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Титульний лист звіту про НДР кафедри (див. зразок) 

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, навчальними закладами, організаціями, підприємствами – 
таблиця 1 

№ 

Назва 
 установи 

 (закладу, орга-
нізаціями, підп-

риємствами) 

Тема 
договору 

Дата 
укладення 
договору 

Обсяг  
фінансування 

 договору,  
тис. грн. 

Що зроблено  
в рамках  
співпраці 

1.      

 

4. Участь у дослідженнях і розробках, що виконуються за рахунок 
коштів замовників

1)
 – таблиця 2 

1) госпрозрахункові НДР (кощти підприємств, організацій, фізичних осіб), фінансування обласного, міського, районного та ін. бюджетів 

 

5. Участь у фундаментальних дослідженнях та прикладних дослі-

дженнях і розробках, що виконуються за рахунок коштів державного бю-
джету 1)

  – таблиця 3 

1) фінансування МОН 

№ 

Тема, шифр,  
замовник, 

обсяг (тис. грн.),  
керівник, термін 

виконання 

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 

1.     

Перехідні НДР 

1.     

№ 

Тема,  державний 
реєстраційний  

номер,  
обсяг (тис. грн.),  
керівник, термін 

виконання 

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 

1.     

Перехідні НДР 

1.     
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6. Участь у НДР, що виконуються межах робочого часу виклада-

чів – таблиця 4 

№ П.І.Б. 

Тема НДР (загальна) 1)
, 

державний реєстраційний 

номер, керівник 

Тема (підтема, розділ) 

НДР
1)

 

1.    
1)відмітити закінчені НДР 

 

7. Основні результати
1)

 НДР, що виконуються у межах робочого 

часу викладачів 
1)змістовні результати (проаналізовано, досліджено, встановлено, з’ясовано, розроблено, створено, запропоновано тощо та ін.) 

 

8. Створення науково-технічної продукції – таблиця 5 

Створено НТП, в тому числі: Назва НТП
 

– нової техніки 1. …  

…  

– нових технологій 1. …  

…  

– нових матеріалів 1. …  

…  

– сортів рослин та порід тварин 1. …  

…  

– методів, теорій 1. …  

…  

– інше 1. …  

…  
 
 

9. Впровадження науково-технічної продукції у виробництво – 

таблиця 6 

Впроваджено НТП у виробництво,  

в тому числі: 
Назва НТП

1) 

– нової техніки 1. …  

… 

– нових технологій 1. …  

… 

– нових матеріалів 1. …  

…. 

– сортів рослин та порід тварин 1. …  

…  

– методів, теорій 1. …  

… 

– інше 1. …  

… 
1) відмітити НТП, створену і впроваджену в звітному році 
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10. Впровадження науково-технічної продукції у навчальний про-

цес – таблиця 7 

Впроваджено НТП у навчальний процес,  

в тому числі: 
Назва НТП

1) 

– нової техніки 1. …  

…  

– нових технологій 1. …  

… 

– нових матеріалів 1. … 

… 

– сортів рослин та порід тварин 1. …  

…  

– методів, теорій 1. …  

… 

– інше 1. …  

… 
1) відмітити НТП, створені у звітному році 

 

 

11.  Впровадження досягнень науки, техніки і передового досвіду – 

таблиця 8 

№  

Назва 

розробки
1)

, 

автор(и) 

розробки 

Важливі показ-

ники, які хара-

ктеризують рі-

вень отримано-

го наукового 

результату
2)

 

Місце впрова-

дження (назва 

організації, ві-

домча належ-

ність, адреса)  

Докуме-

нтальне 

підтвер-

дження 

впрова-

дження
3) 

Практичні 

результати, 

які отримано 

від впрова-

дження
4)

 
 

  У навчальний процес ТДАТУ 

1.   х   

У виробництво в ННЦ ТДАТУ 

1.   х   

За межами ТДАТУ 

1.      
1)відмітити патенти на винахід, на корисну модель, на промисловий зразок; авторські свідоцтва та відмітити НТП, які створені у звітному 

році 
2) при можливості обчислення економічного ефекту – надати розрахунки 
3) вид документу, реєстраційний номер та дата його затвердження 
3) прийнято підприємством 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 по-

дання/видачу охо-

ронного документу 

Подано заявок на отримання охоронного документу 

1   х   

Отримано охоронних документів 
1 Єременко 

Л.В. 

Свідоцтво 

про реєстр-

рацію ав-

№ 98181 Навчальний 

посібник 

«Конфлікто-

17.06.2020 р. 
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торського  

права на 

твір 

логія» 

2. Єременко 

Л.В. 

Свідоцтво 

про реєстр-

рацію ав-

торського  

права на 

твір 

№ 98182 Науковий 

твір «Теоре-

тико-

методологі-

чний аналіз 

проблеми 

формування 

соціальної 

компетент-

ності особи-

стості» 

17.06.2020 р. 

3. Єременко 

Л.В. 

Свідоцтво 

про реєстр-

рацію ав-

торського  

права на 

твір 

№ 98180 Науковий 

твір «Емпі-

ричне дослі-

дження сфо-

рмованості 

основних 

компонентів 

соціальної 

компетент-

ності майбу-

тніх психо-

логів-

практиків» 

17.06.2020 р. 

4. Єременко 

Л.В. 

Свідоцтво 

про реєстр-

рацію ав-

торського  

права на 

твір 

№ 98179 Науковий 

твір «Про-

грама фор-

мування со-

ціальної 

компетент-

ності майбу-

тніх практи-

чних психо-

логів» 

17.06.2020 р. 

5. Єременко 

Л.В. 

Свідоцтво 

про реєстр-

рацію ав-

торського  

права на 

твір 

№ 98178 Науковий 

твір «Про-

грама соціа-

льно-

психологіч-

ного тренін-

гу з форму-

вання соціа-

льної компе-

тентності 

майбутніх 

практичних 

психологів» 

17.06.2020 р. 

6 Мельник О.О. Свідотство 

про реєст-

рацію ав-

торського 

№ 096642 «Соціально-

правове ста-

новище се-

лянства 

17.03.2020 

http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/avtorske-svidoctvo-na-naukovyj-tvir-socialno-pravove-stanovyshche-seljanstva-pravoberezhnoyi-ukrayiny-pershoyi-polovyny-xix-stolittja-1.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/avtorske-svidoctvo-na-naukovyj-tvir-socialno-pravove-stanovyshche-seljanstva-pravoberezhnoyi-ukrayiny-pershoyi-polovyny-xix-stolittja-1.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/avtorske-svidoctvo-na-naukovyj-tvir-socialno-pravove-stanovyshche-seljanstva-pravoberezhnoyi-ukrayiny-pershoyi-polovyny-xix-stolittja-1.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/avtorske-svidoctvo-na-naukovyj-tvir-socialno-pravove-stanovyshche-seljanstva-pravoberezhnoyi-ukrayiny-pershoyi-polovyny-xix-stolittja-1.pdf
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права на 

твір  

Правобе-

режної 

України 

першої по-

ловини XIX 

століття» 

7 Мельник О.О. Свідотство 

про реєст-

рацію ав-

торського 

права на 

твір  

№ 096644 «Еволюція 

права влас-

ності на зе-

млю в Укра-

їні у XIV-

XVI століт-

тях» 

17.03.2020 

8 Мельник О.О. Свідотство 

про реєст-

рацію ав-

торського 

права на 

твір  

№ 096645 «Еволюція 

земельних 

відносин до-

би Козаччи-

ни у XVII-

XVIII ст.» 

17.03.2020 

9 Мельник О.О. Свідотство 

про реєст-

рацію ав-

торського 

права на 

твір  

№ 096646 
«Правове 

підгрунтя 

аграрної ре-

форми 1861 

р. в Україні» 

17.03.2020 

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

 

13. Публікації (монографії, підручники,навчальні посібники, статті, те-

зи та ін. наукові роботи, надруковані у закордонних виданнях та виданнях 

України). (Додаток А). 

 

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

входять до наукометричних баз даних – таблиця 10 

№ П.І.Б.1)
   

Scopus
 
  Web of science Google Scholar 

цит.
1)

 h
1)

 цит.
1)

 h
1)

 цит.
1)

 h
1)

 

1. Максимець О.М.     4 1 

2. Морарь М.В.     42 3 

3. Ісакова О.І.     7 1 

4. Мельник О.О.     10 2 

5. Тараненко О.О.     60 4 

6. Михайлов В.В.     4 2 

7. Поправко О.В.     12 2 

8. Єременко Л.В.     14 3 

9. Шлєіна Л.І.     6 1 

10. Олексенко Р.І.   13 2 1017 19 

11. Воровка М.І.     69 3 

Всього    13 2 1243 41 

в т.ч. 

молоді 
 

      

http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/avtorske-svidoctvo-na-naukovyj-tvir-socialno-pravove-stanovyshche-seljanstva-pravoberezhnoyi-ukrayiny-pershoyi-polovyny-xix-stolittja-1.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/avtorske-svidoctvo-na-naukovyj-tvir-socialno-pravove-stanovyshche-seljanstva-pravoberezhnoyi-ukrayiny-pershoyi-polovyny-xix-stolittja-1.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/avtorske-svidoctvo-na-naukovyj-tvir-socialno-pravove-stanovyshche-seljanstva-pravoberezhnoyi-ukrayiny-pershoyi-polovyny-xix-stolittja-1.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/avtorske-svidoctvo-na-naukovyj-tvir-socialno-pravove-stanovyshche-seljanstva-pravoberezhnoyi-ukrayiny-pershoyi-polovyny-xix-stolittja-1.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/avtorske-svidoctvo-na-naukovyj-tvir-socialno-pravove-stanovyshche-seljanstva-pravoberezhnoyi-ukrayiny-pershoyi-polovyny-xix-stolittja-1.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/avtorske-svidoctvo-na-naukovyj-tvir-socialno-pravove-stanovyshche-seljanstva-pravoberezhnoyi-ukrayiny-pershoyi-polovyny-xix-stolittja-1.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/avtorske-svidoctvo-na-naukovyj-tvir-evoljucija-prava-vlasnosti-na-zemlju-v-ukrayini-u-xiv-xvi-stolittjah-1.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/avtorske-svidoctvo-na-naukovyj-tvir-evoljucija-prava-vlasnosti-na-zemlju-v-ukrayini-u-xiv-xvi-stolittjah-1.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/avtorske-svidoctvo-na-naukovyj-tvir-evoljucija-prava-vlasnosti-na-zemlju-v-ukrayini-u-xiv-xvi-stolittjah-1.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/avtorske-svidoctvo-na-naukovyj-tvir-evoljucija-prava-vlasnosti-na-zemlju-v-ukrayini-u-xiv-xvi-stolittjah-1.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/avtorske-svidoctvo-na-naukovyj-tvir-evoljucija-prava-vlasnosti-na-zemlju-v-ukrayini-u-xiv-xvi-stolittjah-1.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/avtorske-svidoctvo-na-naukovyj-tvir-evoljucija-prava-vlasnosti-na-zemlju-v-ukrayini-u-xiv-xvi-stolittjah-1.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/avtorske-svidoctvo-na-naukovyj-tvir-evoljucija-prava-vlasnosti-na-zemlju-v-ukrayini-u-xiv-xvi-stolittjah-1.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/avtorske-svidoctvo-na-naukovyj-tvir-evoljucija-zemelnyh-vidnosyn-doby-kozachchyny-u-xvii-xviii-st.-1.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/avtorske-svidoctvo-na-naukovyj-tvir-evoljucija-zemelnyh-vidnosyn-doby-kozachchyny-u-xvii-xviii-st.-1.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/avtorske-svidoctvo-na-naukovyj-tvir-evoljucija-zemelnyh-vidnosyn-doby-kozachchyny-u-xvii-xviii-st.-1.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/avtorske-svidoctvo-na-naukovyj-tvir-evoljucija-zemelnyh-vidnosyn-doby-kozachchyny-u-xvii-xviii-st.-1.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/avtorske-svidoctvo-na-naukovyj-tvir-evoljucija-zemelnyh-vidnosyn-doby-kozachchyny-u-xvii-xviii-st.-1.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/avtorske-svidoctvo-na-naukovyj-tvir-evoljucija-zemelnyh-vidnosyn-doby-kozachchyny-u-xvii-xviii-st.-1.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/avtorske-svidoctvo-na-naukovyj-tvir-pravove-pidhruntja-ahrarnoyi-reformy-1861-r.-v-ukrayini-1.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/avtorske-svidoctvo-na-naukovyj-tvir-pravove-pidhruntja-ahrarnoyi-reformy-1861-r.-v-ukrayini-1.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/avtorske-svidoctvo-na-naukovyj-tvir-pravove-pidhruntja-ahrarnoyi-reformy-1861-r.-v-ukrayini-1.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/avtorske-svidoctvo-na-naukovyj-tvir-pravove-pidhruntja-ahrarnoyi-reformy-1861-r.-v-ukrayini-1.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/avtorske-svidoctvo-na-naukovyj-tvir-pravove-pidhruntja-ahrarnoyi-reformy-1861-r.-v-ukrayini-1.pdf
javascript:void(0)
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1) цитування та h- індекс – всього на кінець року; 
2) відмітити прізвища молодих вчених (співробітники та аспіранти (докторанти) віком до 35 років) 

 
 

15. Пропаганда НДР (співробітники кафедри, які виступили з допові-

дями 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 

вчені 

№

  
П.І.Б.

1)
 Назва заходу  

Місце та дата прове-

дення  

Тема  

доповіді
 

Міжнародні конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 
1 Максимець 

О.М. 

III Международная 

научно-

практическая кон-

ференция 

«Мodern science: 

problems and 

innovations» 

 

1-3 червня 2020 р. 

Стокгольм, Швеция 

Формування навичок 

ефективного спілку-

вання як основа роз-

витку комунікатив-

них умінь студента  

2 Поправ-

ко О. В. 

XXI th International 

Multidisciplinary 

Scientific Geo Con-

ference Surveying, 

Geology and Mining, 

Ecology and Man-

agement – SGEM 

2020 

Болгарія, м. Албена, 16–

25 серпня 2020 р. 

Ecologization of ethics 

and ethization of ecol-

ogy in the 

philosophscal dialogue 

of recent history (late 

XX – early XXI centu-

ry) 

3 Mykhailov 

V.V., Taranen-

ko G.G., O.I. 

Isakova, L.I. 

Shlieina, P.E. 

Butskyi 

International multi-

disciplinary scientific 

geoconference 

SGEM 2020. 

STEF92 Technology 

Ltd. 

Sofia. Bulgaria. 17–23 

серпня 2020 р. 

Influence of public en-

vironmental organiza-

tions on nuclear energy 

in Ukraine 

4 Поправ-

ко О. В. 

IV Міжнародна на-

уково-практични 

конференція «Без-

перервна освіта 

«Школа – Універ-

ситет». Інновації й 

перспективи»  

Білорусь, м. Мінск, 29–

30 жовтня 2020 р. 

Event-технологии как 

способ формирования 

позитивного имиджа 

образовательного уч-

реждения в условиях 

коммерциализации 

образовательных 

услуг. 

5 Поправ-

ко О. В. 

Міжнародна інтер-

нет-конференція «ІІ 

Шкловські читан-

ня «Проблеми су-

часних природни-

чо-математичних 

наук та методик їх 

викладання» 

м. Глухів, 28–29 жовтня 

2020 р. 

Потенційність івент-

технологій у культу-

рно-освітньому прос-

торі вищої школи 

6 Поправ-

ко О. В. 

Міжнародна науко-

во-практична кон-

м. Київ, 19 жовтня 

2020 р. 

Принцип подієвості в 

організації культур-
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ференція «Освітні 

виклики соціокуль-

турної сфери. Імп-

лементація євро-

пейських цінностей 

в аудіовізуальній 

культурі» 

но-освітніх практик в 

освітньому просторі 

закладів вищої освіти 

7 Поправ-

ко О. В., Сав-

ченко А. Д. 

Міжнародна інтер-

нет-конференція «ІІ 

Шкловські читан-

ня «Проблеми су-

часних природни-

чо-математичних 

наук та методик їх 

викладання» 

м. Глухів, 28–29 жовтня 

2020 р. 

Моральна відповіда-

льність вченого перед 

суспільством в сучас-

ному світі 

8 Поправ-

ко О. В. 

Міжнародна науко-

во-практична кон-

ференція «Гумані-

тарна наука ХХІ 

століття: сучасні 

виклики в галузі 

права, освіти, соці-

альних та поведін-

кових наук» 

м. Чернігів, 06 листопа-

да 2020 року 

Формування політич-

ної культури студент-

ської молоді в умовах 

політичних трансфо-

рмацій 

9 Олексенко Р. Міжнародна науко-

во-практична кон-

ференція «Форму-

вання концепції 

цифровізації як 

чинник розвитку 

креативності осо-

бистості та її вплив 

на розвиток людсь-

кого й соціального 

капіталу» 

Запоріжжя, 26-

27 листопада 2020 р 

Цифрова освіта як 

чинник формування 

цифрової особистості 

10 Ісакова О.І. Матеріали міжна-

родної науково-

практичної конфе-

ренції «Розвиток 

сучасного суспільс-

тва» 

Київ, 14-15 серпня 2020 

року, с.123-127. 

Вища освіта в Україні 

як соціокультурний 

феномен 

11 Ісакова О.І. International confer-

ence «Мodern sci-

ence: problems and 

innovations» 

Стокгольм, Швеція. 1-

3 червня 2020 року, 

С.563-568. 

«Тенденции и перс-

пективы развития со-

временного образо-

вания» 

12 Ісакова О.І. міжнародна конфе-

ренція «Topical is-

sues of the develop-

ment of modern sci-

ence» 

Софія, Болгарія. . 1-

4 червня 2020 року  С.32

2-327. 

Інноваційна діяль-

ність в умовах глоба-

лізації 

13 Ісакова О.І. Матеріали Міжна-

родної науково-

практичної конфе-

ренції «Розвиток 

Одеса, 8-9 травня 2020 

р. С. 61-63. 

Соціалізація особис-

тості як проблема со-

ціальної синергетики 

http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/ysakova-e.-y.-tendencyy-y-perspektyvy-razvytyja-sovremennoho-obrazovanyja-.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/ysakova-e.-y.-tendencyy-y-perspektyvy-razvytyja-sovremennoho-obrazovanyja-.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/ysakova-e.-y.-tendencyy-y-perspektyvy-razvytyja-sovremennoho-obrazovanyja-.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/ysakova-e.-y.-tendencyy-y-perspektyvy-razvytyja-sovremennoho-obrazovanyja-.pdf
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сучасного суспіль-

ства в умовах гло-

бальної нестабіль-

ності». 

14 Мельник  
О.О., Цвентух 
М.Ю.  

The 8th International 
scientific and 
practical conference 
“Dynamics of the 
development of 
world science” 

April 15-17, 2020) Perfect 
Publishing, Vancouver, 
Canada. 2020. p. 565-572 

Припливна енергія 
світового океану, як 
джерело альтерна-
тивної електроенерге-
тики.  

15 Тараненко Г.Г. Міжнародна науко-

во-практична  

інтернет-

конференція  

Розвиток освіти, 

науки та бізнесу: 

результати 2020  

 

3-4 грудня 2020 р.,  

м. Дніпро  

 

Психічне здоров’я 

людини в умовах 

екологічних викликів 

16 Тараненко Г.Г. Міжнародна науко-

во-практична кон-

ференція «Освітні 

виклики соціокуль-

турної « сфери. ім-

плементація євро-

пейських цінностей 

в аудіовізуальній 

культурі»  

19 жовтня 2020 року, 

м.Київ 

Аксіологія природи 

в сучасних соціокуль-

турних практиках 

17 Тараненко Г.Г. VI Міжнародна на-

уково-практична 

конференція “About 

the problems of sci-

ence and practice, 

tasks and ways to 

solve them” 

26-30 жовтня 2020 р.,  

Мілан, Італія 

Проблема станов-

лення наукового еко-

логічного світогляду 

здобувачів вищої 

освіти 

 

18 Тараненко Г.Г. IX International 

Scientific and 

Practical Conference 

“Scientific 

achievements of 

modern society”  

April 28-30, 2020, 

Liverpool, United 

Kingdom 

Навички soft skills у 

системі професійних 

компетентностей 

майбутнього фахівця 

19 Тараненко Г.Г. Міжнародна нау-

ково-практична 

конференція «Роз-

виток сучасного 

суспільства в умо-

вах глобальної не-

стабільності»  

8–9 травня 2020 р., м. 

Одеса, Україна 

Нетрадиційні методи 

викладання у закладі 

вищої освіти як засіб 

формування логічної 

культури здобувачів 

вищої освіти. 

20 Михайлов В. 

В. 

The 10th Interna-

tional scientific and 

practical conference 

«Topical issues of 

the development of 

modern science» 

(June 4-6, 2020) 

Sofia, Bulgaria. 2020. p. 

558-561. 

Відродження істори-

чної пам’яті в діяль-

ності Херсонського 

товариства «Меморі-

ал» в період перебу-

дови. 
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Publishing House 

«Accent»,  

21 Адамович А.Є. Міжнародна науко-

во-практична кон-

ференція «Освітні 

виклики соціокуль-

турної сфери. Імп-

лементація євро-

пейських цінностей 

в аудіовізуальній 

культурі» 

19 жовтня 2020 року Реалізація мовної 

свідомості в культур-

но-освітніх практиках 

22 Морарь М.В. Пріоритети сучас-

них суспільних на-

ук в тарсформацій-

них умовах: матері-

али міжнародної 

науково-практичної 

конференції  

 

м. Львів, 22-23 листопада 

2019 р. 

Мiсце i роль 

полiтичної освiти у 

формуваннi 

полiтичної культури 

молодi 

23 Морарь М.В. Нове та традиційне 

у дослiдженнях су-

часних представ-

никiв суспiльних 

наук: матерiали 

мiжнародної науко-

во-практичної кон-

ференцiї 

м. Київ, Україна, 31 сiчня 

- 1 лютого 2020 р. 

Полiтична кон-

солiдацiя українсько-

го суспiльства: стан 

та перспективи 

24 Шлєіна Л.І. III International Sci-

entific and Practical 

Conference. MOD-

ERN SCIENCE: 

PROBLEMS AND 

INNOVATIONS 

1-3 червня 2020 р. 

Стокгольм, Швеция 

Особливості студент-

ського контингенту 

аграрного ЗВО для 

формування гендер-

ної культури 

25 Шлєіна Л.І. ХІ Międzynarodowa 

Konferencja 

Naukowa Dylematy 

Współczesnej 

Edukacji - V 

organizowana przez 

Wyższą Szkołę 

Lingwistyczną w 

Częstochowie 30.09.2020 

r. 

Реалізація гендерної 

складової у навчаль-

но-виховному процесі 

закладу вищої освіти 

26 Зімонова О.В. International confer-

ence «Мodern sci-

ence: problems and 

innovations» 

Стокгольм, Швеція. 1-3 

червня 2020 року 

Як працювати над 

підвищенням грамот-

ності студентів на за-

няттях з української 

мови (за професійним 

спрямуванням) у ЗВО 

27 Зімонова О.В., 

Щербакова 

Н.В. 

Научно-

образовательный 

проект «Skientific 

world “sworld”  

М. Мінск, Бєларусь, 5 

червня 2020р. 

Ідеологічний супро-

від трансформацій 

ціннісних установок 

молоді як детерміна-

нта оптимізації роз-

витку її моралі. Філо-

софський аспект. 

Всеукраїнські конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 

http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/shlieina-liudmyla.pdf
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1 Тараненко Г.Г. Всеукр. наук.-

практ. конф для 

студентів, аспіран-

тів, докторантів, 

молодих учених 

«Наука та освіта в 

дослідженнях мо-

лодих учених  

14 трав. 2020 р.  Харків. 

нац. пед. ун-т  ім. Г.С. 

Сковороди. Харків. 2020 

Людиномірність су-

часного культурно-

освітнього простору: 

філософсько-освітня 

рефлексія 

2 Тараненко Г.Г. II науково-

практична конфе-

ренція молодих 

учених «Іннова-

ційні педагогічні 

технології в циф-

ровій школі» : ма-

теріали  

14-15 травня 2020 р., 

Харків : ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди,  

Аксіодуховні детер-

мінанти у гармоніза-

ції особистості: по-

шуки нових векторів. 

3 Тараненко Г.Г. Науково-практична 

Internet-

конференція з між-

народною участю 

«Сучасні тенденції 

спрямовані на збе-

реження здоров’я 

людини» 

 

23-24 квітня 2020 р.,  

м. Харків.  

Здо-

ров’язбережувальні 

технології в аксіосфе-

рі особистості. 

4 Адамович А.Є. І Всеукраїнська за-

очна науково-

практична Інтернет-

конференція «Укра-

їнська література: 

проблеми і перспе-

ктиви 

27-28 листопада 2020 

року 

Формування і розви-

ток мовної особисто-

сті студента при ви-

вченні дисципліни 

«Українська мова (за 

професійним спряму-

ванням)»  

 

5 Адамович А.Є. Всеукраїнська нау-

ково-практична ін-

тернет-конференція 

(з міжнародною 

участю) «Актуальні 

проблеми лінгводи-

дактики у сучасно-

му українському 

середовищі» 

06 листопада 2020 року Вплив поетики дав-

ньої української літе-

ратури на створення 

образу Данила Га-

лицького письменни-

ками ХХ століття 

     

Конференції, які відбулися в ТДАТУ 
1 Мельник О.О., 

Лобода О.І. 
I Всеукраїнська на-
уково-технічна ін-
тернет-конференція 
"Енергозабезпечен-
ня і автоматизація 
технологічних про-
цесів" 

Мелітополь, ТДАТУ 11-
18 червня 2020 року 

"Історія науки і тех-
ніки" в контексті гу-
манітарізації вищої 
аграрної освіти.  

2 Мельник О.О., 

Лобода О.І. 

I Всеукраїнська на-
уково-технічна ін-
тернет-конференція 

 
Мелітополь, ТДАТУ 11-

18 червня 2020 року 

Деякі сторінки з істо-

рії енергетики.  
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1) 
відмітити прізвища молодих вчених (співробітники та аспіранти (докторанти) віком до 35 років) 

 

 

15.2 Перелік конференцій та науково-практичних семінарів, органі-

зованих кафедрою – таблиця 12 

№ Назва заходу  Місце та дата проведення  
Кількість  

учасників
 

Міжнародні конференції 
1.    

Всеукраїнські конференції 
1.    

Науково-практичні семінари 
1.    

 

 

 
 

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

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

1.    

 

17.  Перелік грантів та стипендій для виконання наукових дослі-

джень, які отримали співробітники та аспіранти (докторанти) кафедри 
(П.І.Б., назва установи, що надали грант (стипендію), термін фінансування, об-

сяг фінансування) 

 

18.  Участь у виставках – таблиця 15 

№ 

Назва  

виставкових  заходів, 

ПІБ учасника (ів) 

Місце та дата  

проведення 

Перелік вистав-

лених  

експонатів 
1.    

 

19.  Робота над дисертаціями 

"Енергозабезпечен-
ня і автоматизація 
технологічних про-
цесів" 

3 Тараненко Г.Г. VІIІ всеукраїнська 
науково-технічна 

конференція студен-

тів і магістрантів 

ТДАТУ імені Д. Мо-

торного 
 

01-18 листопада 2020 р., 

м.Мелітополь 

Ефективність самос-

тійної роботи здобу-

вачів вищої освіти в 

умовах змішаного на-

вчання 

4 Тараненко Г.Г. VIІІ всеукраїнська 
науково-технічна 

конференція студен-

тів і магістрантів 

ТДАТУ імені Д. Мо-

торного 
 

01-18 листопада 2020 р., 

м.Мелітополь 

Критичне мислення 

як важлива soft skills 

навичка  майбутнього 

фахівця 

Науково-практичні семінари 
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19.1 Робота над дисертаціями – таблиця 16 

№ 

П.І.Б. 

дисер-

танта 

Тема 

дисер-

тації 

Науковий 

керівник 

(консуль-

тант) вче-

ний сту-

пень, вчене 

звання 

Дата 

затвер-

дження 

теми дисе-

ртації 

Вченою 

радою 

Дата 

пред-

став-

лення 

дисер-

тації до 

захисту 

Шифр спе-

цради по-

дання дисе-

ртації до 

захисту, на-

зва устано-

ви 

Вид 

на-

вчання 

1. Шлєіна 

Л.І. 

Органі-

заційно-

педаго-

гічні 

умови 

форму-

вання 

гендер-

ної ку-

льтури 

студен-

тів агра-

рних за-

кладів 

вищої 

освіти 

доктор пе-

дагогічних 

наук, до-

цент Воро-

вка Марга-

рита Іванів-

на 

 

Тему 

затвердже-

но вченою 

радою Ме-

літопольсь-

кого держа-

вного педа-

гогічного 

університе-

ту імені 

Богдана 

Хмельни-

цького 

(протокол 

№ 7 від 28 

листопада 

2017 р.), 

узгоджено в 

Раді з коор-

динації на-

укових дос-

ліджень у 

галузі осві-

ти, педаго-

гіки і пси-

хології 

(протокол 

№ 4 від 

25.09.2018 

р.). та уточ-

нено 

рішенням 

вченої ради  

Меліто-

польського 

державного 

педагогіч-

ного 

університе-

ту імені 

Богдана 

Хмель-

ницького 

(протокол 

№ 17 від 28 

- - Заочна  
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19.2 Захист дисертацій докторантами, аспірантами та здобувачами ка-

федри – таблиця 17 

№ 

П.І.Б.  

дисер-

танта 

Тема ди-

сертації 

Спеціа-

льність 

(назва, 

шифр) 

Вид  

дисерта-

ції 

Шифр спеці-

алізованої 

вченої ради, 

назва уста-

нови, в 

якій захище-

на  

дисертація 

Дата за-

хисту 

Дата 

прису-

дження 

науко-

вого 

ступеню 

1.        

 

19.3 Захист дисертацій під керівництвом співробітників кафедри – таб-

лиця 18 

20. Рецензування, редагування і підготовка збірників наукових 

праць, монографій, опонування дисертацій 

20.1 Відгуки на дисертаційні роботи – таблиця 19 

№ 

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 

Рецензування дисертації 

1.        
Підготовка експертного висновку по дисертації 

1.        
Опонування дисертацій 

1.        
Підготовка відгуків на автореферати дисертацій 

1. Тараненко Г.Г. Фор-
муван

ня 
соціа
льно-

го 
до-

свіду 
учнів 
стар-

Атро-
шенко 
Тетяна 
Юріїв-

на 

011 Осві-
тні, педа-

гогічні 
науки 

01 Осві-
та/Педаго

гіка 

на 
здо-

буття 
нау-
ково-

го 
сту-
пеня 
док-
тора 

Спеціалізована 
вчена рада ДФ 

18.053.003 
Мелітопольський 
державний педа-
гогічний універ-

ситет імені Богда-
на Хмельницько-

го 

22.1
0.20
20 

травня 2020 

р.). 

 

№ 

П.І.Б. 

керівни-

ка 

Тема дисе-

ртації 

П.І.Б. 

дисер-

танта 

Спеціа-

льність 

(назва, 

шифр) 

Вид 

дисе-

рта-

ції 

Шифр спеціалі-

зованої вченої 

ради, назва уста-

нови, в 

якій захищена 

дисертація 

Дата 

захис-

ту 

1.        
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шого 
підліт
ково-

го 
віку в 
умо-
вах 

поза-
клас-
ної 

вихов
хов-
ної 

робо-
ти 

філо-
софії  

2. Тараненко Г.Г. Освіт
ньо-
про-
світ-
ниць-

ка 
діяль
ність 
Нау-
ково-

го 
това-
риств

а 
імені 
Шев-
ченка 

у 
Львов

і 
(1873
–1939 
рр.) 

Кова-
лишин 
Оксана 
Ігорів-

на 

13.00.01 – 
загальна 
педагогі-
ка та іс-
торія пе-
дагогіки 

Кан-
ди-

датсь
ка 

дисер
тація 

спеціалізованої 
вченої ради 

Д 36.053.01 Дро-
гобицького дер-
жавного педа-

гогічного універ-
ситету імені Івана 

Франка 

24 
09.2
020 
р. 

 

20.2 Рецензування наукових праць, редагування та підготовка збірників 

наукових праць – таблиця 20 

№ 

П.І.Б. 

рецензента  

(редактора, члена  

редколегії ) 

Збірники нау-

кових праць
1) 

Монографії,  

навчальні  

посібники
1) 

Наукові  

журнали
1) 

1.     
1)у відповідності до Правил оформлення списку використаних джерел 

 

 

21.  Науково-технічна творчість молоді 

21.1 Робота наукових гуртків – таблиця 22 

№ 
П.І.Б. 

керівника 
Тема дослідження гуртка 

П.І.Б. та № групи 

учасника гуртка 

1 

Максимець 

О.М. 

Студентський науковий гурток 

«Лінгвіст» 

Українська мова за професійним 

1.Іванова Тетяна, 31МК 

2.Переверзєва Ольга, 31 

МК 
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спрямуванням 3.Вакасова Карина, 31 

ХТ 

4. Наливайко Поліна, 31 

ХТ 

5. Сидоренко Любов, 31 

ХТ 

6. Рудакова Ганна, 31 ХТ 

7. Ніконов Іван, 31 ХТ 

8. Долинська Олек-

сандра, 

31 ХТ 

9. Хахаєва Маргарита, 31 

МК 

10. Скачков Сергій, 31 

МК 

2 

Ісакова О.І. Філософія науки Горлова К.О. 21ГЗ 

Зуб А.М. 21ГЗ 

Кириленко А.М. 21ЕК 

Кисіль Б.С. 21 ЦБ 

Кляшторний  21 ГЗ 

Пахомова Д.Н. 21ЦБ 

Прокопов С.В. 21 ГЗ 

Федосова К.Е. 21 ЕК 

Федоров С.М. 22 МБ АГ 

Терещенко А.Ю. 21 МБ 

ЕК 

Чернуха  Е.О. 21 МБ ЕК 

Світлик А.О. 21 

ЕК 

3 

Тараненко Г.Г. Поглиблене вивчення загальної 

педагогіки, методики виховної 

роботи, історії педагогіки, педа-

гогічної майстерності, педагогіч-

ної етики, інноваційних педагогі-

чних технологій, етики ділового 

спілкування 

1. Вьюн В.В. (11 МБЕК) 

2. Маджар Р. Ю. (21 АІ 

) 

3. Неживенко Т.В. – 11 

МБЕК 

4. Савельєва Н. В. (11 

СВ) 

5. Тишковець Г. О. (21 

МБ ЕК) 

6. Айбєтова А. Г. (21 

МБ ЕК) 

7. Чернуха Євгенія 

Олександрівна (21 

МБ ЕК) 

8. Швед Є.О. (21 МБ 

ЕК) 

9. Івова Н. В. (21 

МБЦБ) 

4 

Михайлов В.В. Науковий гурток «Кліо» 

Історія та культура України, Істо- 

ричне краєзнавство 

1. Мартинова Наталія – 

41 МН 

2. Бубнова Вікторія – 21 

ТР 

3. Корощенко Маргари-

та  – 11 ОО 

4. Попович Софія 21 
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МН 

5. Мальчев Богдан – 11 

ПУ 

6. Герасімов Єгор – 11 

ПУ 

7. Величко Софія 21 КН 

8. Скребейко Сергій 21 

МН 

5 

Мельник О.О. «Інтелект»  1. Рощіна А.А. 11 гр ЕЕЕ 

2. Георгій Топольниць-

кий Г.К.  11 гр ЕЕЕ  

3. Степан Нефантьєв 11 

ЕЕЕ 

4. Богдан Періг 21 ЕЕЕ 

5. Лакосина А.О. 21 ЕЕЕ 

6. Клипач А.М.21 ЕЕЕ 

7. Родін Б.О.21 ЕЕЕ 

8. Духняк О.М. 25 МБАІ 

9. Латоша В.В. 25 МБАІ 

10. Облещенко А.Д. 

12 МБЕЕЕ 

11. Беляєва А.С. . 12 

МБЕЕЕ 

12. Волкова І.Д. 11 

МБЕЕЕ 

6 

Адамович А.Є. Розвиток  і основні проблеми 

вітчизняного порівняльного 

мовознавства і літературоз-

навства 

1. Бедрик Б., 11 ЦБ 

2. Салько Д., 11 ЕК 

3. Ускова С.,  11 АІ, 

ПТБД 

4. Алхімова А., 11 ЕК 

5. Синякова Г., 11 ЕК 

6. Круглова І., 12 АІ 

7. Ігнатенко В., 11 ЕК 

8. Хачко В., 11 ОО 

9. Мальчев Б, 11 ПУ  

10. Шаріпов Д, 11 АІ 

7 

Єременко Л.В. «Ресурс» 

 
Патяка Т. 11МБ ОО 

Синя К. 11МБ ОО 

Дмитров О. 11 МБ ФБСС 

Самохвалова О. 11МБ 

ОО 

Чертюк В. 11 МБ МН 

Шило А. 11 МБ МН 

Марченко К. 11 МБ 

ФБСС 

Попов М. 21 МБ ФБСС 

Ліпіна Р. 21 МБ ФБСС 

Новіков А. 11 ГМ 

8 

Поправко О. В. Філософські обрії науки 1. В’юн В. В., 11 МБЕК 

2. Гусєва Д. М., 

11 МБЕК 

3. Неживенко Т. С., 

11 МБЕК 

4. Шликов Є. С., 
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11 МБЕК 

5. Савченко А. Д., 

11 МБЕК 

9 

Шлєіна Л.І. Гендерні комунікації 1.Дяткова Є. 21АГ 

2.Захарова О. 21АГ 

3.Горлова К. 21 ГЗ 

4.Зуб А. 21ГЗ 

5.Нестерчук А. 21 ТР 

6.Перепилиця Д. 21 ТР 

7.Джантатова А. 11 ГРС 

8.Водяницька 21 ПТ 

9.Бєкєтова А. 21 ПТ 

10.Любишко Д. 21 ТР 

11.Бубнова В. 21 ТР 

12.Колбасенков С. 21 ТР 

13.Буркот О. 11 ГЗ 

14.Власенко А. 11 ГЗ 

15.Чернишова П. 11 ГЗ 

16.Шепель А. 11 ХТ 

17.Рощина А. 11 ЕЕ 

10 

Морарь М.В. «Держава як інститут політичної 

системи» 

 

1. Іванов Д. – 31с ЕМ 

2. Кривцун Є. – 31с ЕМ 

3. Швецов Е. – 31с ЕМ 

4. Держак А. – 31 ХТ 

5. Нікононов І. – 31 ХТ 

6. Попова К. – 31 ХТ 

7. Сидоренко Л. – 31 ХТ 

8. Домінська О. – 31 ХТ 

11 

Зімонова О.В. «Мовознавець» 

 
1. Гаврилова Марія – 22 

МН; 

2. Стратій Аміна -       22 

МН; 

3. Скребейко Сергій - 21 

МН; 

4. Ткачук Юлія          - 21 

МН; 

5. Чебан Надія          -  

11МН; 

6. Булгакова Тетяна – 21 

ЕМ-П; 

7. Кравець Злата     -    21 

ПУ; 

8. Водяницька Яна  -   21 

ПТ; 

9. Юрійчук Даря      -  21 

ПУ; 

10.Семчук Валентина – 

21 ПТ. 

 

Всього, 

осіб 

 
х 

113 

21.2  Студенти, які працювали у СКБ, ТТМК та ін. колективах (П.І.Б., кері-

вник) 



 19 

21.3 Студенти, які приймали участь у НДР, що виконуються за рахунок 

коштів замовників (П.І.Б., група тема, шифр, керівник) 

21.4 Студенти, які приймали участь у НДР, що виконуються за рахунок 

коштів державного бюджету (П.І.Б., група, тема, державний реєстра-

ційний номер, керівник) 

21.5 Студенти, які приймали участь у НДР, що виконуються в межах робо-

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

номер, керівник) 

 

21.6 Дипломні проекти, виконані на кафедрі, з елементами НДР – табли-

ця 23 

№ 

П.І.Б. та № 

групи 

виконавця 

Тема 

дипломного проекту (роботи) 

П.І.Б. 

керівника 

Рекомендовані до впровадження 

1.    

Впроваджені в ННЦ університету 

1.    

 

21.7  Студенти, які взяли участь у Всеукраїнських та міжнародних олім-

піадах - таблиця 24 

№ Предмет 

Вид олімпіади,  

місце і дата її 

проведення 

П.І.Б.,  

№ групи 

Вид заохочення 

(дипломи, гра-

моти, зайняте 

місце тощо) 

1.     

 

21.8 Студенти, які виступили з доповідями на конференціях – таблиця 

25 

№ 
П.І.Б., 

 № групи 
Назва заходу 

Місце та дата 

проведення  

Тема  

доповіді
 

Міжнародні конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 
1 Вьюн В.В. – 11 

МБЕК 

Міжнародна нау-

ково-практична  

інтернет-

конференція  

розвиток освіти, 

науки та бізнесу: 

результати 2020  

3-4 грудня 2020 р.,  

м. Дніпро  

 

Психічне здоров’я 

людини в умовах 

екологічних ви-

кликів 

2 Неживенко Т.В. 

– 11 МБЕК 

VI Міжнародна на-

уково-практична 

конференція 

“About the prob-

lems of science and 

practice, tasks and 

ways to solve them” 

26-30 жовтня 2020 

р.,  

Мілан, Італія 

Проблема станов-

лення наукового 

екологічного світо-

гляду здобувачів 

вищої освіти 

 

3 Айбетова А.Г. – 

11 МБЕК 

IX International 

Scientific and 

April 28-30, 

2020)Cognum 

Навички soft skills 

у системі профе-
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Practical Conference 

“Scientific 

achievements of 

modern society” 

United Kingdom. 

Publishing House, 

Liverpool, 

сійних компетент-

ностей майбутньо-

го фахівця 

4 Івова Н. В. – 11 

МБЦБ 

Розвиток сучасно-

го суспільства в 

умовах глобальної 

нестабільності : 

матеріали міжна-

родної науково-

практичної конфе-

ренції 

м. Одеса, Україна, 8–

9 травня 2020 року 

Нетрадиційні ме-

тоди викладання у 

закладі вищої осві-

ти як засіб форму-

вання логічної ку-

льтури здобувачів 

вищої освіти 

5 Савченко А. Д. Міжнародна інтер-

нет-конференція 

«ІІ Шкловські чи-

тання «Проблеми 

сучасних природ-

ничо-

математичних наук 

та методик їх ви-

кладання»  

м. Глухів, 28–29 жо-

втня 2020 р. 

Моральна відпові-

дальність ученого 

перед суспільством 

у сучасному світі 

Всеукраїнські конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 

     

     

Конференції, які відбулися в ТДАТУ 
1 Жеглова А.О. VIІІ Всеукраїнсь-

кої науково-

технічної конфере-

нції студентів та 

магістрантів ТДА-

ТУ імені Дмитра 

Моторного 

01-18 листопада 

2020 р. Мелітополь:  

ТДАТУ 

Запозичення в су-

часній економічній 

лексиці 

2 Прокопенко 

В.В. 

VIІІ Всеукраїнсь-

кої науково-

технічної конфере-

нції студентів та 

магістрантів ТДА-

ТУ імені Дмитра 

Моторного 

01-18 листопада 

2020 р. Мелітополь:  

ТДАТУ 

Назви страв в 

українській фра-

зеології 

3 Радіонова С.Р. VIІІ Всеукраїнсь-

кої науково-

технічної конфере-

нції студентів та 

магістрантів ТДА-

ТУ імені Дмитра 

Моторного 

01-18 листопада 

2020 р. Мелітополь:  

ТДАТУ 

Проблематика та 

жанрово-стильова 

парадигма творчо-

сті Макса Кідрука 

4 Шапотіннікова 

В. Р. 

VIІІ Всеукраїнсь-

кої науково-

технічної конфере-

нції студентів та 

магістрантів ТДА-

ТУ імені Дмитра 

01-18 листопада 

2020 р. Мелітополь:  

ТДАТУ 

Мовна культура 

реклами в сучас-

ному інфор-

маційному про-

сторі 
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Моторного 

5  

Топольницький 

Г.К. 11 ЕЕЕ 

 

VIІІ Всеукраїнсь-

кої науково-

технічної конфере-

нції студентів та 

магістрантів ТДА-

ТУ імені Дмитра 

Моторного 

01-18 листопада 

2020 р. Мелітополь:  

ТДАТУ 

Поселенці таврій-

ської губернії у19 

століття 

 

6  

Родін Б.О. 21 

ЕЕЕ  

 

VIІІ Всеукраїнсь-

кої науково-

технічної конфере-

нції студентів та 

магістрантів ТДА-

ТУ імені Дмитра 

Моторного 

01-18 листопада 

2020 р. Мелітополь:  

ТДАТУ, 

Становлення елек-

трики, як науки  

 

7  

Лакосіна А.О.21 

ЕЕЕ 

VIІІ Всеукраїнсь-

кої науково-

технічної конфере-

нції студентів та 

магістрантів ТДА-

ТУ імені Дмитра 

Моторного 

01-18 листопада 

2020 р. Мелітополь:  

ТДАТУ, 

Становлення соня-

чної енергетики 

 

8  

Клипач А.М. 21 

ЕЕЕ 

VIІІ Всеукраїнсь-

кої науково-

технічної конфере-

нції студентів та 

магістрантів ТДА-

ТУ імені Дмитра 

Моторного 

01-18 листопада 

2020 р. Мелітополь:  

ТДАТУ, 

Перспективи роз-

витку ядерної ене-

ргії у світі та в 

україні 

 

9  

Рощіна А.А., 11 

ЕЕЕ 

VIІІ Всеукраїнсь-

кої науково-

технічної конфере-

нції студентів та 

магістрантів ТДА-

ТУ імені Дмитра 

Моторного 

01-18 листопада 

2020 р. Мелітополь:  

ТДАТУ, 

Культура України 

у період другої 

світової війни 

 

10 Корощенко 

М.Г. 

VIІІ Всеукраїнсь-

кої науково-

технічної конфере-

нції студентів та 

магістрантів ТДА-

ТУ імені Дмитра 

Моторного 

01-18 листопада 

2020 р. Мелітополь:  

ТДАТУ 

Екологічні гро-

мадські організації 

в Україні 

11 Ускова С.О. (11 

АІ) 

VIІІ Всеукраїнсь-

кої науково-

технічної конфере-

нції студентів та 

магістрантів ТДА-

ТУ імені Дмитра 

Моторного  

10 листопада 2020 

року, ТДАТУ 
Особливості ро-

звику вітчизняного 

порівняльного 

літературознавства 

і мовознавства. 

12 Мальчев Б.Р. VIІІ Всеукраїнсь-

кої науково-

технічної конфере-

01-18 листопада 

2020 р. Мелітополь:  

ТДАТУ 

Роль України у 

спробах вирішення 

Придністровського 
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нції студентів та 

магістрантів ТДА-

ТУ імені Дмитра 

Моторного 

конфлікту 

13 Мальчев Б.Р.  VIІІ Всеукраїнсь-

кої науково-

технічної конфере-

нції студентів та 

магістрантів ТДА-

ТУ імені Дмитра 

Моторного  

10 листопада 2020 

року, ТДАТУ 
Реалізація 

феміністичної теми 

у публіцистичному 

та творчому до-

робку Лесі 

Українки 

14  Хачко В.О.  VIІІ Всеукраїнсь-

кої науково-

технічної конфере-

нції студентів та 

магістрантів ТДА-

ТУ імені Дмитра 

Моторного  

10 листопада 2020 

року, ТДАТУ 
Особливості збе-

реження змісту 

твору під час пере-

кладу 

15 Шаріпов Д.О.  VIІІ Всеукраїнсь-

кої науково-

технічної конфере-

нції студентів та 

магістрантів ТДА-

ТУ імені Дмитра 

Моторного  

10 листопада 2020 

року, ТДАТУ 
Поняття мовної 

особистості у кон-

тексті мовознавчих 

термінів. 

16 Дидичкін В.О. VIІІ Всеукраїнсь-

кої науково-

технічної конфере-

нції студентів та 

магістрантів ТДА-

ТУ імені Дмитра 

Моторного  

10 листопада 2020 

року, ТДАТУ 
Особливості ін-

форматизації нав-

чального процесу 

17 Круглова І.С. 

(12 АІ) 

VIІІ Всеукраїнсь-

кої науково-

технічної конфере-

нції студентів та 

магістрантів ТДА-

ТУ імені Дмитра 

Моторного  

10 листопада 2020 

року, ТДАТУ 
Особливості фор-

мування і розвиток 

мовної особистості 

студента 

18 Косяченко А.  VIІІ Всеукраїнсь-

кої науково-

технічної  

конференції 

студентів та магіс-

трантів ТДАТУ 

імені Дмитра Мо-

торного 

10 листопада 2020 

року, ТДАТУ 

Жiнки i чоловiки в 

українськiй поєзiї. 

19 Рощіна А. 

 

VIІІ Всеукраїнсь-

кої науково-

технічної конфере-

нції студентів та 

магістрантів ТДА-

ТУ імені Дмитра 

Моторного 

10 листопада 2020 

року, ТДАТУ 

Гендерна 

нерівність у ХХІ 

ст. 
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20 Дяткова Е.  

 

VIІІ Всеукраїнсь-

кої науково-

технічної конфере-

нції студентів та 

магістрантів ТДА-

ТУ імені Дмитра 

Моторного 

10 листопада 2020 

року, ТДАТУ 

Гендерні стереоти-

пи: їх сутність і 

зміст. 

21 Кот А.  

 

VIІІ Всеукраїнсь-

кої науково-

технічної конфере-

нції студентів та 

магістрантів ТДА-

ТУ імені Дмитра 

Моторного 

10 листопада 2020 

року, ТДАТУ 

Права жінок і ген-

дерна рівність в 

Україні 

22 Василенко А.  

 

VIІІ Всеукраїнсь-

кої науково-

технічної конфере-

нції студентів та 

магістрантів ТДА-

ТУ імені Дмитра 

Моторного 

10 листопада 2020 

року, ТДАТУ 

Гендерні особли-

вості невербально-

го 

спілкування. 

 

23 Чернишова П.  

 

VIІІ Всеукраїнсь-

кої науково-

технічної конфере-

нції студентів та 

магістрантів ТДА-

ТУ імені Дмитра 

Моторного 

10 листопада 2020 

року, ТДАТУ 

Ціннісні орієнтації 

молоді. 

24 Горлова К.О.  

 

VIІІ Всеукраїнсь-

кої науково-

технічної конфере-

нції студентів та 

магістрантів ТДА-

ТУ імені Дмитра 

Моторного 

10 листопада 2020 

року, ТДАТУ 

Ґендерні стереоти-

пи у засобах масо-

вої 

інформації. 

 

25 Джантатова 

А.А.  

 

VIІІ Всеукраїнсь-

кої науково-

технічної конфере-

нції студентів та 

магістрантів ТДА-

ТУ імені Дмитра 

Моторного 

10 листопада 2020 

року, ТДАТУ 

Ґендерна асиметрія 

мови у назвах 

професій. 

 

26 Буркот О.  VIІІ Всеукраїнсь-

кої науково-

технічної конфере-

нції студентів та 

магістрантів ТДА-

ТУ імені Дмитра 

Моторного 

10 листопада 2020 

року, ТДАТУ 

Ґендерні стереоти-

пи в мові. 

27 Власенко Н.  VIІІ Всеукраїнсь-

кої науково-

технічної конфере-

нції студентів та 

магістрантів ТДА-

10 листопада 2020 

року, ТДАТУ 

Гендерні особли-

вості вивчення 

філології. 
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ТУ імені Дмитра 

Моторного 

28 Патяка Т.А. VIII Всеукраїнська 

науково-технічна 

конференція магіс-

трантів і студентів 

ТДАТУ 

Мелітополь 

2020 р.  
Адаптація праців-

ників на новому 

робочому місці 

29 Синя К.О. VIII Всеукраїнська 

науково-технічна 

конференція магіс-

трантів і студентів 

ТДАТУ 

Мелітополь 

2020 р.  
Тимбілдинг як 

спосіб  ефективно-

го управління ко-

мандою 

30 Дмитров О.М. VIII Всеукраїнська 

науково-технічна 

конференція магіс-

трантів і студентів 

ТДАТУ 

Мелітополь 

2020 р.  
Психологія управ-

ління персоналом 

під час дистанцій-

ної роботи 

31 Самохвалова 

А.Ю. 

VIII Всеукраїнська 

науково-технічна 

конференція магіс-

трантів і студентів 

ТДАТУ 

Мелітополь 

2020 р.  
Особливості сис-

теми управління 

конфліктами 

32 Чертюк В. В. VIII Всеукраїнська 

науково-технічна 

конференція магіс-

трантів і студентів 

ТДАТУ 

Мелітополь 

2020 р.  
Формування стилю 

управління в су-

часних організаці-

ях 

33 Шило А. С. VIII Всеукраїнська 

науково-технічна 

конференція магіс-

трантів і студентів 

ТДАТУ 

м. Мелітополь, 01–

18 листопада 2020 р. 
Жіноче лідерство 

34 Маджар Р. Ю. – 

21 АІ  

 

VIІ всеукраїнська 
науково-технічна 

конференція студе-

нтів і магістрантів 

ТДАТУ імені Д. 

Моторного 

01-18 листопада 

2020 р., 

м.Мелітополь, ТДА-

ТУ ім.Д.Моторного 

Ефективність са-

мостійної роботи 

здобувачів вищої 

освіти в умовах 

змішаного навчан-

ня 

35 Савельєва Н. В. 

– 11 СВ 

VIІ всеукраїнська 
науково-технічна 

конференція студе-

нтів і магістрантів 

ТДАТУ імені Д. 

Моторного 

01-18 листопада 

2020 р., 

м.Мелітополь, ТДА-

ТУ ім.Д.Моторного 

Критичне мислен-

ня як важлива soft 

skills навичка  

майбутнього фахі-

вця 

36 В’юн В. В.  VIIІ Всеукраїнська 

науково-технічна 

конференція 

магістрантів і сту-

дентів ТДАТУ 

м. Мелітополь, 01–

18 листопада 2020 р. 

Людина у просторі 

віртуальної реаль-

ності 

37 Гусєва Д. М.  VIIІ Всеукраїнська 

науково-технічна 

конференція 

магістрантів і сту-

дентів ТДАТУ 

м. Мелітополь, 01–

18 листопада 2020 р. 

Філософський ви-

мір екологічних 

проблем сучаснос-

ті: український 

контекст 
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38 Неживенко Т. С.  VIIІ Всеукраїнська 

науково-технічна 

конференція 

магістрантів і сту-

дентів ТДАТУ 

м. Мелітополь, 01–

18 листопада 2020 р. 

Екологічні детер-

мінанти форму-

вання світогляду 

особистості в сис-

темі сучасної осві-

ти 

39 Шликов Є. С.   VIIІ Всеукраїнська 

науково-технічна 

конференція 

магістрантів і сту-

дентів ТДАТУ 

м. Мелітополь, 01–

18 листопада 2020 р. 

Забезпечення ста-

лого розвитку в 

контексті реалізації 

ноосферної конце-

пції 

В. Вернадського 

39 Мальчев Б. Р. VIІІ Всеукраїнсь-

кої науково-

технічної конфере-

нції студентів та 

магістрантів ТДА-

ТУ імені Дмитра 

Моторного 

м. Мелітополь, 01–

18 листопада 2020 р. 

Мова шлюбних 

промов 

Науково-практичні семінари 

1.     
 

 

21.9 Студентські наукові роботи, які взяли участь у державних та регіо-

нальних конкурсах – таблиця 26 

№ 
П.І.Б., 

 № групи 

Назва  

роботи 

Установа,  

яка проводила  

конкурс 

П.І.Б. 

керівника 

1-ий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

     

2-ий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  

1.     

Інші конкурси (Запорізький обласний конкурс обдарованої молоді, ін.) 

1.     

 

21.10 Студентські наукові роботи, які стали переможцями на державних 

та регіональних конкурсах – таблиця 27 

№ 

П.І.Б. 

та № групи 

автора 

Назва  

роботи 

Вид заохочення (ди-

пломи, грамоти, за-

йняте місце тощо) 

П.І.Б. 

керівника 

1-ий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  

1.     

2-ий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

1.     

Інші конкурси (Запорізький обласний конкурс обдарованої молоді, ін.) 

1.     
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21.11 Студенти, які отримали у звітному році патенти на винаходи, кори-

сні моделі, промислові зразки – таблиця 28 

№ 

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 

1.   х    

Отримано охоронних документів 

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

 

21.12 Наукові публікації студентів (Додаток Б) 

 

Висновки та пропозиції по вдосконаленню вузівської науки, пропо-

зиції 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; ви-

пуск; кількість сторінок 

монографії, підручника, 

посібника;  

перша-остання сторінки 

статі, тез)3)  

Тип  

видання 
 (для українських: 

фахове / не фахове; 

для фахових видань: 

вказати групу «А», 

«Б» чи «В») 

Включення 

видання до 

міжнародних 

наукометри-

чних баз 

(назва НМБД)
 4)

 

Кількість 

обліково-

видавничих 

(авторсь-

ких) арку-

шів 

Імпакт-

фактор
5)

 

A 1 2 3 4 5 6 7 
Монографії, підручники, посібники 

опубліковані за кордоном (вказати країну) 

1.    х х  х 

2.    х х  х 

…    х х  х 

Всього  х х х х х
 

 х 

опубліковані в Україні 

1. Єременко Л. В., Ісакова 

О.І. 

Конфліктологія: 

Навчальний посі-

бник для самос-

тійної роботи сту-

дентів 

Мелітополь: ФО-П 

Однорог Т.В., 2020. –

270 с. 

х х 16,5 х 

2. Єременко Л. В., Ісакова 

О.І. 

Психологія: На-

вчальний посібник 

для самостійної 

роботи студентів 

Мелітополь: ФО-П 

Однорог Т.В., 2020. –

128 с. 

х х 8,0 х 

3. Єременко Л. В., Ісакова 

О.І. 

Психологія управ-

ління: Навчальний 

посібник для са-

мостійної роботи 

студентів 

Мелітополь: ФО-П 

Однорог Т.В., 2020. –

85 с. 

х х 5,5 х 
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     х х  х 

…    х х  х 

Всього  х х х х х
 

30 х 

Статті 

опубліковані за кордоном (вказати країну) 

1. Шлєіна Л.І. Formation of gen-

der culture of stu-

dents of institutions 

of higher agricul-

tural education: the 

essence and organi-

zational and peda-

gogical conditions.  

Humanitarian Balkan 

Research,  2020. Т. 4. 

№ 3(9). P.35–39 

 

Фахове   

0.65 

 

2 Taranenko G.G. 

Y.Shevchenko, 

L.Zhuravlova,  

S.Dubiaha 

Students’ readiness 

for the formation of 

primary schoolchil-

dren’s argumenta-

tive skill while 

identifying the real 

motive of the action 

AD ALTA: JOUR-

NAL OF INTERDIS-

CIPLINARY RE-

SEARCH: SOCIAL 

SCIENCES. VOL. 10, 

ISSUE 1, SPECIAL 

ISSUE X. 2020. p.100-

106. 

ЧЕХІЯ х 

Web of 

Science 

1,2 

 

3 V.A. Nikitenko, V.H. Vo-

ronkova, R.I. Oleksenko, 

L.F. Muts 

The crisis of the 

metaphysical foun-

dations of human 

existence as a glob-

al problem of post-

modernity and the 

ways of managerial 

solutions 

Amazonia Investiga. – 

2020. – Т. 9. – №. 34. 

– С. 69-75. 

фахове Index 

Copernicus 

(Польща) 

 

0,25 

 

Всього  х х х х х 2,1 х 

опубліковані в Україні 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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1 Максимець О.М. Розвиток суфікса-

льної словотвірної 

підсистеми імен-

ників із транспо-

зиційним значен-

ням опредметне-

ної дії (утворення 

із нульовим суфік-

сом жіночого ро-

ду) 

Науковий вісник Мі-

жнародного гумані-

тарного університе-

ту. - № 44 том 1  Се-

рія: Філологія. Одеса: 

Видавничий дім «Ге-

льветика», 2020. 

с.133-139. 

фахова 

Index Coper-

nicus Interna-

tional 

0.5  

2 Максимець О.М. Формування нави-

чок ефективних 

комунікацій в 

процесі мовної пі-

дготовки майбут-

ніх фахівців 

Удосконалення осві-

тньо-виховного про-

цесу в закладі вищої 

освіти: зб. наукю-

метод. Праць // 

ТДАТУ; ред.. кол.: 

В.М.Кюрчев 

(гол.ред.), 

О.П.Ломейко, 

В.Т.Надикто.  Мелі-

тополь. 2020. Вип. 

23. С. 499-504.  

 

0,3  

3 Морарь М.В.  Місце й роль по-

літичної освіти у 

формуванні полі-

тичної культури 

української моло-

ді: теоретико-

методологічний 

аспект 

Регіональні студії: 

науковий збірник, 

№20, м.Ужгород, 

2020, с.98-102. 

 

фахова 

 

0.5  

4 Ісакова О.І., Баєва О. Проблеми розвит-

ку вищої освіти в 

Україні: соціаль-

но-філософський 

Актуальні питання 

гуманітарних наук, 

№31, Дрогобич, 

2020, с.120-125.  фахова 

Index Coper-

nicus Interna-

tional 

0.5  
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аспект 

5 Ісакова О.І. Теоретико-

політологічне об-

ґрунтування стра-

тегії сталого роз-

витку. 

Регіональні студії: 

науковий збірник, 

№21, Ужгород, 2020, 

с.116-120. 

фахова 

Index Coper-

nicus Interna-

tional 

0.5  

6 Михайлов В.В. Антиядерний рух 

в Україні в період 

радянської пере-

будови (кінець 

1980-х – 1991 рр.). 

Zaporizhzhia Histori-

cal Review. 2020. Том 

2. № 54. 

с.149-157. Фахове, кате-

горія «Б» 

Index Coper-

nicus Interna-

tional 

1  

7 Тараненко Г.Г. Критичне мислен-

ня як умова набут-

тя логічної компе-

тентності та фор-

мування логічної 

культури особис-

тості в сучасному 

культурно-

освітньому прос-

торі 

Науковий збірник 

«Актуальні питання 

гуманітарних наук: 

міжвузівський збір-

ник наукових праць 

молодих вчених Дро-

гобицького держав-

ного педагогічного 

університету імені 

Івана Франка». Ви-

пуск № 28. Дрогобич, 

2020. С.128-133. 

Фахове, кате-

горія «Б» 

 

0,5  

8 Тараненко Г.Г. 

Ісакова О.І.  

Єременко Л.В.  

Шлєіна Л.І. 

Імплементація но-

вітніх технологій 

навчання у проце-

сі викладання сус-

пільно-

гуманітарних дис-

циплін в агротех-

нологічному за-

кладі вищої освіти 

Удосконалення осві-

тньо-виховного про-

цесу в закладі вищої 

освіти. Випуск 24. 

Збірник науково-

методичних праць. 

Таврійський держав-

ний агротехнологіч-

ний університет імені 

Дмитра Моторного. 

Мелітополь. 2020. Не фахове 

 

0,5  
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581 с. С.362-368. 

9 Тараненко Г.Г. 

Іванова І.Є.  

Чебанова Ю.В.  

Шлєіна Л.І. 

Методи підви-

щення ефективно-

сті самостійної 

роботи здобувачів 

вищої освіти агро-

технологічного 

закладу вищої 

освіти в умовах 

дистанційного на-

вчання 

Удосконалення осві-

тньо-виховного про-

цесу в закладі вищої 

освіти. Випуск 24. 

Збірник науково-

методичних праць. 

Таврійський держав-

ний агротехнологіч-

ний університет імені 

Дмитра Моторного. 

Мелітополь. 2020. 

581 с. С.369-376. Не фахове 

 

0,5 

 

10 Тараненко Г.Г. 

Ісакова О.І.  

Єременко Л.В.  

Шлєіна Л.І. 

Організація самос-

тійної навчально-

пізнавальної дія-

льність здобувачів 

ЗВО під час ви-

вчення суспільно-

гуманітарних дис-

циплін 

Удосконалення осві-

тньо-виховного про-

цесу в закладі вищої 

освіти. Випуск 24. 

Збірник науково-

методичних праць. 

Таврійський держав-

ний агротехнологіч-

ний університет імені 

Дмитра Моторного. 

Мелітополь. 2020. 

581 с. С.248-252. Не фахове 

 

0,5 

 

11 

Тараненко Г.Г. 

Іванова І.Є.  

Чебанова Ю.В.  

Шлєіна Л.І. 

Особливості прак-

тичної підготовки 

здобувачів вищої 

освіти спеціально-

сті 193 «Геодезія 

та землеустрій» 

Удосконалення осві-

тньо-виховного про-

цесу в закладі вищої 

освіти. Випуск 24. 

Збірник науково-

методичних праць. 

Таврійський держав-

ний агротехнологіч-

ний університет імені Не фахове 

 

0,5 
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Дмитра Моторного. 

Мелітополь. 2020. 

581 с. С.477-482. 

12 

Тараненко Г.Г. 

Ісакова О.І.  

Єременко Л.В.  

Шлєіна Л.І. 

Проблеми розвит-

ку вищої освіти в 

ЗВО: соціально-

філософський ас-

пект 

Удосконалення осві-

тньо-виховного про-

цесу в закладі вищої 

освіти. Випуск 24. 

Збірник науково-

методичних праць. 

Таврійський держав-

ний агротехнологіч-

ний університет імені 

Дмитра Моторного. 

Мелітополь. 2020. 

581 с. С.259-266. Не фахове 

 

0,5 

 

13 

Тараненко Г.Г. 

Ісакова О.І.  

Єременко Л.В.  

Шлєіна Л.І. 

Прокрастинація як 

аспект поведінки 

педагога та шляхи 

її подолання 

Удосконалення осві-

тньо-виховного про-

цесу в закладі вищої 

освіти. Випуск 24. 

Збірник науково-

методичних праць. 

Таврійський держав-

ний агротехнологіч-

ний університет імені 

Дмитра Моторного. 

Мелітополь. 2020. 

581 с. С.559-264. Не фахове 

 

0,5 

 

14 Поправко О. В. (у спів-

авторстві) 

Системно-

філософський ана-

ліз навантаженості 

політичного факту 

Вісник львівського 

університету. Філо-

софсько-

політологічні студії. 

Збірник наукових 

праць. 2000. Випуск 

31. № 38. 

Фахове ви-

дання, група 

«Б» 

Index 

Copernicus 

International 

0,6  

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46691&lang=ru
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46691&lang=ru
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46691&lang=ru
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15 Шлєіна Л.І. Законодавча база 

реалізації гендер-

ної культури в 

навчально-

виховному процесі 

ЗВО 

Педагогіка форму-

вання творчої особи-

стості у вищій і зага-

льноосвітній школах: 

зб. наук. пр. / [ред-

кол.: А. Сущенко 

(голов. ред.) та ін.]. – 

Запоріжжя: КПУ, 

2020. – Вип. 69 . – 

Т.3. – С. 177–181.  

  

 

0.5  

16 Шлєіна Л.І. Реалізація гендер-

ної складової у 

навчально-

виховному процесі 

аграрного ЗВО 

Актуальні питання 

гуманітарних наук: 

міжвузівський збір-

ник наукових праць 

молодих вчених Дро-

гобицького держав-

ного педагогічного 

університету імені 

Івана Франка / [реда-

ктори-упорядники М. 

Пантюк, А. Душний, 

І. Зимомря]. – Дрого-

бич: Видавничий дім 

«Гельветика», 2020. – 

Вип. 29. – Том 1. – 

С.249-255.  

 

0.6  

17 Шлєіна Л.І. Критерії і показ-

ники сформова-

ності гендерної 

культури у сту-

денства аграрних 

закладів вищої 

освіти 

Науковий журнал 

«Інноваційна педа-

гогіка». – Одеса: 

Причорноморський 

науково-дослідний 

інститут економіки 

та інновацій, 2020. –  

 

0.6  
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Вип. 29. 

18 Мельник О.О. /  Аграрна реформа 

П.А. Столипіна та 

її вплив на стано-

вище  селян Ліво-

бережної України 

Порівняльно -

аналітичне право. № 

1.  2020 с. 48-52. 

електронне 

наукове фа-

хове видання 

юридичного 

факультету 

ДВНЗ «Ужго-

родський на-

ціональний 

університет»; 

група Б 

Index Coper-

nicus 

0,6 

 

19 Мельник О.О., Михай-

лов В.В., Щербакова 

Н.В., Зімонова О.В.  

Інноваційні мето-

ди викладання гу-

манітарних дис-

циплін у вищому 

аграрному навча-

льному закладі 

   Удосконалення 

освітньо-виховного 

процесу в закладі 

вищої освіти: зб. на-

ук.-метод. праць / 

ТДАТУ 

ред. кол.: В.М. Кюр-

чев (гол. ред.), О.П. 

Ломейко, В.Т. Нади-

кто [та ін.]. – Мелі-

тополь, 2020. - Вип. 

23. – с. 512-518 не фахове 

 

0,25  

20 Михайлов В.В., Мель-

ник О.О., Щербакова 

Н.В., Зімонова О.В  

Історичне крає-

знавство як засіб 

формування про-

фесійних компе-

тентностей фахів-

ців туристичної 

галузі 

В.В. Михайлов // 

Удосконалення осві-

тньо-виховного про-

цесу в закладі вищої 

освіти: зб. наук.-

метод. праць / ТДА-

ТУ; ред. кол.: В.М. 

Кюрчев (гол. ред.), 

О.П. Ломейко, В.Т. 

Надикто [та ін.]. – 

Мелітополь, 2020. - Не фахове 

 

0,3 

 

http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10677
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10677
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10677
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10677
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10677
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10677
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10677
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10677
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10677
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10677
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10677
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10677
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Вип. 23. – с. 572-578 

21 Зімонова О. В., Шлєіна 

Л. І., Щербакова Н. В., 

Михайлов В. В., Мель-

ник О.О.   

Шляхи підвищен-

ня грамотності 

студентів на за-

няттях з українсь-

кої мови за профе-

сійним спряму-

ванням 

Удосконалення осві-

тньо-виховного про-

цесу в закладі вищої 

освіти: зб. наук.-

метод. праць 

/ТДАТУ; ред. кол.: 

В.М. Кюрчев (гол. 

ред.), О.П. Ломейко, 

В.Т. Надикто [та ін.]. 

– Мелітополь, 2020.-  

Вип. 23. –с. 454-45 Не фахове 

 

0,3 

 

22 Щербакова Н.В., Зімо-

нова О.В., Михайлов 

В.В., Мельник О.О     

. Світові практики 

методики викла-

дання філософії: 

історія та сучас-

ний стан 

Удосконалення осві-

тньо-виховного про-

цесу в закладі вищої 

освіти: зб. наук.-

метод. праць / ТДА-

ТУ; ред. кол.: В.М. 

Кюрчев (гол. ред.), 

О.П. Ломейко, В.Т. 

Надикто [та ін.]. – 

Мелітополь, 2020. - 

Вип. 23. – с. 467-477. Не фахове 

 

0,25 

 

23 Воронкова В., Олексен-

ко Р. 

Філософія дер-

жавного управлін-

ня: синергетична 

методологія до-

слідження 

Humanities Studies, 

2020, (5 (82)), 178-

193. 

Фахове ви-

дання (Б) 

Index 

Copernicus 

(Польща) 

 

0,25 

 

        

Всього  х х х х х 11,3 х 

Тези доповідей 

опубліковані за кордоном (вказати країну) 

1 Максимець О.М. Формування нави-

чок ефективного 

III Международная 

научно-практическая 

  

0,3 

 



 36 

спілкування як ос-

нова розвитку ко-

мунікативних 

умінь студента 

конференция 

«Мodern science: 

problems and 

innovations», 1-3 чер-

вня 2020 р. Сток-

гольм, Швеция 

2 Мельник  О.О., Цвентух 

М.Ю.  

Припливна енергія 

світового океану, 

як джерело аль-

тернативної 

електроенергети-

ки. 

 The 8th International 

scientific and practical 

conference “Dynamics 

of the development of 

world science” (April 

15-17, 2020) Perfect 

Publishing, Vancou-

ver, Canada. 2020. p. 

565-572 Не фахове 

х 

0,3 

х 

3 Шлєіна Л.І. Особливості сту-

дентського конти-

нгенту аграрного 

ЗВО для форму-

вання гендерної 

культури 

 «Modern science: 

problems and innova-

tions». Abstracts of III 

International Scientific 

and Practical Confer-

ence Stockholm, Swe-

den 1–3 червня 2020 

року. – С. 92 – 97. 

 х 

х 

0.3 

х 

4 Шлєіна Л.І.  Effective Management 

of Erasmus+ projects: 

Exchange of good 

practices» 

(Czestochowa, Poland, 

2020) х 

х 

 

х 

5 Єременко Л.В. Аналіз досліджен-

ня психологічного 

ХIХ Міжнародна на-

уково-практична х 

х 

0,3 

х 

http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10852
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10852
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10852
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10852
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10852
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10852
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10852
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10852
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10852
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/shlyeina-l.i.-osoblyvosti-studentskoho-kontynhentu-ahrarnoho-zvo-dlja-formuvannja-hendernoyi-kultury.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/shlyeina-l.i.-osoblyvosti-studentskoho-kontynhentu-ahrarnoho-zvo-dlja-formuvannja-hendernoyi-kultury.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/shlyeina-l.i.-osoblyvosti-studentskoho-kontynhentu-ahrarnoho-zvo-dlja-formuvannja-hendernoyi-kultury.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/shlyeina-l.i.-osoblyvosti-studentskoho-kontynhentu-ahrarnoho-zvo-dlja-formuvannja-hendernoyi-kultury.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/shlyeina-l.i.-osoblyvosti-studentskoho-kontynhentu-ahrarnoho-zvo-dlja-formuvannja-hendernoyi-kultury.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/shlyeina-l.i.-osoblyvosti-studentskoho-kontynhentu-ahrarnoho-zvo-dlja-formuvannja-hendernoyi-kultury.pdf
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феномену залуче-

ності персоналу 

організації 

конференція «Scien-

tific bases of solving 

of the modern tasks» 

1-2 червня 2020 р. 

Франкфурт на Майні, 

Німеччина 

6 Єременко Л.В. Особливості пси-

хологічного су-

проводу в кон-

тексті навчально-

професійної дія-

льності 

ХХ Міжнародна нау-

ково-практична кон-

ференція «Perspective 

directions for the de-

velopment of science 

and practice» 

08-09 червня 2020 

року Афіни, Греція х 

х 

0,3 

х 

7 Єременко Л.В. Когнітивний стиль 

як фактор емоцій-

ного вигорання 

керівника 

ХXI Міжнародна на-

уково-практична 

конференція «Current 

trends in the develop-

ment of science and 

practice» 15-16 черв-

ня 2020 року Хайфа, 

Ізраїль х 

х 

0,3 

х 

8 Поправко О. В. Event-технологии 

как способ фор-

мирования пози-

тивного имиджа 

образовательного 

учреждения в 

условиях коммер-

циализации обра-

зовательных услуг 

Непрерывная систе-

ма образования 

«школа ‒ универси-

тет». Инновации и 

перспективы : Сбор-

ник статей 

ІV Международной 

научно-практической 

конференции, пос-

вященной 100-летию 

(БНТУ Минск, 29‒30 

октября 2020 г.) Х 

х 

0,2 

х 
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С. 299‒301. 

9 Михайлов В. В. Відродження іс-

торичної пам’яті в 

діяльності 

Херсонського то-

вариства «Мемо-

ріал» в період пе-

ребудови. 

The 10th International 

scientific and practical 

conference «Topical 

issues of the develop-

ment of modern sci-

ence» (June 4-6, 2020) 

Publishing House «Ac-

cent», Sofia, Bulgaria. 

2020. p. 558-561. 

  

0,2 

 

10 Ісакова О.І. «Тенденции и пе-

рспективы разви-

тия современного 

образования» 

International confer-

ence «Мodern science: 

problems and innova-

tions». Сток-

гольм, Швеція. 1-

3 червня 2020 року, 

С.563-568. 

  

0,3 

 

11 Ісакова О.І. Інноваційна дія-

льність в умовах 

глобалізації 

Міжнародна конфе-

ренція «Topical issues 

of the development of 

modern science»Софія, 

Болгарія. . 1-

4 червня 2020 року  С.

322-327. 

  

0,3 

 

12 Зімонова О.В. Як працювати над 

підвищенням гра-

мотності сту-

дентів на заняттях 

з української мови 

(за професійним 

спрямуванням) у 

ЗВО 

International confer-

ence «Мodern 

science: problems and 

innovations». Сток-

гольм, Швеція. 1-3 

червня 2020 року 

  

0,2 

 

13 Зімонова О.В., Щерба-

кова Н.В. 

Ідеологічний су-

провід трансфор-

Научно-

образовательный про-

  

0,2 

 

http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/ysakova-e.-y.-tendencyy-y-perspektyvy-razvytyja-sovremennoho-obrazovanyja-.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/ysakova-e.-y.-tendencyy-y-perspektyvy-razvytyja-sovremennoho-obrazovanyja-.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/ysakova-e.-y.-tendencyy-y-perspektyvy-razvytyja-sovremennoho-obrazovanyja-.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/ysakova-e.-y.-tendencyy-y-perspektyvy-razvytyja-sovremennoho-obrazovanyja-.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/shlieina-liudmyla.pdf
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мацій ціннісних 

установок молоді 

як детермінанта 

оптимізації розви-

тку її моралі. Фі-

лософський ас-

пект. 

ект «Skientific world 

“sworld”. М. Мінск, 

Бєларусь, 5 червня 

2020р. 

Всього  х х х х х 3,5 х 

опубліковані в Україні 

1 Морарь М.В. Мiсце i роль 

полiтичної освiти 

у формуваннi 

полiтичної куль-

тури молодi 

Пріоритети сучасних 

суспільних наук в 

трансформаційних 

умовах: матеріали 

міжнародної науко-

во-практичної кон-

ференції, м. Львів, 

22-23 листопада 2019 

р. 

  0,2  

2 Морарь М.В. Полiтична кон-

солiдацiя україн-

ського 

суспiльства: стан 

та перспективи 

Нове та традиційне у 

дослiдженнях су-

часних представникiв 

суспiльних наук: ма-

терiали мiжнародної 

науково-практичної 

конференцiї, м. Київ, 

Україна, 31 сiчня - 1 

лютого 2020 р. 

  0,2  

3 Ісакова О.І. Вища освіта в 

Україні як соціо-

культурний фено-

мен 

Матеріали міжнарод-

ної науково-

практичної конферен-

ції «Розвиток сучасно-

го суспільства». Київ, 

14-15 серпня 2020 

року, с.123-127. 

  

0,2 
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4 Ісакова О.І. Соціалізація осо-

бистості як про-

блема соціальної 

синергетики 

Матеріали Міжнарод-

ної науково-

практичної конфере-

нції «Розвиток сучас-

ного суспільства в 

умовах глобальної 

нестабільності». Оде-

са, 8-9 травня 2020 

р. С. 61-63. 

  

0,2 

 

5 Лобода О.І., Мельник 

О.О.  

  

Деякі сторінки з 

історії енергетики. 

I Всеукраїнська нау-

ково-технічна інтер-

нет-конференція 

«Енергозабезпечення 

і автоматизація тех-

нологічних процесів» 

11-18 червня 2020 

року  Не фахове х 

х 

0,2 х 

6 Мельник О.О., Лобода 

О.І.  

"Історія науки і 

техніки" в кон-

тексті гуманітарі-

зації вищої аграр-

ної освіти. 

I Всеукраїнська нау-

ково-технічна інтер-

нет-конференція 

"Енергозабезпечення 

і автоматизація тех-

нологічних процесів" 

11-18 червня 2020 

року Не фахове  

х 

0,5 х 

7 Адамович А.Є. Формування і роз-

виток мовної осо-

бистості студента 

при вивченні дис-

ципліни «Україн-

ська мова (за про-

фесійним спряму-

ванням)»  

Українська літерату-

ра: проблеми і перс-

пективи: матеріали І 

Всеукраїнської заоч-

ної науково-

практичної Інтернет-

конференції. Меліто-

поль : Мелітопольсь-

кий державний педа- Не фахове 

х 

0.2 х 
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гогічний університет 

імені Богдана Хме-

льницького, 2020. 

С.7-9. 

8 Адамович А.Є., Зімоно-

ва О.В., Шлєіна Л.І. 

Вплив і особливо-

сті поетики дав-

ньої української 

літератури на 

створення образу 

Данила Галицько-

го письменниками 

ХХ століття 

Актуальні проблеми 

лінгводидактики в 

сучасному освітньо-

му середовищі: мате-

ріали Всеукраїнської 

науково-практичної 

Інтернет-конференції 

(із міжнародною уча-

стю). 6 листопада 202 

р. Тернопіль: Вектор, 

2020. С. 178-180 не фахове 

х 

0,2 х 

9 Поправко О. В. Потенційність 

івент-технологій у 

культурно-

освітньому прос-

торі вищої школи.  

ІІ Шкловські читан-

ня «Проблеми сучас-

них природничо-

математичних наук 

та методик їх викла-

дання : збірник тез 

міжнародної науко-

во-практичної інтер-

нетконференції – 

Глухів, 2020. С. 198. Х 

х 

0,1 х 

10 Поправко О. В. (у спів-

авторстві) 

Моральна відпові-

дальність ученого 

перед суспільст-

вом у сучасному 

світі. 

ІІ Шкловські читан-

ня «Проблеми сучас-

них природничо-

математичних наук 

та методик їх викла-

дання : збірник тез 

міжнародної науко-

во-практичної інтер-

нетконференції – Х 

х 

0,1 х 
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Глухів, 2020. С. 80. 

11 Поправко О. В. Формування полі-

тичної культури 

студентської мо-

лоді в умовах по-

літичних трансфо-

рмацій 

Гуманітарна наука 

XXI століття: су-

часні виклики в галузі 

права, освіти, соціа-

льних та поведінко-

вих наук : матеріали 

заочної міжнар. На-

ук.-практ. Конф. / 

гол. Ред.: 

О. М. Тогочинський; 

Академія Державної 

пенітенціарної служ-

би. Чернігів : Акаде-

мія ДПтС, 2020. 

С. 32–36.  

 

0,2 

 

12 Олексенко Р., Воронко-

ва В. 

Філософія дер-

жавного управлін-

ня 

Матеріали XXIV на-

уково-технічної кон-

ференції студентів, 

магістрантів, 

аспірантів, молодих 

вчених та викла-

дачів;(С. 286); Запо-

ріжжя 2020. Х 

х 

0,2 х 

…    х х  х 

Всього  х х х х х 2,5 х 

 

Наукові праці, прийняті редакцією до друку у 2019 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 

1.    х    

2.    х    

…    х    

Всього  х х х х х  х 
1)  відмітити молодих вчених (спвіробітники та докторанти, аспіранти віком до 35 років) 
2)  по монографіям, підручникам та посібникам – після  назви роботи вказати її вид 
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3)  у відповідності до Правил оформлення списку використаних джерел 
4) Scopus, Web of Science, Index Copernicus 
5) вказується для видань, які входять до міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science, Index Copernicus 
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Додаток Б 

 

Публікації наукових робіт студентів по кафедрі ____Суспільно-гуманітарних наук________________________________ 

 

№  
П.І.Б. 

автора (ів)
 Назва роботи

 

Видавництво,  

журнал 
(назва; рік; том; номер; 

випуск; перша-остання 

сторінки статі, тез)1)  

Тип  

видання 
 (для українських: 

фахове / не фахове; 

для фахових видань: 

вказати групу «А», 

«Б» чи «В») 

Включення 

видання до 

міжнародних 

наукометри-

чних баз 
(назва НМБД) 2) 

Кількість 

обліково-

видавни-

чих (ав-

торських) 

аркушів 

Імпакт-

фактор
3)

 

П.І.Б. 

керівника 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 

Статті 

опубліковані за кордоном (вказати країну) 

1.    х     

2.    х     

…    х     

Всього  х х х х х  х х 

опубліковані в Україні 

1.         

2.         

…         

Всього  х х х х х  х х 

Тези доповідей 

опубліковані за кордоном (вказати країну) 

1. Тараненко Г.Г.,  

Неживенко Т.В. 

Проблема ста-

новлення нау-

кового екологі-

чного світогля-

ду здобувачів 

вищої освіти 

The VI th Interna-

tional scientific and 

practical conference 

«About the prob-

lems of science and 

practice, tasks and 

ways to solve them» 

(October 26-30, 

2020). Milan, Italy х 

х 

0,5 

х Таранен-

ко Г.Г.,  
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2020. 596 p. 355-
359 

2. Тараненко Г.Г.,  

Айбетова А.Г. 

Навички soft 

skills у системі 

професійних 

компетентнос-

тей майбутньо-

го фахівця 

IX International 

Scientific and Prac-

tical Conference 

“Scientific achieve-

ments of modern 

society”  

April 28-30, 2020, 

Liverpool, United 

Kingdom х 

х 

0,5 

х Таранен-

ко Г.Г.,  

 

…    х х  х  

Всього  х х х х х 1 х х 

опубліковані в Україні 

1 Шапотіннікова 

В. Р. 

Мовна культу-

ра реклами в 

сучасному ін-

формаційному 

просторі 

VIIІ Всеукраїнська 

науково-технічна 

конференція магіс-

трантів і студентів 

ТДАТУ. Кафедра 

суспільно-

гуманітарних наук: 

матеріали VIIІ 

Всеукр. наук.- 

техн. конф., 01-18 

листопада 2020 р. 

Мелітополь: ТДА-

ТУ, 2020.  

 

0,05 

 Макси-

мець О.М. 

2 Радіонова С.Р. Проблематика 

та жанрово-

стильова пара-

дигма творчості 

Макса Кідрука 

VIIІ Всеукраїнська 

науково-технічна 

конференція магіс-

трантів і студентів 

ТДАТУ. Кафедра 

суспільно-  

 

0,05 

 Макси-

мець О.М. 
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гуманітарних наук: 

матеріали VIIІ 

Всеукр. наук.- 

техн. конф., 01-18 

листопада 2020 р. 

Мелітополь: ТДА-

ТУ, 2020. 

3 Прокопенко 

В.В. 

Назви страв в 

українській 

фразеології 

VIIІ Всеукраїнська 

науково-технічна 

конференція магіс-

трантів і студентів 

ТДАТУ. Кафедра 

суспільно-

гуманітарних наук: 

матеріали VIIІ 

Всеукр. наук.- 

техн. конф., 01-18 

листопада 2020 р. 

Мелітополь: ТДА-

ТУ, 2020.  

 

0,05 

 Макси-

мець О.М. 

4 Жеглова А.О. Запозичення в 

сучасній еко-

номічній лек-

сиці 

VIIІ Всеукраїнська 

науково-технічна 

конференція магіс-

трантів і студентів 

ТДАТУ. Кафедра 

суспільно-

гуманітарних наук: 

матеріали VIIІ 

Всеукр. наук.- 

техн. конф., 01-18 

листопада 2020 р. 

Мелітополь: ТДА-

ТУ, 2020.  

 

0,05 

 Макси-

мець О.М. 
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5 Топольницький 

Г.К. 

Поселенці 

Таврійської гу-

бернії у ХІХ 

столітті 

VIIІ Всеукраїнська 

науково-технічна 

конференція магіс-

трантів і студентів 

ТДАТУ. Кафедра 

суспільно-

гуманітарних наук: 

матеріали VIIІ 

Всеукр. наук.- 

техн. конф., 01-18 

листопада 2020 р. 

Мелітополь: ТДА-

ТУ, 2020.  

 

0,05 

 Мельник 

О.О. 

6 Рощіна А.А. Культура 

України у 

період Другої 

світової війни 

VIIІ Всеукраїнська 

науково-технічна 

конференція магіс-

трантів і студентів 

ТДАТУ. Кафедра 

суспільно-

гуманітарних наук: 

матеріали VIIІ 

Всеукр. наук.- 

техн. конф., 01-18 

листопада 2020 р. 

Мелітополь: ТДА-

ТУ, 2020.  

 

0,05 

 Мельник 

О.О. 

7 Родін Б.О. Становлення 

електрики, як 

науки 

VIIІ Всеукраїнська 

науково-технічна 

конференція магіс-

трантів і студентів 

ТДАТУ. Кафедра 

суспільно-

гуманітарних наук: 

матеріали VIIІ  

 

0,05 

 Мельник 

О.О. 



 48 

Всеукр. наук.- 

техн. конф., 01-18 

листопада 2020 р. 

Мелітополь: ТДА-

ТУ, 2020. 

8 Лакосіна А.О. Становлення 

сонячної енер-

гетики 

VIIІ Всеукраїнська 

науково-технічна 

конференція магіс-

трантів і студентів 

ТДАТУ. Кафедра 

суспільно-

гуманітарних наук: 

матеріали VIIІ 

Всеукр. наук.- 

техн. конф., 01-18 

листопада 2020 р. 

Мелітополь: ТДА-

ТУ, 2020.  

 

0,05 

 Мельник 

О.О. 

9 Клипач А.М. Перспективи 

розвитку ядер-

ної енергії у 

світі та в Укра-

їні 

VIIІ Всеукраїнська 

науково-технічна 

конференція магіс-

трантів і студентів 

ТДАТУ. Кафедра 

суспільно-

гуманітарних наук: 

матеріали VIIІ 

Всеукр. наук.- 

техн. конф., 01-18 

листопада 2020 р. 

Мелітополь: ТДА-

ТУ, 2020.  

 

0,05 

 Мельник 

О.О. 

10 Дидичкін В.О.  Особливості 

інформатизації 

навчального 

VIIІ Всеукраїнська 

науково-технічна 

конференція магіс- х 

х 

0,05 

Х Адамович 

А.Є. 
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процесу трантів і студентів 

ТДАТУ. Кафедра 

суспільно-

гуманітарних наук: 

матеріали VIIІ 

Всеукр. наук.- 

техн. конф., 01-18 

листопада 2020 р. 

Мелітополь: ТДА-

ТУ, 2020. С. 13 

11 Круглова І.С.  Особливості 

формування і 

розвиток мов-

ної особистості 

студента 

VIIІ Всеукраїнська 

науково-технічна 

конференція 

магістрантів і сту-

дентів ТДАТУ. 

Кафедра суспіль-

но-гуманітарних 

наук: матеріали 

VIIІ Всеукр. наук.- 

техн. конф., 01-18 

листопада 2020 р. 

Мелітополь: ТДА-

ТУ, 2020. С.23 х 

х 

0,05 

Х Адамович 

А.Є. 

12 Мальчев Б.Р.  Реалізація фе-

міністичної те-

ми у публіцис-

тичній та твор-

чій діяльності 

Лесі Українки 

VIIІ Всеукраїнська 

науково-технічна 

конференція 

магістрантів і сту-

дентів ТДАТУ. 

Кафедра суспіль-

но-гуманітарних 

наук: матеріали 

VIIІ Всеукр. наук.- 

техн. конф., 01-18 

листопада 2020 р. х 

х 

0,05 

х Адамович 

А.Є. 



 50 

Мелітополь: ТДА-

ТУ, 2020. С. 27 

13 Ускова С.О. Особливості 

розвитку віт-

чизняного 

порівняльного 

літературознав-

ства і мово-

знавства 

VIIІ Всеукраїнська 

науково-технічна 

конференція 

магістрантів і сту-

дентів ТДАТУ. 

Кафедра суспіль-

но-гуманітарних 

наук: матеріали 

VIIІ Всеукр. наук.- 

техн. конф., 01-18 

листопада 2020 р. 

Мелітополь: ТДА-

ТУ, 2020. С.46  

 

0,05 

 Адамович 

А.Є. 

14 Хачко В.О.  Особливості 

збереження 

змісту під час 

перекладу 

VIIІ Всеукраїнська 

науково-технічна 

конференція магіс-

трантів і студентів 

ТДАТУ. Кафедра 

суспільно-

гуманітарних наук: 

матеріали VIIІ 

Всеукр. наук.- 

техн. конф., 01-18 

листопада 2020 р. 

Мелітополь: ТДА-

ТУ, 2020. С. 47  

 

0,05 

 Адамович 

А.Є. 

15 Шаріпов Д. О. Поняття мовної 

особистості у 

контексті мово-

знавчих 

термінів 

VIIІ Всеукраїнська 

науково-технічна 

конференція 

магістрантів і сту-

дентів ТДАТУ. 

Кафедра суспіль-  

 

0,05 

 Адамович 

А.Є. 
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но-гуманітарних 

наук: матеріали 

VIIІ Всеукр. наук.- 

техн. конф., 01-18 

листопада 2020 р. 

Мелітополь: ТДА-

ТУ, 2020. С. 51 

16 Буркот О.В. Гендерні сте-

реотипи в мові 

VIIІ Всеукраїнська 

науково-технічна 

конференція 

магістрантів і сту-

дентів 

ТДАТУ. Кафедра 

суспільно-

гуманітарних наук: 

матеріали VIIІ 

Всеукр. наук.- 

техн. конф., 01-18 

листопада 2020 р. 

Мелітополь: ТДА-

ТУ, 2020. 54 с. х 

х 

0.05 х 

Шлєіна 

Л.І. 

17 Власенко А.О. Гендерні особ-

ливості вив-

чення філології 

VIIІ Всеукраїнська 

науково-технічна 

конференція 

магістрантів і сту-

дентів 

ТДАТУ. Кафедра 

суспільно-

гуманітарних наук: 

матеріали VIIІ 

Всеукр. наук.- 

техн. конф., 01-18 

листопада 2020 р. 

Мелітополь: ТДА- х 

х 

0.05 х 

Шлєіна 

Л.І. 
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ТУ, 2020. 54 с. 

18 Горлова К.О. Гендерні сте-

реотипи у засо-

бах масової ін-

формації 

VIIІ Всеукраїнська 

науково-технічна 

конференція 

магістрантів і сту-

дентів 

ТДАТУ. Кафедра 

суспільно-

гуманітарних наук: 

матеріали VIIІ 

Всеукр. наук.- 

техн. конф., 01-18 

листопада 2020 р. 

Мелітополь: ТДА-

ТУ, 2020. 54 с.  

 

0.05 

 

Шлєіна 

Л.І. 

19 Джантатова 

А.А. 

Гендерна аси-

метрія мови у 

назвах про-

фесій 

VIIІ Всеукраїнська 

науково-технічна 

конференція 

магістрантів і сту-

дентів 

ТДАТУ. Кафедра 

суспільно-

гуманітарних наук: 

матеріали VIIІ 

Всеукр. наук.- 

техн. конф., 01-18 

листопада 2020 р. 

Мелітополь: ТДА-

ТУ, 2020. 54 с.  

 

0.05 

 

Шлєіна 

Л.І. 

20 Дяткова Є.С. Гендерні стере-

отипи: їх сут-

ність і зміст 

VIIІ Всеукраїнська 

науково-технічна 

конференція 

магістрантів і сту-

дентів  

 

0.05 

 

Шлєіна 

Л.І. 
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ТДАТУ. Кафедра 

суспільно-

гуманітарних наук: 

матеріали VIIІ 

Всеукр. наук.- 

техн. конф., 01-18 

листопада 2020 р. 

Мелітополь: ТДА-

ТУ, 2020. 54 с. 

21 Рощіна А.А. Гендерна дис-

кримінація у 

ХХІ столітті 

VIIІ Всеукраїнська 

науково-технічна 

конференція 

магістрантів і сту-

дентів 

ТДАТУ. Кафедра 

суспільно-

гуманітарних наук: 

матеріали VIIІ 

Всеукр. наук.- 

техн. конф., 01-18 

листопада 2020 р. 

Мелітополь: ТДА-

ТУ, 2020. 54 с.  

 

0.05 

 

Шлєіна 

Л.І. 

22 Чернишова 

П.А. 

Ціннісні 

орієнтації мо-

лоді 

VIIІ Всеукраїнська 

науково-технічна 

конференція 

магістрантів і сту-

дентів 

ТДАТУ. Кафедра 

суспільно-

гуманітарних наук: 

матеріали VIIІ 

Всеукр. наук.- 

техн. конф., 01-18  

 

0.05 

 

Шлєіна 

Л.І. 
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листопада 2020 р. 

Мелітополь: ТДА-

ТУ, 2020. 54 с. 

23 Дяткова Є.І. Роль філософії 

в осмисленні 

глобальних 

проблем сучас-

ності 

VIIІ Всеукраїнська 

науково-технічна 

конференція 

магістрантів і сту-

дентів 

ТДАТУ. Кафедра 

суспільно-

гуманітарних наук: 

матеріали VIIІ 

Всеукр. наук.- 

техн. конф., 01-18 

листопада 2020 р. 

Мелітополь: ТДА-

ТУ, 2020. 54 с.  

 

0,05 

 Ісакова 

О.І. 

24 Рош В.В. Прогрес як 

проблема 

VIIІ Всеукраїнська 

науково-технічна 

конференція 

магістрантів і сту-

дентів 

ТДАТУ. Кафедра 

суспільно-

гуманітарних наук: 

матеріали VIIІ 

Всеукр. наук.- 

техн. конф., 01-18 

листопада 2020 р. 

Мелітополь: ТДА-

ТУ, 2020. 54 с.  

 

0,05 

 Ісакова 

О.І. 

25 Рябошапка 

Ю.В. 

Розвиток ду-

ховно-

моральної 

VIIІ Всеукраїнська 

науково-технічна 

конференція  

 

0,05 

 Ісакова 

О.І. 
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культури сту-

дентів 

магістрантів і сту-

дентів 

ТДАТУ. Кафедра 

суспільно-

гуманітарних наук: 

матеріали VIIІ 

Всеукр. наук.- 

техн. конф., 01-18 

листопада 2020 р. 

Мелітополь: ТДА-

ТУ, 2020. 54 с. 

26 Мальчев Б.Р. Роль України у 

спробах 

вирішення 

Придністровсь-

кого конфлікту 

VIIІ Всеукраїнська 

науково-технічна 

конференція 

магістрантів і сту-

дентів 

ТДАТУ. Кафедра 

суспільно-

гуманітарних наук: 

матеріали VIIІ 

Всеукр. наук.- 

техн. конф., 01-18 

листопада 2020 р. 

Мелітополь: ТДА-

ТУ, 2020. 54 с.  

 

0,05 

 Михайлов 

В.В.  

 

27 Корощенко 

М.Г. 

Екологічні 

громадські ор-

ганізації в 

Україні 

VIIІ Всеукраїнська 

науково-технічна 

конференція 

магістрантів і сту-

дентів 

ТДАТУ. Кафедра 

суспільно-

гуманітарних наук: 

матеріали VIIІ  

 

0,05 

 Михайлов 

В.В.  
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Всеукр. наук.- 

техн. конф., 01-18 

листопада 2020 р. 

Мелітополь: ТДА-

ТУ, 2020. 54 с. 

28 Мальчев Б. Р. Мова шлюбних 

промов 

VIIІ Всеукраїнська 

науково-технічна 

конференція 

магістрантів і сту-

дентів 

ТДАТУ. Кафедра 

суспільно-

гуманітарних наук: 

матеріали VIIІ 

Всеукр. наук.- 

техн. конф., 01-18 

листопада 2020 р. 

Мелітополь: ТДА-

ТУ, 2020. 54 с.  

 

0,05 

 Зімонова 

О.В. 

29  

Вьюн В.В. 

Психічне здо-

ров’я людини в 

умовах еколо-

гічних викликів 

Міжнародна науко-
во-практична інтер-
нет-конференція 
«Розвиток освіти, 
науки та бізнесу: ре-
зультати 2020», 3-4 
грудня 2020 р. 

 х 

х 

0,5 

х Таранен-

ко Г.Г. 

30  

Маджар Р. Ю.  
Ефективність 

самостійної ро-

боти здобувачів 

вищої освіти в 

умовах зміша-

ного навчання 

VIІІ всеукраїнська 
науково-технічна 

конференція студе-

нтів і магістрантів 

ТДАТУ імені Д. 

Моторного, 01-18 

листопада 2020 р. х 

х 

0,05 

х Таранен-

ко Г.Г. 
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31  

Савельєва Н. В.  
Критичне мис-

лення як важ-

лива soft skills 

навичка  май-

бутнього фахі-

вця 

VIІІ всеукраїнська 
науково-технічна 

конференція студе-

нтів і магістрантів 

ТДАТУ імені Д. 

Моторного, 01-18 

листопада 2020 р. х 

х 

0,05 

х Таранен-

ко Г.Г. 

32   

Івова Н. В. 

Нетрадиційні 

методи викла-

дання у закладі 

вищої освіти як 

засіб форму-

вання логічної 

культури здо-

бувачів вищої 

освіти. 

Розвиток сучасно-

го суспільства в 

умовах глобальної 

нестабільності : 

матеріали міжна-

родної науково-

практичної конфе-

ренції (м. Одеса, 

Україна, 8–9 трав-

ня 2020 року).  

Одеса : ГО «При-

чорноморський 

центр досліджень 

проблем суспільс-

тва», 2020. 140 c. 

C. 74-77. 

  

 0,3  Таранен-

ко Г.Г. 

33  

Тишковець Г. 

О. 

Людиномір-

ність сучасного 

культурно-

освітнього про-

стору: філо-

софсько-

освітня рефлек-

сія. 

Наука та освіта в 

дослідженнях мо-

лодих учених 

[Електронне ви-

дання] : матеріали 

Всеукр. наук.-

практ. конф для 

студентів, аспіран-

тів, докторантів, 

молодих учених.  

 0,3  Таранен-

ко Г.Г. 



 58 

Харків. 14 трав. 

2020 р. / Харків. 

нац. пед. ун-т  ім. 

Г.С.Сковороди. 

Харків. 2020. 427 с. 

С.346-348. 

34   

Швед Є.О. 

Аксіодуховні 

детермінанти у 

гармонізації 

особистості: 

пошуки нових 

векторів. 

«Інноваційні педа-

гогічні технології в 

цифровій школі» : 

матеріали II науко-

во-практичної 

конференції моло-

дих учених (14-15 

травня 2020 р.). 

Харків : ХНПУ 

імені Г.С. Сково-

роди, 2020. 197 с. 

С.186-188.  

 0,3  Таранен-

ко Г.Г. 

35   

Маджар Р.Ю. 

Здо-

ров’язбережува

льні технології 

в аксіосфері 

особистості. 

Науково-практична 

Internet-

конференція з між-

народною участю 

«Сучасні тенденції 

спрямовані на збе-

реження здоров’я 

людини», 23-24 

квітня 2020 р., м. 

Харків. С.95-96  

 0,3  Таранен-

ко Г.Г. 

36 В’юн В. В. Людина у прос-

торі віртуальної 

реальності 

МатеріалиVIIІ 

Всеукраїнської на-

уково-технічної 

конференції магіс-

трантів і студентів 

ТДАТУ. Кафедра 

не фахове х 

0,05 

х Поправ-

ко О. В. 
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суспільно-

гуманітарних наук: 

матеріали VIIІ 

Всеукр. наук.- 

техн. конф., 01-18 

листопада 2020 р. 

Мелітополь: ТДА-

ТУ, 2020. С. 8. 

37 Гусєва Д. М. Філософський 

вимір екологіч-

них проблем 

сучасності: 

український 

контекст 

МатеріалиVIIІ 

Всеукраїнської на-

уково-технічної 

конференції магіс-

трантів і студентів 

ТДАТУ. 01-18 ли-

стопада 2020 р. 

Мелітополь: ТДА-

ТУ, 2020. С. 11. 

не фахове х 

0,05 

х Поправ-

ко О. В. 

38 Неживен-

ко Т. С. 

Екологічні де-

термінанти фо-

рмування сві-

тогляду особи-

стості в системі 

сучасної освіти 

МатеріалиVIIІ 

Всеукраїнської на-

уково-технічної 

конференції магіс-

трантів і студентів 

ТДАТУ. Кафедра 

суспільно-

гуманітарних наук: 

матеріали VIIІ 

Всеукр. наук.- 

техн. конф., 01-18 

листопада 2020 р. 

Мелітополь: ТДА-

ТУ, 2020. С. 29. 

не фахове х 

0,1 

х Поправ-

ко О. В. 

39 Шликов Є. С. Забезпечення 

сталого розвит-

ку в контексті 

МатеріалиVIIІ 

Всеукраїнської на-

уково-технічної 

не фахове х 

0,1 

х Поправ-

ко О. В. 



 60 

реалізації ноо-

сферної конце-

пції 

В. Вернадськог

о 

конференції магіс-

трантів і студентів 

ТДАТУ. Кафедра 

суспільно-

гуманітарних наук: 

матеріали VIIІ 

Всеукр. наук.- 

техн. конф., 01-18 

листопада 2020 р. 

Мелітополь: ТДА-

ТУ, 2020. С. 53. 

40 Савченко А. Д. Моральна від-

повідальність 

ученого перед 

суспільством у 

сучасному сві-

ті. 

ІІ Шкловські чи-

тання «Проблеми 

сучасних природ-

ничо-

математичних на-

ук та методик їх 

викладання : збір-

ник тез міжнарод-

ної науково-

практичної інтер-

нетконференції – 

Глухів, 2020. С. 80. 

не фахове х 

0,1 

 Поправ-

ко О. В. 

Всього  х х х х х 3,6 х х 
1)  у відповідності до Правил оформлення списку використаних джерел 
2) Scopus, Web of Science, Index Copernicus. 
3) вказується для видань, які входять до міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science, Index Copernicus 

 

 


