В.  

студент 12 

групи МТФ  

«3амовчування голодомору 

1932-1933 рр. як складова 

злочину сталінської 

імперії» 

Департамент освіти і 

науки Запорізької обл-

держадміністрації «ІІ 

Міжнародний міждис-

циплінарний конкурс 

наукових і творчих ро-

біт  імені Володимира 

Маняка і Лідії Ковален-

Мельник 

О.О. 
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ко «Голодомор 1932-

1933 рр. – геноцид 

Українського народу в 

приватних історіях і 

просторі культури»» 

2 Цвентух М. 

Ю. 

студент 11 

групи енерге-

тичного фа-

культету 

„Родинні історії: діти і ба-

тьки в умовах Голодомо-

ру” 

Департамент освіти і 

науки Запорізької обл-

держадміністрації «ІІ 

Міжнародний міждис-

циплінарний конкурс 

наукових і творчих ро-

біт  імені Володимира 

Маняка і Лідії Ковален-

ко «Голодомор 1932-

1933 рр. – геноцид 

Українського народу в 

приватних історіях і 

просторі культури»» 

Мельник 

О.О. 

3 
Івова Н.В. 31 

ОП 

обласний етап VIІ 

Міжнародного конкурсу 

ім. Т.Шевченка 

«Запорізький обласний 

інститут післядиплом-

ної педагогічної освіти» 

Запорізької обласної ра-

ди 

Шлєіна Л.І. 

4 

Мартинова 

Наталія, 

11 МН 

Голодомор 1932-1933 років 

на території  с. Терпіння 

Запорізької області 

ІІ-ий Міжнародний мі-

ждисциплінарний кон-

курс наукових і творчих 

робіт імені Володимира 

Маняка і Лідії Ковален-

ко – 2017 

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 

1 Вовк І.В. 

обласний етап VIІ 

Міжнародного конкурсу 

ім. Т.Шевченка 

«Запорізький обласний 

інститут післядиплом-

ної педагогічної освіти» 

Запорізької обласної ра-

ди 

Максимець 

О.М. 

 

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-

Номер 

охоронно-

го 

Назва 

винахо-

ду 

Дата публікації 

відомостей про 

видачу охорон-

П.І.Б. 

співав-

торів 
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ту
1)

 документу (твору) ного документу 

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) 

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 суспільно-гуманітарних наук 

 

№  
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.        

Всього  х х х х х
 

 х 

- опубліковані в Україні 

1. Ісакова О.І. 

Загальна теорія 

здоров’я і здо-

ров’язбереження / 

Колективна моно-

графія за заг.ред. 

проф. 

Ю.Д.Бойчука 

Харків: Вид. Рожко 

С.Г., 2017. 488 с. 

Дрековане-

не фахове 
 0,3 х 

2. Тарненко Г.Г. 

Методика викла-

дання у вищому 

навчальному за-

кладі: навчально-

методичний посі-

бник 

Мелітополь: ФО-П 

Однорог Т.В., 2017. – 

202 с. 

х х 11,74 х 

3. 
Михайлов В.В. Історія та культура 

України.  

Навчальний посібник 

для студентів неісто-

ричних спеціальнос-
х х 24,65 х 
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тей.  Мелітополь: 

ФО-П Однорог Т.В., 

2017. – 412 с. 

Всього  х х х х х
 

36,69 х 

Статті 

- опубліковані за кордоном 

1.        

2.        

Всього  х х х х 
5)

  х 

- опубліковані в Україні 

1. 

Максимець О.М 

 

«Розвиток 

суфіксальної 

словотвірної 

підсистеми 

іменників з 

транспозиційним 

значенням 

опредметненої дії 

((структури з 

суфіксом -ств(о) / -

тельств(о))» 

(Наукові записки. – 

Випуск 154. – Серія: 

філологічні науки – 

Кропивницький: Ви-

давець Лисенко В.Ф., 

2017. С.658 

 

Друковане 

фахове  

видання 
 0,3  

2. 

Максимець О.М 

 

«Розвиток 

суфіксальної 

словотвірної 

підсистеми 

іменників з 

транспозиційним 

значенням 

опредметненої дії 

(структури з суфі-

ксом -б(а)/-об(а))» 

Науковий вісник Мі-

жнароджного гумані-

тарного університе-

ту, серія «Філологія» 

№26 

Друковане 

фахове  

видання 

Index 

Copernicus 

International 
0,3  

3 Тараненко Г.Г. Цілісність людини Актуальні проблеми Друковане Index 0,6  
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у трансдисциплі-

нарному синтезі: 

спроба філософсь-

кої кристалізації 

філософії та соціоло-

гії  - 2017. – № 15. – 

с. 139-141 

 

фахове  

видання 

Copernicus 

International 

4 

Тараненко Г.Г. 

Троїцька Т.С. 

Цілісність людини 

у трансдисциплі-

нарному синтезі: 

спроба філософсь-

кої кристалізації 

Актуальні проблеми 

філософії та соціоло-

гії  - 2017. – № 15. – 

с. 139-141 

 

Друковане 

фахове  

видання 

Index 

Copernicus 

International 
0,5 х 

5 

Морарь М.В. 

Політичне лідерс-

тво в сучасній 

Україні:проблеми 

становлення та 

розвитку 

Науково-

теоретичний альма-

нах «Грані».Дніпро.-

2017.-Т.20-№2(142).-

С.5-9  

Друковане 

фахове  

видання 

Index 

Copernicus 

International 
0,3 

 

6 

Морарь М.В. 

Політична опози-

ція як невідє’мний 

елемент політич-

ної системи суспі-

льства 

Гілея: науковий віс-

ник. Збірник науко-

вих праць.-Київ,-

2017.-Вип.118(3).-

323-326  

Друковане 

фахове 

видання 

 0,3  

7 

Морарь М.В. 

Націоналізм та йо-

го роль в теорії і 

практиці політич-

них партій 

Politikus №1, - Одеса, 

2017.  

 

Друковане 

фахове 

видання 

Index 

Copernicus 

International 
0,3  

8 

Морарь М.В. 

Місце та роль по-

літичної комуні-

кації в іміджмей-

керстві партійного 

лідера.   

Politikus №6, - Одеса, 

2017.  

 

Друковане 

фахове 

видання 

Index 

Copernicus 

International 
0,3  

9 

Щербакова Н.В. 

Сутність та зміст 

основних факторів 

впливу на процеси 

трансформації 

цінностей сучасної 

Наукові праці 

Науковий журнал 

ЧНУ ім. Петра Мо-

гили Т.300.Вип.288 

Серія “Філософія”  

Друковане-

фахове 

“Index Co-

pernicus”, 

“Ulrich`s Pe-

riodical Di-

rectory”, 

1 а.а. х 
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української моло-

ді. Соціально-

філософський ас-

пект 

“Google 

Scholar” 

10 

Єременко Л. В. 

Роль емоційного 

інтелекту у профе-

сійній компетент-

ності керівника 

Науковий вісник 

Херсонського дер-

жавного 

університету. Серія 

«Психологічні нау-

ки». – Херсон 2017. – 

Вип.1, Т. 2, С. 150-

155  

Друковане 

фахове 

видання 

Index 

Copernicus 

International 
0,3 

 

11 

Шлєіна Л.І. 

Адамович А.Є. 

 

Використання за-

собів імпресіоніз-

му у новелі 

М. Коцюбинсько-

го «Intermezzo» 

Збірник наукових 

праць «Мова.  

Свідомість. Концепт» 

Міністерство освіти і 

науки України Мелі-

топольський держав-

ний педагогічний 

університет ім. Бог-

дана Хмельницького, 

Лабораторія філоло-

гічних досліджень, 

Шуменський універ-

ситет, «Єпископ Кос-

тянтин Преславсь-

кий», (м. Шумен, 

Болгарія), Вища лінг-

вістична школа 

(м. Ченстохово, 

Польща) (економічні 

науки). Мелітополь, 

2017. 

Друковане 

не фахове 

видання 
 0,3 
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12 

Ісакова О.І. 

Віртуальна куль-

тура як феномен 

глобалізації: 

філософсько-

культурологічне 

осмислення 

Науково - практич-

ний журнал 

«Актуальні проблеми 

філософії та 

соціології» № 17 м. 

Одеса с. 57-65.  

Друковане 

фахове 

видання 

Index 

Copernicus 

International 
0,4  

13 

Ісакова О.І. 

Політична транс-

формація держави 

в умовах глобалі-

зації 

Politikus №1, - Одеса, 

2017.  

 

Друковане 

фахове 

видання 

Index 

Copernicus 

International 
0,3  

14 

Ісакова О.І. 

Екологічна полі-

тика як фактор за-

безпечення зага-

льнонаціональної 

безпеки 

«S.P.A.C.E./ Societu? 

Politics, Administra-

tion in Central Eu-

rope» №4/2017 

Електронне 

фахове 

видання 

 0,4  

15 Мельник О.О. Еволюція земель-

них відносин доби 

козаччини у XVIІ-

XVIII ст. 

Збірник наукових 

праць Таврійського 

державного 

агротехнологічного 

університету 

(економічні науки). - 

№ 2(33). С.8 – 12. 

Мелітополь, 2017.  

Друковане 

фахове 

видання 

 

0,55  

16 Мельник О.О. Реформування зе-

мельних відносин 

в сучасній Україні 

Електронний журнал 

«Порівняльно-

аналітичне право», - 

Ужгородський наці-

ональний універси-

тет.- Ужгород, № 1. - 

2017.  

Електронне 

фахове 

видання 

Index 

Copernicus 

International 
0,55  

17 Мельник О.О. Земельна влас-

ність в Україні у 

ХIV – ХVI 

Збірник наукових 

праць «Історичний 

збірник мелітополь-

Друковане, 

фахове 
 0,5 х 
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століттях. ського державного 

педагогічного уні-

верситету ім.. Б. 

Хмельницького». – 

Мелітополь. Вип. 

№5. С. 120-126.-2017 

18 Михайлов В.В. Культурно-

просвітницька дія-

льність крайових 

організацій НРУ на 

Півдні України на-

прикінці 1980 – 

1991рр. 

Емінак: науковий 

щоквартальник. – 

2017. – № 1 (17). Т. 1. 

– С. 123-130.  

Друковане 

фахове 

видання 

Index 

Copernicus 

International 
0,9  

19 Михайлов В.В. Політична діяль-

ність крайових ор-

ганізацій НРУ на 

Півдні України 

наприкінці 1980-х 

– 1991 рр. 

Наукові праці істо-

ричного факультету 

Запорізького націо-

нального університе-

ту. – Запоріжжя: 

ЗНУ, 2017. – Вип. 47. 

– С.199-205. 

Друковане 

фахове 

видання 

Index 

Copernicus 

International 

0,9 х 

20 Горбова Н.А. Правова культура: 

поняття та сут-

ність. 

Актуальні проблеми 

вітчизняної юрис-

пруденції / Науковий 

збірник Дніпропет-

ровського національ-

ного університету ім. 

О. Гончара – Дніпро, 

2017., с.8-12 

Друковане 

фахове 

видання 

Index 

Copernicus 

International, 

Google 

Scholar; 

0,4 

 

21 Горбова Н.А. Правова культура 

та культура прав 

людини: 

співвідношення 

понять та шляхи 

Електронний журнал 

«Порівняльно-

аналітичне право», 

Ужгородський 

національний 

Електронне 

фахове 

видання 

Index 

Copernicus 

International 

0,55 
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імплементації. університет.- Ужго-

род, № 1. - 2017. 

22 Нестеренко О.М. Аналіз особливо-

стей деформації 

правової 

свідомості в 

професійному 

середовищі 

Науковий вісник 

Міжнародного 

гуманітарного 

університету. Серія 

«Юриспруденція», № 

25, м. Одесса, 2017 р 

Друковане 

фахове 

видання 

 

0,3 

 

23 Нестеренко О.М. Правова соціаліза-

ція внутрішньо 

переміщених осіб 

Загальноукраїнський 

науково-практичний 

господарсько-

правовий журнал 

«Підприємництво, 

господарство і пра-

во» Розділ «Юриди-

чні науки» № 5, м. 

Київ, 2017 р.  

Друковане 

фахове 

видання 

Index 

Copernicus 

International, 

Google 

Scholar; 

0,4  

24 Зімонова О.В. Значення вивчен-

ня української мо-

ви (за 

професійним 

спрямуванням) 

для підготовки 

майбутнього 

фахівця 

Збірник наукових 

праць Таврійського 

державного 

агротехнологічного 

університету 

(економічні науки). - 

№ 2(33). С.8 – 12. 

Мелітополь, 2017.  

Друковане 

фахове 

видання 
 0,4  

23 Адамович А.Є. Використання 

засобів 

імпресіонізму у 

новелі 

М.Коцюбинського 

«Intermezzo» 

Мова. Свідомість. 

Концепт: зб.наук.ст. 

– Мелітополь: МДПУ 

ім. Б.Хмельницького, 

2017. – Вип. 7. – 

С.164-166 

Друковане 

фахове 

видання 

 

0,2 

 

24 Шлєіна Л.І. Науково-

педагогічні засади 

 «Актуальні питання 

підготовки майбутніх 
не фахове  0.2 х 
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гендерної компе-

тентності у систе-

мі вищої освіти 

 

фахівців педагогічної 

освіти в умовах осві-

тніх трансформацій» 

21 грудня 2017 року  

25 Шлєіна Л.І. Теоретичні засади 

формування ген-

дерної компетент-

ності студентів 

непедагогічних 

спеціальностей 

Збірник наукових 

праць –Тематичний 

випуск «Вища освіта 

України у контексті 

інтеграції до євро-

пейського освітнього 

простору». – Вип.21. 

– КН.3. –Том І(75). – 

К.:-Гнозис, 2017.-506 

р. 

фахове  0.5  

Всього  х х х х 
5)

 11,96 х 

Тези доповідей 

- опубліковані за кордоном 

1. Горбова Н.А. 

 

Використання ін-

формаційно-

комунікаційних 

технологій у на-

вчанні. 

Zbiór artykułów 

naukowych. 

Konferencji 

Miedzynarodowej 

Naukowo- Praktycznej 

" Pedagogika. 

Priorytetowe obszary 

badawcze: od teorii do 

praktyki"  68 str. 

(28.02.2017) - 

Warszawa: Wydawca: 

Sp. z o.o. «Diamond 

trading tour», 2017. 

Друковане 

не фахове 

видання 
 0,2  

2. Шлєіна Л.І. Самостійна робота 

– одна із складо-

вих навчального 

Zbiór artykułów 

naukowych. 

Konferencji 

Друковане 

не фахове 

видання 
 0,2 
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процесу внз Miedzynarodowej 

Naukowo- Praktycznej 

" Pedagogika. 

Priorytetowe obszary 

badawcze: od teorii do 

praktyki" (28.02.2017) 

- Warszawa: 

Wydawca: Sp. z o.o. 

«Diamond trading 

tour», 2017. 

…    х    

Всього  х х х х 
5)

 0,4 х 

- опубліковані в Україні 

1 

Максимець О.М 

 

«Розвиток 

суфіксальної 

словотвірної 

підсистеми 

іменників з 

транспозиційним 

значенням 

опредметненої дії 

((структури з 

суфіксом -ств(о) / -

тельств(о))» 

ІX Міжнародній нау-

ково-практичній 

конференції «Мови і 

світ: дослідження та 

викладання», 

23-24 березня 2017 

року, м. 

Кропивницький 

Друковане 

не фахове 

видання 
 0,2  

2 

Максимець О.М 

 

Історія формуван-

ня словотвірної 

структури віддіє-

слівних іменників, 

що є назвами ви-

робничих та тех-

нологічних проце-

сів у новій україн-

Міжнародна науко-

во-практична конфе-

ренція «Нове та тра-

диційне сучасних 

представників філо-

логічних наук», 24-24 

лютого 2017 року, м. 

Одеса 

Друковане 

не фахове 

видання 
 0,2 
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ській мові 

3 Єременко Л. В. 

 

«Мотивація на-

вчання і професій-

на орієнтація сту-

дентів» 

 

Міжнародна науко-

во-практична конфе-

ренція «Педагогіка і 

психологія: актуальні 

проблеми дослі-

дження на сучасному 

етапі», м. Київ 

31 березня – 1 квітня 

2017 року 

Друковане 

не фахове 

видання 
 0,2 

 

4 Єременко Л. В. 

 

«Соціально-

психологічні осо-

бливості сучасної 

студентської мо-

лоді» 

Міжнародна науко-

во-практична конфе-

ренція «Науково-

теоретичні аспекти 

вирішення глобаль-

них проблем сучас-

ності»м. Дніпро 

14 – 15 квітня 2017 

року 

Друковане 

не фахове 

видання 
 0,2 

 

5 Єременко Л. В. 

 

«Розвиток науко-

вих уявлень про 

психологічну до-

помогу» 

Міжнародна науко-

во-практична конфе-

ренція «Педагогіка і 

психологія: напрямки 

та тенденції розвитку 

в Україні та світі», м. 

Одеса  

14 – 15 квітня 2017 

року 

Друковане 

не фахове 

видання 
 0,2 

 

6 Єременко Л. В. 

 

«Проблема 

усвідомлення 

реальності як ос-

нова формування 

особистісної ефек-

Міжнародна науко-

во-практична конфе-

ренція «Проблеми та 

перспективи сталого 

розвитку АПК півдня  

Друковане 

не фахове 

видання 
 0,2 
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тивності» 

 

України», м. Меліто-

поль, ТДАТУ 

28 квітня 2017 року 

7 Єременко Л. В. 

 

«Теоретичний 

аналіз проблеми 

підвищення адап-

тації  студентської 

молоді до умов 

навчання у ВНЗ» 

 

Міжнародна науко-

во-практична конфе-

ренція «Педагогіка  

та психологія: викли-

ки і сьогодення», м. 

Київ 5 – 6 травня 

2017 року 

Друковане 

не фахове 

видання 
 0,2 

 

8 Морарь М.В. Роль суспільних 

наук у формуванні 

політичної куль-

тури українського 

суспільства 

Міжнародна науко-

во-практична конфе-

ренція «Роль суспі-

льних наук у забез-

печенні стабільності 

розвитку глобальних 

світових процесів у 

ХХІ ст.», м. Київ 31 

березня – 1 квітня 

2017 року 

Друковане 

не фахове 

видання 
 0,2 

 

9 Морарь М.В. Націоналізм як 

ідейний та суспі-

льно-політичний 

рух 

Міжнародна науко-

во-практична конфе-

ренція «Пріорітетні 

напрямки розвитку 

сіспільних наук», м. 

Херсон 17-18 березня 

2017 р. 

Друковане 

не фахове 

видання 
 0,2  

10 Морарь М.В. Сучасний полі-

тичний процес в 

Україні та його 

особливості 

ХХІХ Міжнародної 

наукової конференції 

«Розвиток науки в 

ХХІ столітті» 15 лис-

топада 2017р., с.50-

60 

Друковане 

не фахове 

видання 
 0,2  
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11 Морарь М.В. Політична опози-

ція як індикатор 

демократичного 

суспільства 

Міжнародна науко-

во-практична конфе-

ренція «Суспільні 

науки:проблеми та 

досягнення сучасних 

наукових дослі-

джень», М. Одеса, 1-

2 грудня, 2017 року 

Друковане 

не фахове 

видання 
 0,2  

12 Морарь М.В. Ідеологія в діяль-

ності політичних 

партій 

V Міжнародна нау-

ково-практична кон-

ференція: «Політоло-

гія, філософія, соціо-

логія, психологія: 

контури міждисцип-

лінарного перетину», 

м. Одеса, 8-9 грудня 

2017 року 

Друковане 

не фахове 

видання 
 0,2  

13 Морарь М.В. Політичний про-

цес в Україні: ана-

літичний погляд 

Міжнародна науко-

во-практична конфе-

ренція «Актуальні 

питання розвитку су-

спільних наук у ХХІ 

столітті», м. Дніпро, 

10-11 листопада 

2017р. 

Друковане 

не фахове 

видання 
 0,2  

14 Шлєіна Л.І. Використання за-

собів імпресіоніз-

му у новелі 

М. Коцюбинсько-

го «Intermezzo» 

VІ Міжнародний на-

уково-практичний 

семінар(конференція) 

«Концептуальні про-

блеми функціону-

вання мови в поліку-

льтурному просторі», 

Мелітополь – Ченсто-

Друковане 

не фахове 

видання 
 0,2  
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хово – Шумен, 

30 березня 2017 року 

15 Шлєіна Л.І. Сутність 

компетентнісного 

підходу у вищій 

освіті 

ЗБІРНИК статей, тез 

і доповідей 

V Міжнародної нау-

ково-практичної 

конференції 

Філософські обрії 

сьогодення 

16 листопада 2017 

року 

Друковане 

не фахове 

видання 

 

0.1 

 

16 Шлєіна Л.І. Умови формуван-

ня гендерної ком-

петентності сучас-

ного фахівця 

 

Матеріали ІІІ Міжна-

родної науково-

практичної конфере-

нції «Педагогіка в 

системі гуманітарно-

го знання» (8-9 вере-

сня 2017) 

Друковане 

не фахове 

видання 

 0.1  

17 Ісакова О.І. Актуальні філо-

софські проблеми 

21 століття 

Міжнародна науко-

во-практична конфе-

ренція «Пріоритети 

розвитку суспільних 

наук у 21 столітті», 

7-8 квітня 2017 року. 

м. Одеса. 

Друковане 

не фахове 

видання 
 0,2  

18 Ісакова О.І. Роль філософії в 

осмисленні глоба-

льних проблем су-

часності 

Міжнародна науко-

во-практична конфе-

ренція «Науково-

теоретичні аспекти 

вирішення глобаль-

них проблем сучас-

ності» 14 -15 квітня 

2017 року. м. Дніпро. 

Друковане 

не фахове 

видання 
 0,2 
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19 Ісакова О.І. Аксіологія здо-

ров’я молоді у су-

часній філософії 

Всеукраїнська науко-

во-практична конфе-

ренція «Педагогіка 

здоров’я,.7-8 квітня 

2017 року, м. Черни-

гів. 

Друковане 

не фахове 

видання 
 0,2 

 

20 Мельник О.О. Проблеми викла-

дання історичних 

дисциплін в агра-

рному ВНЗ 

Науково-теоретичні 

аспекти вирішення 

глобальних проблем 

сучасності: Матеріа-

ли міжнародної нау-

ково-практичної 

конференції, м. 

Дніпро.-14-15 квітня 

2017 року 

Друковане 

не фахове 

видання 
 0,2 

х 

21 Мельник О.О. Проблеми захисту 

інтелектуальної 

власності в мережі 

Internet/ 

Становлення грома-

дянського суспільст-

ва в Україні: норма-

тивно-правове підґ-

рунтя: Матеріали мі-

жнародної науково-

практичної конфере-

нції, м. Дніпро.-5-6 

травня 2017 року 

Друковане 

не фахове 

видання 
 0,2 

 

22 Мельник О.О. М. Фарадей, 

Д. Максвелл та 

історія теорії елек-

тромагнітного  по-

ля 

Енергозабезпечення 

технологічних проце-

сів: збірник тез VII 

Міжнародної науко-

во-практичної конфе-

ренції пам’яті І. І. 

Мартиненка та з на-

годи 85-річчя Таврій-

ського державного 

Друковане 

не фахове 

видання 
 0,2 

х 
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агротехнологічного 

університету, м. Ме-

літополь 

8-9 червня 2017 року 

23 Нестеренко О.М. Особливості пере-

виховання як од-

ного з видів пра-

вового виховання 

Міжнародна науко-

во-практична конфе-

ренція: 

«Громадське 

суспільство в 

Україні: поблеми за-

безпечення 

правотворчої 

діяльності», м. 

Харків, 31 березня-1 

квітня 2017. 

Друковане 

не фахове 

видання 

 0,2 х 

24 Нестеренко О.М. Эффективность 

правового воспи-

тания 

Міжнародна науко-

во-практична конфе-

ренція: 

 «Міжнародне та 

національне законо-

давство: способи 

удосконалення», м. 

Дніпро, 1-2 квітня 

2017 р. – Дніпро: 

Дніпропетровський 

гуманітарний універ-

ситет, 2017. – 264 с. 

Друковане 

не фахове 

видання 

 0,2 х 

25 Нестеренко О.М. Аналіз функцій 

правового вихо-

вання 

Міжнародна науко-

во-практична конфе-

ренція: 

 «Становлення гро-

мадського 

суспільства в 

Друковане 

не фахове 

видання 

 0,2  



 42 

Україні: нормативно-

правове підґрунтя», 

м. Дніпро, Україна, 

5-6 травня,2017 р. У 

2-х частинах. – Дніп-

ро: ГО «Правовий 

світ», 2017. – Ч. 1. – 

104 с. 

26 Нестеренко О.М. Аналіз поняття 

правового 

нігілізму в 

юридичній науці 

Міжнародна науко-

во-практична конфе-

ренція: 

«Розвиток правової 

системи України в 

умовах сьогодення», 

м. Харків, 5-6 травня, 

2017 р. 

Друковане 

не фахове 

видання 

 0,2  

27 Нестеренко О.М. Спеціальна юри-

дична освіта як 

одна з основних 

ознак специфіки 

механізму право-

вого виховання 

США 

Международная на-

учно-практическая 

конферен-

ция:«Реформировани

е националного и 

международного 

права:перспектвы и 

приоритеты», г. 

Днепр,08-09 декабря 

2017 г. 

Друковане 

не фахове 

видання 

 0,2  

28 Нестеренко О.М. Особливості роз-

витку патріотизму 

як один із факто-

рів, що визначає 

специфіку право-

вого виховання в 

зарубіжних краї-

Міжнародна науко-

во-практична конфе-

ренція: 

«Тенденції розвитку 

юридичної науки в 

інформаційному сус-

пільстві», м. Одеса, 

Друковане 

не фахове 

видання 

 0,2  
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нах 29-30 грудня 2017 р. 

29 Нестеренко О.М. Аналіз поняття 

правової соціалі-

зації 

Міжнародна науко-

во-практична конфе-

ренція: 

«Теорія і практика 

розвитку наукових 

знань», м. Київ, 28-29 

грудня 2017 р. 

Друковане 

не фахове 

видання 

 0,2  

30 Горбова Н.А. Правова культура: 

поняття та сут-

ність 

Міжнародна наукова 

конференція «Актуа-

льні проблеми вітчи-

зняного права» в ра-

мках VII-х наукових 

читань, присвячених 

пам’яті В.М. Корець-

кого , м. Дніпро (21–

22 квітня 2017 року) 

Друковане 

не фахове 

видання 
 0,2 

 

31 Горбова Н.А. 

Лисенко Д.М. 

 

Використання 

методу Сократа в 

сучасних осві-

тянських техно-

логіях 

V Міжнародна нау-

ково-практична кон-

ференція “Філософ-

ські обрії сьогоден-

ня”, м. Херсон, 

ХДАУ, 16.11.2017 

Друковане 

не фахове 

видання 
 0,2 

 

32 Горбова Н.А. 

Шрамко Є.О. 

 

Мобільні техно-

логії навчання: 

тенденції розви-

тку 

V Міжнародна нау-

ково-практична кон-

ференція “Філософ-

ські обрії сьогоден-

ня”, м. Херсон, 

ХДАУ, 16.11.2017 

Друковане 

не фахове 

видання 
 0,2 

 

33 Зімонова О.В. Переклад як одна 

із форм вивчення 

мови у ВНЗ 

Міжнародна науко-

во-практична конфе-

ренція «Сучасні нау-

кові дослідження 

Друковане 

не фахове 

видання 
 0,2 
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представників філо-

логічних наук та їх-

ній вплив на розви-

ток мови та літерату-

ри», м. Львів, 7-8 кві-

тня 2017 р. 

34 Адамович А.Є. Використання за-

собів імпресіоніз-

му у новелі 

М.Коцюбинського 

«Intermezzo» 

5-й Міжнародний нау-

ковий семінар «Конце-

птуальні проблеми фу-

нкціонування мови в 

полікультурному прос-

торі»,.30 березня 2017 

р. (м. Мелітополь) 

Друковане 

не фахове 

видання 
 0,2 

 

35 Михайлов В.В. Організаційна кри-

за комуністичної 

партії України в 

Херсонській обла-

сті у другій поло-

вині 1980–1991 рр. 

Всеукраїнської науко-

вої конференції «Соці-

ально-гуманітарні нау-

ки та сучасні викли-

ки», Дніпро, 2017.–

ч.1. С. 103-105. 

Друковане 

не фахове 

видання 
 0,2 

 

36 Щербакова Н.В. Трансформація 

ціннісних орієнта-

цій сучасної укра-

їнської молоді. 

Соціально-

філософський ас-

пект 

Збірник статей, тез і 

доповідей V Міжна-

родної науково-

практичної конфере-

нції «Філософські 

обрії сьогодення» 

Електронне- 

не фахове 
 0,7 а.а х 

37 Щербакова Н.В. Семья как основ-

ной инструмент 

трансформации 

негативных тен-

денций, проявив-

шихся в ценност-

ных ориентациях 

Матеріали до І між-

народної науково-

практичної конфере-

нції “Актуальні пи-

тання богослов'я та 

історії церкви” 

Друковане 

не фахове 
 0.01 а.а. х 
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украинской моло-

дежи под влияни-

ем процесса секу-

ляризации. Соци-

ально-

философский ас-

пект 

38 Тараненко Г.Г. Філософська екс-

плікація духовної 

цілісності людини 

Інституціональні пе-

ретворення в суспі-

льстві: світовий дос-

від і українська реа-

льність: збірник нау-

кових праць / за заг. 

ред. М.М. Радєвої. – 

Мелітополь: ТОВ 

"Колор Принт", 2017. 

– 117 с., с.82-87. 

Не фахове  0,5 х 

39 Тараненко Г.Г.  

Губар Д.І. 

Компаративний 

аналіз освітніх си-

стем України та 

Канади 

Збірник статей, тез і 

доповідей V Міжна-

родної науково-

практичної конфере-

нції «Філософські 

обрії сьогодення» / за 

заг. ред. Берегової 

Г.Д., Рупташ Н.В.  – 

Херсон: ДВНЗ 

«ХДАУ», 2017. – 359 

с., с. 286-289 

Не фахове  0,3 х 

40 Тараненко Г.Г. 

Кольцова О.Т. 

Особливості осві-

тніх систем Украї-

ни та Фінляндії  

Збірник статей, тез і 

доповідей V Міжна-

родної науково-

практичної конфере-

нції «Філософські 

Не фахове  0,3 х 
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обрії сьогодення» / за 

заг. ред. Берегової 

Г.Д., Рупташ Н.В.  – 

Херсон: ДВНЗ 

«ХДАУ», 2017. – 359 

с., с. 289-293. 

Всього  х х х х 
5)

 8,7 х 

 

Наукові праці, прийняті редакцією до друку у 2017 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     

…    х     

Всього  х х х х 
3)

  х х 

- опубліковані в Україні 

1.    х   х  

…    х   х  

Всього  х х х х 
3)

  х х 

Тези доповідей 

- опубліковані за кордоном 

1.    х     

…    х     

Всього  х х х х 
3)

  х х 

- опубліковані в Україні 

1 
 

Кльонова А.О.  Суспільно-

гуманітарні ди-

сципліни як 

складова підго-

товки майбут-

Збірник статей, 

тез і доповідей 

V Міжнародної 

науково-

практиної 

Електрон-

не- не фа-

хове 

 0.01 а.а.  

Щербакова 

Н.В., 
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ніх менеджерів 

туризму до 

професійної 

діяльності  

конференції 

«Філософські 

обрії сьогоден-

ня» 

2 Кужелева В.В.  "Релігія: вимір 

моральності 

сучасного сус-

пільства або 

опіум для на-

роду" 

Збірник статей, 

тез і доповідей 

V Міжнародної 

науково-

практичної кон-

ференції «Філо-

софські обрії 

сьогодення» 

Електрон-

не- не фа-

хове 

 0.01 а.а.  

Щербакова 

Н.В., 

 

3 Люта Є.Г. "Екологічна 

культура осо-

бистості з точ-

ки зору етики 

та естетики" 

Збірник статей, 

тез і доповідей 

V Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

«Філософські 

обрії сьогоден-

ня» 

Електрон-

не- не фа-

хове 

 0.01 а.а.  

Щербакова 

Н.В. 

 

4 Вишняк Л.М Безробіття як 

соціальна про-

блема суспільс-

тва. Філософ-

ський аспект 

Збірник статей, 

тез і доповідей 

V Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

«Філософські 

обрії сьогоден-

ня» 

Електрон-

не- не фа-

хове 
 0.01 а.а.  

Щербакова 

Н.В. 

 

5 Лисенко Д.М. 

 

Використання 

методу Сокра-

та в сучасних 

Збірник статей, 

тез і доповідей 

V Міжнародної 

Електрон-

не- не фа-

хове 
 0.01 а.а.  

Горбова 

Н.А. 
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освітянських 

технологіях 

науково-

практичної кон-

ференції «Філо-

софські обрії 

сьогодення» 

6 Шрамко Є.О. 

 

Мобільні тех-

нології на-

вчання: тен-

денції розвит-

ку 

Збірник статей, 

тез і доповідей 

V Міжнародної 

науково-

практичної кон-

ференції «Філо-

софські обрії 

сьогодення» 

Електрон-

не- не фа-

хове 
 0.01 а.а.  

Горбова 

Н.А. 

7 Губар Д.І. Компаративний 

аналіз освітніх 

систем україни 

та канади 

Збірник статей, 

тез і доповідей 

V Міжнародної 

науково-

практичної кон-

ференції «Філо-

софські обрії 

сьогодення» / за 

заг. ред. Берего-

вої Г.Д., Рупташ 

Н.В. – Херсон: 

ДВНЗ «ХДАУ», 

2017. – 359 с. 

Електрон-

не- не фа-

хове 

 0,3  
Тараненко 

Г.Г. 

8 Кольцова О.Т. Особливості 

освітніх систем 

україни та фін-

ляндії  

Збірник статей, 

тез і доповідей 

V Міжнародної 

науково-

практичної кон-

ференції «Філо-

софські обрії 

Електрон-

не- не фа-

хове 

 0,3  
Тараненко 

Г.Г. 
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сьогодення» / за 

заг. ред. Берего-

вої Г.Д., Рупташ 

Н.В.  – Херсон: 

ДВНЗ «ХДАУ», 

2017. – 359 с., с. 

289-293. 

9 Івова Н.В.  

31 ОП 

Українська мо-

ва в інтернеті 

 

електронний 

збірник II Все-

української за-

очної науково-

практичної 

 студентської 

конференції  

«Українська мо-

ва на порубіжжі 

хх–ххі сторіччя: 

 мовознавчий та 

лінгводидактич-

ний аспекти» 

Електрон-

не- не фа-

хове 

 0,3  
Тараненко 

Г.Г. 

Всього  х х х х 
3)

 1,2 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. 

 


