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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 та навчальними закладами – таблиця 1 

№ 

Назва 

 установи 

 (закладу) 

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 державно-

го бюджету 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 викладачів – 

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 – табли-

ця 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 

 

 

 



 4 

10. Впровадження науково-технічної продукції у навчальний процес – 

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 – таб-

лиця 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 ННДЦ 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 Мельник 

Олександр 

Олексійович 

Патент на 

корисну 

модель 

134292. Дуальний 

вихровий 

опалюваль-

10.05. 2019.бюл .№9 

http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7370
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7370
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7370


 5 

(UA ), Стру-

чаєв Микола 

Іванович 

(UA), Паля-

ничка Надія 

Олександрів-

на (UA), Пет-

ров Віктор 

Олексійович 

(UA), Гулев-

ський Вадим 

Борисович 

(UA), Воро-

новський Ігор 

Богданович 

(UA ), Мамо-

нтов Роман 

Віталійович 

(UA ).  

но-

охолоджу-

вальний 

пристрій 

2 Щербакова 

Н.В. 

авторське 

свідоцтво 

 Трансфор-

маційні про-

цеси, що ві-

дбуваються 

в моралі мо-

лоді Укр. під 

впливом лі-

беральних 

норм. Філо-

софський 

аспект 

 

3 Щербакова 

Н.В. 

авторське 

свідоцтво 

 Вектори 

трансфор-

мації цінніс-

них орієнта-

цій сучасної 

укр. молоді 

в основних 

сферах сус-

пільного 

буття 

 

4 Щербакова 

Н.В. 

авторське 

свідоцтво 

 Трансфор-

мація цінні-

сних орієн-

тацій молоді 

методологі-

чні засади 

дослідження 

 

5 Щербакова 

Н.В. 

авторське 

свідоцтво 

 Навчальний 

посібник 

«Філософія 

науки» 

 

6 Щербакова 

Н.В. 

авторське 

свідоцтво 

 Засоби за-

кладання 

конструтив-

 

http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7370
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7370
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7370
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7370
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7370
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7370
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7370
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7370
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7370
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7370
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7370
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7370
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7370
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7370
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7370
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7370
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7370
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7370
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7370
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7370
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/svidoctvo-naukovyj-tvir-vektory-transformaciyi-cinnisnyh-oriyentacij-suchasnoyi-ukr.-molodi-v-osnovnyh-sferah-suspilnoho-buttja-1.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/svidoctvo-naukovyj-tvir-vektory-transformaciyi-cinnisnyh-oriyentacij-suchasnoyi-ukr.-molodi-v-osnovnyh-sferah-suspilnoho-buttja-1.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/svidoctvo-naukovyj-tvir-vektory-transformaciyi-cinnisnyh-oriyentacij-suchasnoyi-ukr.-molodi-v-osnovnyh-sferah-suspilnoho-buttja-1.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/svidoctvo-naukovyj-tvir-vektory-transformaciyi-cinnisnyh-oriyentacij-suchasnoyi-ukr.-molodi-v-osnovnyh-sferah-suspilnoho-buttja-1.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/svidoctvo-naukovyj-tvir-vektory-transformaciyi-cinnisnyh-oriyentacij-suchasnoyi-ukr.-molodi-v-osnovnyh-sferah-suspilnoho-buttja-1.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/svidoctvo-naukovyj-tvir-vektory-transformaciyi-cinnisnyh-oriyentacij-suchasnoyi-ukr.-molodi-v-osnovnyh-sferah-suspilnoho-buttja-1.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/svidoctvo-naukovyj-tvir-vektory-transformaciyi-cinnisnyh-oriyentacij-suchasnoyi-ukr.-molodi-v-osnovnyh-sferah-suspilnoho-buttja-1.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/svidoctvo-naukovyj-tvir-vektory-transformaciyi-cinnisnyh-oriyentacij-suchasnoyi-ukr.-molodi-v-osnovnyh-sferah-suspilnoho-buttja-1.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/svidoctvo-naukovyj-tvir-vektory-transformaciyi-cinnisnyh-oriyentacij-suchasnoyi-ukr.-molodi-v-osnovnyh-sferah-suspilnoho-buttja-1.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/svidoctvo-naukovyj-tvir-vektory-transformaciyi-cinnisnyh-oriyentacij-suchasnoyi-ukr.-molodi-v-osnovnyh-sferah-suspilnoho-buttja-1.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/svidoctvo-naukovyj-tvir-transformacija-cinnisnyh-oriyentacij-molodi-metodolohichni-zasady-doslidzhennja-1.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/svidoctvo-naukovyj-tvir-transformacija-cinnisnyh-oriyentacij-molodi-metodolohichni-zasady-doslidzhennja-1.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/svidoctvo-naukovyj-tvir-transformacija-cinnisnyh-oriyentacij-molodi-metodolohichni-zasady-doslidzhennja-1.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/svidoctvo-naukovyj-tvir-transformacija-cinnisnyh-oriyentacij-molodi-metodolohichni-zasady-doslidzhennja-1.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/svidoctvo-naukovyj-tvir-transformacija-cinnisnyh-oriyentacij-molodi-metodolohichni-zasady-doslidzhennja-1.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/svidoctvo-naukovyj-tvir-transformacija-cinnisnyh-oriyentacij-molodi-metodolohichni-zasady-doslidzhennja-1.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/svidoctvo-naukovyj-tvir-transformacija-cinnisnyh-oriyentacij-molodi-metodolohichni-zasady-doslidzhennja-1.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/svidoctvo-naukovyj-tvir-transformacija-cinnisnyh-oriyentacij-molodi-metodolohichni-zasady-doslidzhennja-1.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/svidoctvo-naukovyj-tvir-transformacija-cinnisnyh-oriyentacij-molodi-metodolohichni-zasady-doslidzhennja-1.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/svidoctvo-naukovyj-tvir-transformacija-cinnisnyh-oriyentacij-molodi-metodolohichni-zasady-doslidzhennja-1.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/svidoctvo-naukovyj-tvir-transformacija-cinnisnyh-oriyentacij-molodi-metodolohichni-zasady-doslidzhennja-1.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/svidoctvo-naukovyj-tvir-zasoby-zakladannja-konstrutyvnoho-bazysu-v-cinnisni-ustanovky-suchasnoyi-ukr.-molodi-1.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/svidoctvo-naukovyj-tvir-zasoby-zakladannja-konstrutyvnoho-bazysu-v-cinnisni-ustanovky-suchasnoyi-ukr.-molodi-1.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/svidoctvo-naukovyj-tvir-zasoby-zakladannja-konstrutyvnoho-bazysu-v-cinnisni-ustanovky-suchasnoyi-ukr.-molodi-1.pdf
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ного базису 

в ціннісні 

установки 

сучасної 

укр. молоді 

      
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
1)

 та h- індекс
1)

 співробітників у виданнях, що 

входять до наукометричних баз даних – таблиця 10 

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 доповідями 

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

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

15.1 Участь у конференціях і семінарах співробітників кафедри – таб-

лиця 11 

№ П.І.Б.1)
   

Scopus
 
  Web of science Copernicus

 
Google Scholar 

цит. h цит. h цит. h цит. h 

1. Тараненко 

Г.Г. 

      36 3 

2. Морарь М.В.       35 3 

3. Мельник О.О.       4 2 

 Ісакова О.І.       4 1 

4. Михайлов 

В.В. 

      4 2 

5. Єременко    

Л. В. 

      4 1 

6. Шлєїна Л.І.       2 1 

7. Щербакова 

Н.В. 

      13 7 

8. Олексенко 

Р.І. 

  11 2   684 15 

Всього    11 2   786 35 

в т.ч. 

молоді 

вчені 

 

        

№

  
П.І.Б.

1)
 Назва заходу  

Місце та дата прове-

дення  

Тема  

доповіді
 

Міжнародні конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 
1. Тараненко 

Г.Г. 

ХІХ Міжнародна наукова 

конференція молодих 

учених та студентів 

«Соціально-економічний 

розвиток України: цивілі-

Мелітополь,  

17 квітня 2019 року 

 

Педагогічна тех-

нологія розвитку 

глобального мис-

лення: теоретико-

методологічне 

http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/svidoctvo-naukovyj-tvir-zasoby-zakladannja-konstrutyvnoho-bazysu-v-cinnisni-ustanovky-suchasnoyi-ukr.-molodi-1.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/svidoctvo-naukovyj-tvir-zasoby-zakladannja-konstrutyvnoho-bazysu-v-cinnisni-ustanovky-suchasnoyi-ukr.-molodi-1.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/svidoctvo-naukovyj-tvir-zasoby-zakladannja-konstrutyvnoho-bazysu-v-cinnisni-ustanovky-suchasnoyi-ukr.-molodi-1.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/svidoctvo-naukovyj-tvir-zasoby-zakladannja-konstrutyvnoho-bazysu-v-cinnisni-ustanovky-suchasnoyi-ukr.-molodi-1.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/svidoctvo-naukovyj-tvir-zasoby-zakladannja-konstrutyvnoho-bazysu-v-cinnisni-ustanovky-suchasnoyi-ukr.-molodi-1.pdf
javascript:void(0)
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заційний вибір» обґрунтування 

2 Тараненко 

Г.Г. 

VІ  Міжнародна науково-

практична конференція 

«Екологія – філософія 

існування людства»  

Мелітополь,  

17 травня 2019 р. 

Аксіологічні ви-

міри гармонійних 

відносин у систе-

мі «природа-

людина» 

3 Тараненко 

Г.Г. 

The 2nd International 

scientific and practical 

conference “Perspectives of 

world science and 

education”  

Osaka, Japan. 

October 30-31, 2019 

Соціально-

філософський 

аналіз булінгу як 

деструктиву гар-

монізації культу-

рно-освітнього 

простору особис-

тості 

4 Тараненко 

Г.Г. 

6th SWS International Sci-

entific Conference on arts 

and Humanities 

Albena, Bulgaria  

26 August -  1 September, 

2019,  

Historical recon-

struction of the 

reproduction of 

axiology of nature 

in ukrainian philo-

sophical tradition: 

methodological 

reference points 

5 Мельник 

О.О., 

Цвентух 

М.Ю. 

The 9th International con-

ference ―Science and so-

ciety‖ (February 1, 2019) 

Accent Graphics Commu-

nications & Publishing,. 

Hamilton, Canada. 2019. 

1359 p 

Історія та пер-

спективи розвит-

ку вітроенергети-

ки в Україні. 

6 Мельник 

О. О., 

Цвентух 

М. Ю. 

The 3rd International scien-

tific and practical confer-

ence “Perspectives of world 

science and education” 

(November 27-29, 2019) 

CPN Publishing Group. 

Osaka, Japan. 2019. 829 p. Сонячна енерге-

тика як альтерна-

тивне джерело 

енергії. 

7 Ісакова 

О.І. 

The 15th International con-

ference “Science and socie-

ty” 

..8 листопада 2019р. у 

Hamilton, Canada. С.75-87 

«Еколого-

інформаційне су-

спільство як етап 

розвитку глоба-

льної цивілізації» 

8 Ісакова 

О.І. 

International conference 

“Science and society” 

17-18 серпня, 2019 . Віль-

нюс. Литва.С.46-58. 

«Інформаційні 

війни в умовах 

глобалізації» 

9 Михайлов 

В.В. 

Матеріали Міжнародної 

науково-практичної інте-

рнет-конференції «Тен-

денції та перспективи ро-

звитку науки і освіти в 

умовах глобалізації»: Зб. 

наук. праць. ‒ Переяслав, 

2019. ‒ Вип. 53. ‒ 506 с. 

м. Переяслав, 28 листопада 

2019 р. 

Громади єванге-

льських христи-

ян-баптистів  

у Південній 

Україні в роки 

перебудови  

10 Єременко 

Л.В. 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Психологія в контексті 

сучасних досліджень 

Запоріжжя,  

13-14 грудня 2019 року 

Психологічні мо-

делі лідерства і 

керівництва в 

управлінні 
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проблем розвитку особи-

стості» 

11 Єременко 

Л.В. 

  Міжнародна науково-

практична конференція 

«Традиції та новації у 

сфері педагогіки та пси-

хології» 

Київ, 6-7 грудня  2019 р. Психологічні 

чинники соціаль-

ної напруженості 

в організації 

12 Єременко 

Л.В. 

ХI Міжнародна наукова 

конференція 

«Science progress in Euro-

pean countries: 

new concepts and modern 

solutions» 

Штутгарт, Німеччина, 20 

грудня 2019 р. 

Дискусійні аспек-

ти професійних 

стандартів PR 

13 Шлєіна 

Л.І. 

Міжнародній науковій 

конференції  «Теорія та 

практика сучасної науки 

та освіти» 

29-30 листопада 2019 р. М. 

Дніпро 

Дніпровськийнаціональ-

ний 

університетімені 

ОлесяГончара 

Oles Honchar Dnipro Na-

tional University 

“Законодавча ба-

за реалізації ген-

дерної культури в 

навчально-

виховному про-

цесі ЗВО” 

14 Шлєіна 

Л.І. 

Abstracts of III Internation-

al Scientific and Practical 

Conference Osaka, Japan. 

27-29 листопада 2019 року 

  Osaka, Japan. 

Комунікації в 

сфері туризму 

15 Шлєіна 

Л.І. 

VІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«гендер. Екологія. Здо-

ров’я», присвячена 60-

річчю кафедри філософії 

ХНМУ. 

18 −19 квітня 2019 року 

у Харківському національ-

ному медичному універси-

теті 

Гендер у філо-

софському дис-

курсі 

16 Щербако-

ва Н.В. 

“Dynamics of the devel-

opment of world science” 

25-29 листопада 2019р. 

Ванкувер, Канада 

Влияние инсти-

тута семьи на во-

спитание моло-

дежи украины в 

духе толерантно-

сти. философский 

аспект» 

 

17 Щербако-

ва Н.В. 

Організатором “Perspec-

tives ofworld science and 

education”.  

30-31 жовтня 2019 р. Оса-

ка, Япония 

«Філософський 

дискурс трансфо-

рмації ціннісних 

орієнтацій сучас-

ної молоді украї-

ни». 

     

Всеукраїнські конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 
1. Шлєіна 

Л.І. 

ІІ Всеукраїнська науково 

практична конференція з 

міжнародною участю  

Особистісно-професійний 

розвиток учителя нової 

української школи. 

Світові освітні практики, 

6-7 червня 2019 року у 

Мелітопольському дер-

жавному педагогічному 

університеті ім. 

Б.Хмельницького відбула-

ся 

Гендерна компе-

тентність викла-

дача  аграрного 

закладу вищої 

освіти як умова 

формування ген-

дерної культури 

http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/prohrama_tpno.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/prohrama_tpno.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/prohrama_tpno.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/zbirnyk_ii_2019-storinka-256_lystopad.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/zbirnyk_ii_2019-storinka-256_lystopad.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/zbirnyk_ii_2019-storinka-256_lystopad.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/zbirnyk_ii_2019-storinka-256_lystopad.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/zbirnyk_ii_2019-storinka-256_lystopad.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/zbirnyk_ii_2019-storinka-256_lystopad.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/perspectives-of-world-science-and-education_27-29.11.19_compressed.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/perspectives-of-world-science-and-education_27-29.11.19_compressed.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/zbirka-tez-hez-2019-2.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/zbirka-tez-hez-2019-2.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/zbirka-tez-hez-2019-2.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/zbirka-tez-hez-2019-2.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/zbirka-tez-hez-2019-2.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/zbirka-tez-hez-2019-2.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/sbornyk.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/sbornyk.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/sbornyk.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/osobystisno-profesijnyj-rozvytok-uchytelja-novoyi-ukrayinskoyi-shkoly.-svitovi-osvitni-praktyky-ukrayinskyj-kontekst.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/osobystisno-profesijnyj-rozvytok-uchytelja-novoyi-ukrayinskoyi-shkoly.-svitovi-osvitni-praktyky-ukrayinskyj-kontekst.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/osobystisno-profesijnyj-rozvytok-uchytelja-novoyi-ukrayinskoyi-shkoly.-svitovi-osvitni-praktyky-ukrayinskyj-kontekst.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/osobystisno-profesijnyj-rozvytok-uchytelja-novoyi-ukrayinskoyi-shkoly.-svitovi-osvitni-praktyky-ukrayinskyj-kontekst.pdf
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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, організо-

ваних 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 досліджень, 

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

вання, обсяг фінансування) 

український контекст здобувача вищої 

освіти 

2 Михайлов 

В.В. 

Соціально-гуманітарні 

виміри правової держави: 

еволюційна парадигма: 

зб. тез матеріалів Всеукр. 

наук.-практ. конф. (м. 

Дніпро, 28 берез. 2019 р.). 

– Дніпро : ДДУВС, 2019. 

– С. 284-288. 

м. Дніпро, 28 березень 

2019 р. 

Культурно-

просвітницька 

діяльність Мелі-

топольського то-

вариства «Мемо-

ріал» у 1989-1991 

рр. 

Конференції, які відбулися в ТДАТУ 

1. Щербако-

ва Н.В. 

“Публічне управління в 

системі координат: демо-

кратія, децентралізація, 

місцеве самоврядування”. 

18 жовтня 2019р. Мелито-

поль, Украина 

“Транзитивне су-

спільство: роль 

філософії в ньо-

му” 

“Проблема тран-

сформації цінніс-

них орієнтацій 

сучасної україн-

ської молоді”. 

Науково-практичні семінари 
1. Щербако-

ва Н.В. 

Инновационная наука, 

образова-

ние,производство и тран-

спорт 

21-22 жовтня 2019 року “Трансформації 

ціннісних орієн-

тацій в економіч-

ній сфері суспіль-

ства” 

http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/osobystisno-profesijnyj-rozvytok-uchytelja-novoyi-ukrayinskoyi-shkoly.-svitovi-osvitni-praktyky-ukrayinskyj-kontekst.pdf
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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 

19.1 Робота над дисертаціями – таблиця 16 

 

19.2 Захист дисертацій докторантами, аспірантами та здобувачами кафед-

ри – 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 – табли-

ця 18 

№ 

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 

доцент ка-

федри педа-

гогіки і пе-

дагогічної 

майстер-

ності, кан-

дидат педа-

гогічних 

наук 

28.11 .2017 

року 

2021 р. 011 освітні, 

педагогiчнi 

науки 

Заочне 

№ 
П.І.Б. 

керівни-

Тема дисе-

ртації 

П.І.Б. 

дисер-

Спеціа-

льність 

Вид 

дисе-

Шифр спеціалі-

зованої вченої 

Дата 

захис-
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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.        

 

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 

спрямуванням 

1.Іванова Тетяна, 21МК 

2.Переверзєва Ольга, 21 

МК 

3.Вакасова Карина, 21 ХТ 

4. Наливайко Поліна, 21 

ХТ 

5. Сидоренко Любов, 21 

ХТ 

6. Рудакова Ганна, 21 ХТ 

7. Ніконов Іван, 21 ХТ 

8. Долинська Олександра, 

21 ХТ 

9. Хахаєва Маргарита, 21 

ка танта (назва, 

шифр) 

рта-

ції 

ради, назва уста-

нови, в 

якій захищена 

дисертація 

ту 

1.        



 12 

МК 

10. Скачков Сергій, 21 

МК 

2 

Морарь М.В. «Держава як інститут політичної 

системи» 

 

1. Зинченко В. – 41 ЕМ 

2. Шеремет Ю. – 41 ЕМ 

3. Перелигин В. – 41 ЕМ 

4. Іванов Д. – 21с ЕМ 

5. Кривцун Є. – 21с ЕМ 

6. Швецов Е. – 21с ЕМ 

7. Держак А. – 21 ХТ 

8. Нікононов І. – 21 ХТ 

9. Попова К. – 21 ХТ 

10. Сидоренко Л. – 21 ХТ 

11. Домінська О. – 21 ХТ 

3 

Тараненко 

Г.Г. 

 «MAGISTER» 

поглиблене вивчення здобувачами 

вищої освіти загальної педагогіки, 

методики виховної роботи, історії 

педагогіки, педагогічної майстер-

ності, педагогічної етики, іннова-

ційних педагогічних технологій; 

залучення до участі в наукових 

конференціях, семінарах та інших 

науково-дослідницьких і просвіт-

ницьких заходах з педагогічної 

тематики; сприяння розширенню 

всеукраїнського студентського 

співробітництва 

Учасники: 

1. Айбєтова Алія Гафуровна 11 МБ ЕК 

2. Бородіна Марина Сергіївна 11 МБ ХТ 

3. Бутенко Олег Васильович 11 МБ ХТ 

4. Голаган Олексій Володими-

рович 11 МБ ХТ 

5. Слободнюк Ірина Сергіївна 11 МБ ЕК 

6. Тарнавська Дар'я Олександ-

рівна 11 МБ ХТ 

7. Тишковець Ганна Олексан-

дрівна 11 МБ ЕК 

8. Тищенко Владислав Юрійо-

вич 11 МБ ХТ 

9. Хорошаєва Анастасія Вяче-

славівна 11 МБ ЕК 

10. Чернуха Євгенія Олексан-

дрівна 11 МБ ЕК 

11. Швед Євген Олексійович 

 11 МБ ЕК 

4 

Мельник О.О. Студентський науковий гурток 

«Інтелект»  
Інтелектуальна власність 

1. Шульга В. - 21 МБ ЕМ 

2. Виприжкін М.О. - 24 МБ АІ 

3. Бойко А.І. - 24 МБ АІ 

4. Драгнєв В.А. - 23 МБ АІ 

5. Голік О.О. - 25 МБ АІ 

6.Приступа О.В. - 25 МБ АІ 

7. Ярошенко О.С. - 25 МБ АІ 

8. Котов І.А. - 11 АІ 

9. Каравай Д.Ю. - 11 АІ 

10.Алдонін А.Є. - 11 АІ 

11. Савченко Д.О. - 21 ЕЕЕ 

5 

Ісакова О.І. Філософія науки. Горлова К.О. 11ГЗ 

Зуб А.М. 11ГЗ 

Кириленко А.М. 11ЕК 

Кисіль Б.С. 11 ЦБ 

Кляшторний  11 ГЗ 

Пахомова Д.Н. 11ЦБ 

Прокопов С.В. 11 ГЗ 

Федосова К.Е. 11 ЕК 

Федоров С.М. 12 МБ АГ 

Терещенко А.Ю. 11 МБ ЕК 
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Чернуха  Е.О. 11 МБ ЕК 

Світлик А.О. 21 ЕК 

6 

Михайлов 

В.В. 

Науковий гурток «Кліо» 

Історія та культура України, 

Істо- 

ричне краєзнавство 

1. Мартинова Наталія – 31 МН 

2. Бубнова Вікторія – 11 ТР 

3. Ткачук Юлія – 11 МН 

4. Попович Софія 11 МН 

5. Шеховцова Діана – 11 ХТ 

6. Созанський Ростислав 11 МК 

7. Величко Софія 11 КН 

8. Носань Сергій 21 ЕЕЕ 

9. Мелешко Олександр 11 ХТ 

10. Скребейко Сергій 11 МН 

7 

Єременко Л.В. «Ресурс» 

Поглиблене вивчення здобува-

чами вищої освіти вузлових тем 

з проблематики психології і 

конфліктології, загальної теорії 

конфлікту, управління конфлік-

тами, психології конфлікту,  со-

ціальної взаємодії особистостей,  

нейтралізації конфліктів та  ра-

ціональної поведінки у конфлік-

тах; залучення до участі в науко-

вих конференціях, семінарах та 

інших науково-дослідницьких і 

просвітницьких заходах з психо-

логічної тематики 

1.Андрущенко С.В.  21 МБ МК  

2.Бріцин А.О. 21 МБ МК  

3.Кашуба Н.І.  1 МБ МК  

4.Михайлова М.С. 21 МБ МК  

5.Сергєєва Ю.О.  21 МБ МК  

6.Фурса В.А.  21 МБ МК  

7.Зубенко Д.Д.  21 МБ МК  

8.Ткачук В 21 МБ ПТ  

9.Дубініна В.   21 МБ ПТ  

10.Іванова О.   21МБ ПТ  

11.Маргарян С. 21 МБ ПТ 

 

8 

Шлєіна Л.І. Гендерні комунікації 1. Дяткова Є. 11 АГ 

2. Захарова О. 11 АГ 

3.Височина А. 11 ФБ 

4.Кукушкін М. 11 ФБ 

5.Гудима В. 11 ОО 

6.Корощенко М. 11 ОО 

7.Онисковець О.М 21 ТР 

8.Хома А. 11 ОО 

9.Величко Ю. 11 ЕЕ 

10.Бурлаков А. 11 ЕЕ 

11.Родін Б. 11 ЕЕ 

12.Василик А. 21 ТР 

13.Кривошей А. 21 ТР 

14.Горлова К. 11 ГЗ 

15.Зуб А. 11 ГЗ 

16.Качан В. 11 ГРС 

17.Подоляк С. 11 ГРС 

9 

Щербакова 

Н.В. 

Студентський науковий гурток  з 

філософії 

«Герменевтика» 

 

1. Богданова А. 11ХТ 

2. Воробйова А. 12 АІ 

3. Каравай Д. 11АІ 

4. Коровін В. гр.12 АІ 

5. Чернишова М. 11МК 

10 
Зімонова О.В. «Мовознавець» 

 
1. Гаврилова Марія – 12 МН; 

2. Стратій Аміна -       12 МН; 
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3. Скребейко Сергій - 11 МН; 

4. Ткачук Юлія          - 11 МН; 

5. Чебан Надія          -  11МН; 

6. Булгакова Тетяна – 11 ЕМ-П; 

7. Кравець Злата     -    11 ПУ; 

8. Водяницька Яна  -   11 ПТ; 

9. Юрійчук Даря      -  11 ПУ; 

10.Семчук Валентина – 11ПТ. 

 

Всьо-

го, 

осіб 

 

х 

107 

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

вник) 

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 – таблиця 

23 

№ 

П.І.Б. та № 

групи 

виконавця 

Тема 

дипломного проекту (роботи) 

П.І.Б. 

керівника 

Рекомендовані до впровадження 

1.    

Впроваджені в ННДЦ університету 

1.    

 

21.7  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.     

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

№ П.І.Б. Назва заходу 
Місце та дата про-

ведення  

Тема  

доповіді
 

Міжнародні конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 

1. Індик В.С., Лі-

сова О.О. 

ХІХ Міжнародна 

наукова конфере-

нція молодих уче-

Мелітополь,  

17 квітня 2019 року 

 

Теоретичні засади ре-

алізації антропоеколо-

гічного підходу у 
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них та студентів 

«Соціально-

економічний роз-

виток України: 

цивілізаційний 

вибір» 

професійній діяльнос-

ті педагога 

2 Індик В.С., Лі-

сова О.О. 

VІ  Міжнародна 

науково-

практична конфе-

ренція «Екологія – 

філософія існу-

вання людства»  

Мелітополь,  

17 травня 2019 р. 

Імплементація антро-

поекологічного  під-

ходу у професійну пі-

дготовку майбутніх 

освітян 

3 Гарабажій 

К.А., 

Башаріна В.А. 

VІ  Міжнародна 

науково-

практична конфе-

ренція «Екологія – 

філософія існу-

вання людства»  

Мелітополь,  

17 травня 2019 р. 

Людиновимірна скла-

дова сучасної освіти у 

контексті гармонізації 

культурно-освітнього 

простору 

4 Колодочка 

Т.Ю. 

VІ  Міжнародна 

науково-

практична конфе-

ренція «Екологія – 

філософія існу-

вання людства»  

Мелітополь,  

17 травня 2019 р. 

Антропоекологічна 

складова змісту освіти 

у закладах вищої осві-

ти 

5 Терехова С.М. VІ  Міжнародна 

науково-

практична конфе-

ренція «Екологія – 

філософія існу-

вання людства»  

Мелітополь,  

17 травня 2019 р. 

Аксіологічні виміри 

гармонійних відносин 

у системі «природа-

людина» 

Всеукраїнські конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 

1.     

Конференції, які відбулися в ТДАТУ 
1 Кацька В.О., 11 

ХТ 

VII  Всеукраїнську  

науково-технічну  

конференцію  

магістрантів  і  

студентів 

Мелітополь, ТДА-

ТУ (11-22 листопа-

да 2019 р.). 

Формування та особ-

ливості термінів хар-

чової промисловості 

(назви посуду та    

аксесуарів) 

2 Лаврова I.C., 

11 ХТ 

VII  Всеукраїнську  

науково-технічну  

конференцію  

магістрантів  і  

студентів 

Мелітополь, ТДА-

ТУ (11-22 листопа-

да 2019 р.). 

Національно-

культурна специфіка 

українського мовлен-

нєвого етикету. 

3 Лобода В.С., 

41 ЕМ 

VII  Всеукраїнську  

науково-технічну  

конференцію  

магістрантів  і  

студентів 

Мелітополь, ТДА-

ТУ (11-22 листопа-

да 2019 р.). 

Політична опозиція як 

індикатор демократи-

чного суспільства 

4 Іванов Д.В., 41 

ЕМ 

VII  Всеукраїнську  

науково-технічну  

конференцію  

магістрантів  і  

студентів 

Мелітополь, ТДА-

ТУ (11-22 листопа-

да 2019 р.). 

Українська національ-

на ідея: проблеми та 

перспективи 



 16 

5 Омел’яненко 

А.В. 

VII Всеукраїнська 

науково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів ТДАТУ 

Мелітополь 

11-22 листопада 

2019 р.  

Особливості вступу та 

перспективи здобуття 

диплома магістра в 

Німеччині 

6 Данюк К.О.   VII Всеукраїнська 

науково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів ТДАТУ 

Мелітополь 

11-22 листопада 

2019 р.  

Особливості дуальної 

освіти у Німеччині 

7 Маджар Р. Ю. VII Всеукраїнська 

науково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів ТДАТУ 

Мелітополь 

11-22 листопада 

2019 р.  

Проблема мотивації 

здобувачів вищої осві-

ти до навчальної ро-

боти  у закладі вищої 

освіти 

8 Тишковець Г. 

О. 

VII Всеукраїнська 

науково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів ТДАТУ 

Мелітополь 

11-22 листопада 

2019 р.  

Соціально-

психологічні засади 

булінгу у закладах 

освіти 

9 Айбєтова А. Г. VII Всеукраїнська 

науково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів ТДАТУ 

Мелітополь 

11-22 листопада 

2019 р.  

Особливості екологіч-

ної освіти у США 

10 Чернуха Є. О. VII Всеукраїнська 

науково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів ТДАТУ 

Мелітополь 

11-22 листопада 

2019 р.  

Особливості підготов-

ки бакалаврів з еко-

логії в академіях По-

льщі 

11 Каравай Д.Ю. 

11 група АІ 

VII  Всеукраїнську  

науково-технічну  

конференцію  

магістрантів  і  

студентів 

Мелітополь, ТДА-

ТУ (11-22 листопа-

да 2019 р.). 

«Досягнення народів 

Давньої Месопотамії у 

галузі агровиробницт-

ва» 

12 Ковальова В.К. 

11 група АІ 

VII  Всеукраїнську  

науково-технічну  

конференцію  

магістрантів  і  

студентів 

Мелітополь, ТДА-

ТУ (11-22 листопа-

да 2019 р.). 

«Головні винаходи 

останніх 300 років» 

13 Ярошенко О.С. 

25 група МБАІ 

VII  Всеукраїнську  

науково-технічну  

конференцію  

магістрантів  і  

студентів 

Мелітополь, ТДА-

ТУ (11-22 листопа-

да 2019 р.). 

«Колізії щодо захисту 

авторських прав в 

Україні» 

14 Цвентух М.Ю. 

31 група ЕЕЕ 

VII  Всеукраїнську  

науково-технічну  

конференцію  

магістрантів  і  

студентів 

Мелітополь, ТДА-

ТУ (11-22 листопа-

да 2019 р.). 

«Геотермальна енер-

гетика в Україні» 

15 Чернуха Є.О., 

11 МБ ЕК 

VII  Всеукраїнську  

науково-технічну  

конференцію  

Мелітополь, ТДА-

ТУ (11-22 листопа-

да 2019 р.). 

Здоровий спосіб життя 

як філософська кате-

горія 
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магістрантів  і  

студентів 

16 Терещенко 

Ю.О., 11 МБ 

ЕК 

VII  Всеукраїнську  

науково-технічну  

конференцію  

магістрантів  і  

студентів 

Мелітополь, ТДА-

ТУ (11-22 листопа-

да 2019 р.). 

Гуманітаризація сис-

теми освіти 

17 Стоєва Т. С., 

11 МБ ОО 

VII  Всеукраїнську  

науково-технічну  

конференцію  

магістрантів  і  

студентів 

Мелітополь, ТДА-

ТУ (11-22 листопа-

да 2019 р.). 

Визначальні фактори 

соціально-

психологічного кліма-

ту трудового колекти-

ву 

18 Михайлова М., 

21 МБ МК 

VII  Всеукраїнську  

науково-технічну  

конференцію  

магістрантів  і  

студентів 

Мелітополь, ТДА-

ТУ (11-22 листопа-

да 2019 р.). 

Стереотипізація сві-

домості – секрет впли-

ву засобів масової ін-

формації 

19 Кюрчева Ю.С., 

11 ГРС 

VII  Всеукраїнську  

науково-технічну  

конференцію  

магістрантів  і  

студентів 

Мелітополь, ТДА-

ТУ (11-22 листопа-

да 2019 р.). 

Релігія - як мірило мо-

ральності сучасного 

суспільства 

20 Барабан М.С., 

11 ФБ 

VII  Всеукраїнську  

науково-технічну  

конференцію  

магістрантів  і  

студентів 

Мелітополь, ТДА-

ТУ (11-22 листопа-

да 2019 р.). 

Вплив процесу секу-

ляризації на форму-

вання розвитку цінні-

сних орієнтацій су-

часної молоді. 

21 Нестерчук 

А.М., 11 ТР 

VII  Всеукраїнську  

науково-технічну  

конференцію  

магістрантів  і  

студентів 

Мелітополь, ТДА-

ТУ (11-22 листопа-

да 2019 р.). 

Заснування міста Ме-

літополя 

22 Скребейко 

С.П., 11 МН 

VII  Всеукраїнську  

науково-технічну  

конференцію  

магістрантів  і  

студентів 

Мелітополь, ТДА-

ТУ (11-22 листопа-

да 2019 р.). 

Дипломатія Богдана 

Хмельницького (1648-

1657 рр.) 

23 Чебан Н., 11 

МН 

VII  Всеукраїнську  

науково-технічну  

конференцію  

магістрантів  і  

студентів 

Мелітополь, ТДА-

ТУ (11-22 листопа-

да 2019 р.). 

Мова шлюбних ого-

лошень. 

24 Ткачук Ю., 11 

МН 

VII  Всеукраїнську  

науково-технічну  

конференцію  

магістрантів  і  

студентів 

Мелітополь, ТДА-

ТУ (11-22 листопа-

да 2019 р.). 

Новий український 

правопис у сучасних 

реаліях 

25 Горлова К.О., 

11 ГЗ 

VII  Всеукраїнську  

науково-технічну  

конференцію  

магістрантів  і  

студентів 

Мелітополь, ТДА-

ТУ (11-22 листопа-

да 2019 р.). 

Гендерні аспекти спі-

лкування 

26 Дяткова Є.C., VII  Всеукраїнську  Мелітополь, ТДА- Невербальні гендерні 
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11 АГ науково-технічну  

конференцію  

магістрантів  і  

студентів 

ТУ (11-22 листопа-

да 2019 р.). 

комунікативні стерео-

типи 

27 Нестерчук  

А.М., 11 ТР 

VII  Всеукраїнську  

науково-технічну  

конференцію  

магістрантів  і  

студентів 

Мелітополь, ТДА-

ТУ (11-22 листопа-

да 2019 р.). 

Гендерні особливості 

мовної комунікації 

28 Овесков О .В, 

21 ТР. 

VII  Всеукраїнську  

науково-технічну  

конференцію  

магістрантів  і  

студентів 

Мелітополь, ТДА-

ТУ (11-22 листопа-

да 2019 р.). 

Становлення категорії 

«Гендер» в лінгвістиці 

29 Перепелиця 

Д.М., 11 ТР 

VII  Всеукраїнську  

науково-технічну  

конференцію  

магістрантів  і  

студентів 

Мелітополь, ТДА-

ТУ (11-22 листопа-

да 2019 р.). 

Гендернi вiдносини у 

мiжкультурнiй ко-

мунiкацiї 

Науково-практичні семінари 

1.     
 

21.9 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 

1.    

 

21.10 Студентські наукові роботи, рекомендовані на державні та регіона-

льні конкурси – таблиця 27 

№ 
П.І.Б., 

 група 

Назва  

роботи 

Установа,  

яка проводила  

конкурс 

П.І.Б. 

керівника 

2-ий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  

1.     

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

1.     

21.11 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 

1.     

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

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

сні моделі, промислові зразки – таблиця 29 

№ 

П.І.Б. та 

№ групи 

автора(ів) 

Вид охо-

ронного 

докумен-

ту
1)

 

Номер 

охоронно-

го 

документу 

Назва 

винахо-

ду 

(твору) 

Дата публікації 

відомостей про 

видачу охорон-

ного документу 

П.І.Б. 

співав-

торів 

Подано заявок на отримання охоронного документу 

1.   х    

Отримано охоронних документів 

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

 

21.13 Наукові публікації студентів (Додаток Б) 

 

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; 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 

Для  закор-

донних ви-

дань – вка-

зати імпакт-

фактор 

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. Максимець О.М., 

Щербакова Н.В. 

Трансформація 

ціннісних орієнта-

цій в економічній 

сфері суспільства 

 

Іноваційна наука, 

освіта, виробництво і 

транспорт: освіта, 

фізичне виховання, 

психологія, соціоло-

гія, філософія, філо-

логія, біологія. Книга 

2. Частина 3: серія 

монографій. 2019. 

160с. 

 х х 0.8 ав.а. х 
2. Морарь М.В. Політологія: на-

вчальний посіб-
Мелітополь: ФО-П 

Однорог Т.В., 2019. х х 4 х 

http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/morar-m.v.-politolohija.navchalnyj-posibnyk.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/morar-m.v.-politolohija.navchalnyj-posibnyk.pdf
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ник. – 176с. 
3 Ісакова О.І., Щер-

бакова Н.В. 

Навчальний посі-

бник. Філософія 

науки 

Мелітополь, 2019 р. 

298 с. 

х х 8 

х 

4. Шлєіна Л. І., Зімо-

нова О. В. 
Нaвчaльний 

пociбник з 

укрaїнcькoї мoви 

(зa прoфеciйним 

cпрямувaнням) 

для cтудентiв 

технiчних 

cпецiaльнocтей 

Мелітополь: ФО-П 

Однорог Т. В., 2019. 

96 с. 

  

3 

 

Всього  х х х х х
 

15,8 х 

Статті 

опубліковані за кордоном (вказати країну) 

1. G.G.Taranenko, 

T.S. Troitska  

A.M. Krylova  

E.M. Troitska  

O.V. Popravko 

Historical recon-

struction of the re-

production of axi-

ology of nature in 

ukrainian philo-

sophical tradition: 

methodological ref-

erence points 

Volume 6, Issue 1: 

History, Philosophy, 

Archaeology, History 

of Art, Performing & 

Visual Arts,  Architec-

ture & Design, Litera-

ture & Poetry,  Lan-

guage & Linguistics, 

Albena, Bulgaria, 

2019, р. 107-114 Не фахове 

 

0,5 

 

2. Ісакова О.І. 

Світлик А.С. 

«Еколого-

інформаційне сус-

пільство як етап 

розвитку глобаль-

ної цивілізації» 

The 15th International 

conference “Science 

and society”..8 листо-

пада 2019р. у Hamil-

ton, Canada. С.75-87 Не фахове 

 

0,5 

 

3 Ісакова О.І. «Інформаційні 

війни в умовах 

глобалізації» 

International confer-

ence “Science and so-

ciety” 17-18 серпня, Не фахове 

 

0,5 

 

http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/morar-m.v.-politolohija.navchalnyj-posibnyk.pdf
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2019 . Вільнюс. Лит-

ва.. С.46-58. 

4 Шлєіна Л.І. Комунікації в 

сфері туризму 
Abstracts of III Inter-

national Scientific and 

Practical Conference 

Osaka, Japan. Не фахове 

 

0,4 

 

5 Щербакова Н.В. «Влияние инсти-

тута семьи на вос-

питание молодежи 

украины в духе 

толерантности. 

философский ас-

пект». 

“Dynamics of the de-

velopment of world 

science”, Канада, Ва-

нкувер 

Не фахове 

 

0,5 

 

6 Щербакова Н.В. «Філософський 

дискурс трансфо-

рмації ціннісних 

орієнтацій сучас-

ної молоді Украї-

ни». 

“Perspectives of world 

science and 

education”. Осака, 

Япония 

Не фахове 

 

0,5 

 

      2,9  

Всього  х х х х 
5)

  х 

опубліковані в Україні 
1. Тараненко Г.Г. Логічна компетен-

тність як важли-

вий складник ко-

мунікативної ком-

петентності здо-

бувача вищої осві-

ти агротехнологі-

чного закладу ви-

щої освіти 

Науковий часопис 

Національного педа-

гогічного університе-

ту імені М. П. Дра-

гоманова. Серія 5. 

Педагогічні науки: 

реалії та перспекти-

ви. - № 68., 2019. – 

С.204-208 фахове 

 

0,5 х 

2 Тараненко Г.Г. Логіко-

формуючий поте-

Педагогіка форму-

вання творчої особи- фахове 

 

0,5 х 

http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/perspectives-of-world-science-and-education_27-29.11.19_compressed.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/perspectives-of-world-science-and-education_27-29.11.19_compressed.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/sbornyk.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/sbornyk.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/sbornyk.pdf
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нціал соціального 

середовища у фо-

рмуванні логічної 

культури здобува-

чів вищої освіти 

стості у вищій і зага-

льноосвітній школах. 

– 2019. – № 62. – Т. 2. 

– С.212-215. 

3 Мельник О.О. Право-

ве підґрунтя аграр

ної реформи 1861 

р. в Україні 

«Порівняльно-

аналітичне право»– 

Ужгород – 2019 – № 

4.  С.41-44 

Електронне 

наукове фа-

хове видання  

Index Coper-

nicus  

0,5 х 

4 Морарь М.В. Політична комуні-

кація як чинник 

ефективної діяль-

ності партійних 

лідерів: теоретико-

методологічний 

аспект. 

Гілея: науковий віс-

ник., Випуск 146 (5), 

Київ, 2019, с. 250-256 

фахове 

 

0,5 

х 

5 Морарь М.В. Ідеологія в діяль-

ності політичних 

партій: теорія та 

практика. 

Регіональні студії: 

науковий збірник, 

№16, Ужгород, 2019, 

с.24-29 фахове 

 

0,5 

 

6 Ісакова О.І. «Прогнозування 

соціальних проце-

сів» 

«Наукове пізнання». 

– 2019. – Випуск 2, 

Одеса. – С.22-34.  

фахове 

Index Coper-

nicus Interna-

tional. 

 0,5 

 

7 Єременко Л.В. Проблема конф-

ліктності особис-

тості у соціаль-

ній психології 

Збірник наукових 

праць Класичного 

приватного універ-

ситету «Теорія і 

практика сучасної 

психології».–

Запоріжжя 2019. -

Вип.6. фахове 

 

0,5 
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8 Єременко Л.В. Психологічні осо-

бливості форму-

вання атракцій у 

конфліктній взає-

модії 

Актуальні проблеми 

психології: Збірник 

наукових праць Ін-

ституту психології 

імені Г.С. Костюка 

НАПН України. - 

Том І : Організаційна 

психологія. Економі-

чна психологія. Соці-

альна психологія. – 

Вип. 5. – 2019 фахове 

 

0,5 

 

9 Шлєіна Л.І. Зміст гендерної 

компетентності 

викладача аграр-

ного закладу 

вищої освіти 

Інноваційна педа-

гогіка: науковий 

журнал. Вип. 14, т. 2 

(С. 178-182) «При-

чорноморський нау-

ково-дослідний ін-

ститут економіки та 

інновацій», 2019 фахове 

 

0,6 

 

10 Михайлов В.В. Протестантські 

релігійні громади 

Південної України 

та комуністична 

партія в роки пе-

ребудови (за мате-

ріалами радянсь-

ких партійних ар-

хівів) 

Наукові праці істо-

ричного факультету 

Запорізького націо-

нального університе-

ту. Запоріжжя: ЗНУ, 

2019.  Вип. 52. С.177-

186. 

фахове 

Index Coper-

nicus Interna-

tional. 

 

0,9 

 

11 Щербакова Н.В. The axiological 

potential of the 

holiday in the 

development of the 

collective memory 

SKHID: Analytic and 

informative journal № 

3(161)  С. 47-52 Ки-

їв.- 2019 

фахове 

 

0,5 

 

http://www.tsatu.edu.ua/shn/goto/http:/elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8349
http://www.tsatu.edu.ua/shn/goto/http:/elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8349
http://www.tsatu.edu.ua/shn/goto/http:/elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8349
http://www.tsatu.edu.ua/shn/goto/http:/elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8349
http://www.tsatu.edu.ua/shn/goto/http:/elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8349
http://www.tsatu.edu.ua/shn/goto/http:/elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8349
http://www.tsatu.edu.ua/shn/goto/http:/elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8349
http://www.tsatu.edu.ua/shn/goto/http:/elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8349
http://www.tsatu.edu.ua/shn/goto/http:/elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8349
http://www.tsatu.edu.ua/shn/goto/http:/elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8349
http://www.tsatu.edu.ua/shn/goto/http:/elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8349
http://www.tsatu.edu.ua/shn/goto/http:/elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8349
http://www.tsatu.edu.ua/shn/goto/http:/elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8349


 25 

12 Cherep A., Andri-

ukaitiene R., Vo-

ronkova V., 

Oleksenko R. 

Formation of the 

concept of digital 

economy and digi-

tal management in 

the conditions of 

new technological 

breaks 

Humanities Bulletin of 

Zaporizhzhe State En-

gineering Academy. – 

2019. – №. 77. 222-

236. 

друковане – 

фахове 

Index 

Copernicus 

0,5 

 

13 V. Kiurchev, R. 

Oleksenko 

Creative personality 

and its dignicular 

role in the for-

mation of a known 

economy in the 

conditions of the 

challenges of glob-

alization of infor-

mational society 

Humanities Bulletin of 

Zaporizhzhe State En-

gineering Academy. – 

2019. – №. 76. 132-

145. 

друковане – 

фахове 

Index 

Copernicus 

0,5 

 

        

Всього  х х х х 
5)

 7 х 

Тези доповідей 

опубліковані за кордоном (вказати країну) 

1. Тараненко Г.Г. 

Тишковець Г. О. 

Соціально-

філософський ана-

ліз булінгу як де-

структиву гармо-

нізації культурно-

освітнього прос-

тору особистості 

 The 2nd International 

scientific and practical 

conference 

“Perspectives of world 

science and education” 

October 30-31, 2019) 

CPN Publishing 

Group, Osaka, Japan. 

2019. 593 p. – р.290-

296  

 

0,2 

 

2. Єременко Л.В. Дискусійні аспек-

ти професійних 

стандартів PR 

The 11-th International 

scientific and practical 

conference «Science  

 

0,3 

 

http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6813
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6813
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6813
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6813
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6813
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6813
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6813
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6813
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6813
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progress in European 

countries: 

new concepts and 

modern solutions» 

(December 20, 2019) 

ORT Publishing   

Group, Germany. 

2019. 

…        

        

        

Всього  х х х х 
5)

 0,5 х 

опубліковані в Україні 
1 Морарь М.В. Українська націо-

нальна ідея: про-

блеми та перспек-

тиви. 

Розвиток сучасного 

суспільства в умовах 

глобальної Р 64 не-

стабільності: Ма-

теріали міжнародної 

науково-практичної 

конференції (м. Оде-

са, Україна, 11-12 

травня 2018 року).- 

Одеса: ГО «Причор-

номорський центр 

досліджень проблем 

суспільства», 2018. – 

с.92-97  

 

0,2 

 2 Морарь М.В. Роль і місце полі-

тології в системі 

соціально-

гуманітарних ди-

сци. 

Освіта і наука в умо-

вах глобальних тран-

сформацій. Матеріа-

ли ІІ Всеукраїнської 

наукової конферен-

ції. 26-27 жовтня  

 

0,2 

 

http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/5.-ukrayinska-nacionalna-ideja.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/5.-ukrayinska-nacionalna-ideja.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/5.-ukrayinska-nacionalna-ideja.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/5.-ukrayinska-nacionalna-ideja.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/6.-rol-i-misce-politolohiyi-v-systemi-socialno-humanitarnyh-dyscy.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/6.-rol-i-misce-politolohiyi-v-systemi-socialno-humanitarnyh-dyscy.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/6.-rol-i-misce-politolohiyi-v-systemi-socialno-humanitarnyh-dyscy.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/6.-rol-i-misce-politolohiyi-v-systemi-socialno-humanitarnyh-dyscy.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/6.-rol-i-misce-politolohiyi-v-systemi-socialno-humanitarnyh-dyscy.pdf
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2019 р. – с. 76-77 

3 Морарь М.В. Місце і роль полі-

тичної освіти у 

формуванні полі-

тичної культури 

молоді 

Міжнародна науко-

во-практична конфе-

ренція «Пріоритети 

сучасних суспільних 

наук в трансформа-

ційних умовах», м. 

Львів, 22-23 листо-

пада 2019р.  

 

0,2 

 4 Тараненко Г.Г. 

Михайлова І.П. 

Педагогічна тех-

нологія розвитку 

глобального мис-

лення: теоретико-

методологічне об-

ґрунтування 

Соціально-

економічний розви-

ток України: цивілі-

заційний вибір: 

зб. мат. конф. / за заг. 

ред. М.М. Радєвої, 

В.М. Коломієць. – 

Мелітополь : ТОВ 

"Колор Принт" 2019. 

– 152 с. – С.157-160  

 

0,4 х 
5 Тараненко Г.Г. 

Терехова С.М. 

Аксіологічні вимі-

ри гармонійних 

відносин у системі 

«природа-людина» 

Екологія – філософія 

існування людства: 

зб. наук. праць учас-

ників VІ Науково-

практичної конфере-

нції (Мелітополь, 17 

травня 2019 р.) / за 

заг. ред. 

М.М.Радєвої. – Мелі-

тополь: ТОВ «Колор 

Принт», 2019. – 

С.166-170.  

 

0,2 х 
6 Єременко Л.В. Психологічні мо-

делі лідерства і 

Психологія в кон-

тексті сучасних дос-  

 

0,2  
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керівництва в 

управлінні 

ліджень проблем ро-

звитку особистості: 

зб. наук. праць учас-

ників Міжнародної 

науково-практичної 

конференції (Запорі-

жжя, 13-14 грудня 

2019 р.) 

7 Єременко Л.В. Психологічні чин-

ники соціальної 

напруженості в 

організації 

Традиції та новації у 

сфері педагогіки та 

психології: зб. наук. 

праць учасників Мі-

жнародної науково-

практичної конфере-

нції (Київ, 6-7 грудня 

2019 р.)  

 

0,3  
8 Шлеіна Л.І. Гендер у філософ-

ському дискурсі 

Гендер. Екологія. 

Здоров’я: матеріали 

VІМіжнародноїнауко

во-практичноїкон-

ференції (Харків, 18-

19 квітня 2019 р.). – 

Харків: ХНМУ, 2019.  

 

0,1  

9 Шлеіна Л.І. “Законодавча база 

реалізації гендер-

ної культури в 

навчально-

виховному процесі 

ЗВО” 

Теорія та практика-

сучасної науки та 

освіти. Матеріали-

Міжнародної науко-

вої конференції. 29-

30 листопада 2019 р., 

м.Дніпро. ЧастинаІІ. 

/ Наук. ред. 

О.Ю.Висоцький. – 

Дніпро: СПД «Охот-  

 

0,1  

http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/zbirnyk_ii_2019-storinka-256_lystopad.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/zbirnyk_ii_2019-storinka-256_lystopad.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/zbirnyk_ii_2019-storinka-256_lystopad.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/zbirnyk_ii_2019-storinka-256_lystopad.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/zbirnyk_ii_2019-storinka-256_lystopad.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/zbirnyk_ii_2019-storinka-256_lystopad.pdf
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нік», 2019. – 414 с. 

10 Михайлов В.В. Громади євангель-

ських християн-

баптистів у Пів-

денній Україні в 

роки перебудови 

Матеріали Міжнаро-

дної науково-

практичної інтернет-

конференції «Тен-

денції та перспективи 

розвитку науки і 

освіти в умовах гло-

балізації»: Зб. наук. 

праць. ‒ Переяслав, 

2019. ‒ Вип. 53. 

С.117-120.  

 

0,2  

11 Михайлов В.В. Культурно-

просвітницька дія-

льність Меліто-

польського това-

риства «Меморі-

ал» у 1989-1991 

рр. 

Соціально-

гуманітарні виміри 

правової держави: 

еволюційна парадиг-

ма: зб. тез матеріалів 

Всеукр. наук.-практ. 

конф. (м. Дніпро, 28 

березня 2019 р.). 

Дніпро : ДДУВС, 

2019. С. 284-288  

 

0,2  

12 Зімонова О.В. Формування куль-

тури мовлення 

майбутнього фахі-

вця в умовах міс-

цевих говорів. 

Науковий вісник мі-

жнародного гумані-

тарного університе-

ту; Вип. 38 т. 1 (С. 

14-16), 2019  

 

0,1  
13 Олексенко Р. І. Щастя як найви-

щий сенс буття 

Всеукраїнська науко-

во-практична конфе-

ренція «Публічне 

управління в системі 

координат: демо-

кратія, децен-  

 

0,25 

х 

http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8593
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8593
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тралізація, місцеве 

самоврядування». - 

2019. – С.72-75 

 

14 Олексенко Р. І. Вплив міжкуль-

турної комунікації 

на розвиток куль-

турних процесів 

сучасного міста в 

контексті ци-

вілізаційної ан-

тропології 

Сучасні наукові до-

слідження на шляху 

до євроінтеграції: 

матеріали міжнарод-

ного науково-

практичного фору-

му.- 2019.- С.337-339. 

  

 

0,25 

 

        

Всього  х х х х 
5)

 2,9 х 

 

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

1.        

2.        

…        

Всього  х х х х 
5)

  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 
3)  у відповідності до Правил оформлення списку використаних джерел 
4) Scopus, Web of Science, Index Copernicus та ін. 
5) визначити загальну кількість публікацій в міжнародних НМБД. 
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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; кількість сторі-

нок монографії, підруч-

ника, посібника;  

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 

Для  зако-

рдонних 

видань – 

вказати  

імпакт-

фактор 

П.І.Б. 

керівника 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 

Статті 

опубліковані за кордоном (вказати країну) 

1.         

2.         

…         

Всього  х х х х 
3)

  х х 

опубліковані в Україні 

1. Цвєткова Г.О. Політична опо-

зиція як еле-

мент політич-

ної системи 

суспільства та 

демократії. 

Гілея: науковий 

вісник., Випуск 

141 (2). Ч.3. Полі-

тичні науки, Київ, 

2019, с. 57-61 
фахове 

 

0,5 

 

Морарь 

М.В. 

       х  

…       х  

Всього  х х х х 
3)

 0,5  х 

Тези доповідей 

опубліковані за кордоном (вказати країну) 

1.   
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1. Тараненко Г.Г. 

Тишковець Г. 

О. 

Соціально-

філософський 

аналіз булінгу 

як деструктиву 

гармонізації 

культурно-

освітнього про-

стору особис-

тості 

 The 2nd 

International 

scientific and 

practical conference 

“Perspectives of 

world science and 

education” October 

30-31, 2019) CPN 

Publishing Group, 

Osaka, Japan. 2019. 

593 p. – р.290-296  

 

0,2 

 Таранен-

ко Г.Г. 

2. Ликова А. Формування 

мовленнєвої 

культури май-

бутнiх фахiвцiв 

1 лютого 2019р. у 

Hamilton, Canada 

відбулася the 9th 

International con-

ference - Science 

and society, 2019р  

 

0,1 

 Зімонова 

О.В. 

         

         

…    

 

    

Всього  х х х х 
3)

 0,3 х х 

опубліковані в Україні 
1 Кацька В.О. Формування та 

особливості 

термінів харчо-

вої промисло-

вості (назви по-

суду та аксесу-

арів) 

Матеріали VII 

Всеукраїнської на-

уково-технічної 

конференції магіс-

трантів і студентів 

за підсумками нау-

кових досліджень 

2019 року. Меліто-

поль. 2019. С.97-98  

 

0,1 

 

Макси-

мець 

О.М. 

2 Лаврова I.C. Національно-

культурна спе-

Матеріали VII 

Всеукраїнської на-  
 

0,1 

 

Макси-

мець 
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цифіка україн-

ського мовлен-

нєвого етикету 

уково-технічної 

конференції магіс-

трантів і студентів 

за підсумками нау-

кових досліджень 

2019 року. Меліто-

поль. 2019. С.100-

101 

О.М. 

3 Іванов Д.В.,  Українська 

національна 

ідея: проблеми 

та перспективи 

Матеріали VII 

Всеукраїнської на-

уково-технічної 

конференції магіс-

трантів і студентів 

за підсумками нау-

кових досліджень 

2019 року. Меліто-

поль. 2019. С.96-97  

 

0,1 

 

Морарь 

М.В. 

4 Лобода В.С. Політична опо-

зиція як інди-

катор демокра-

тичного сус-

пільства 

Матеріали VII 

Всеукраїнської на-

уково-технічної 

конференції магіс-

трантів і студентів 

за підсумками нау-

кових досліджень 

2019 року. Меліто-

поль. 2019. С.101-

102  

 

0,1 

 

Морарь 

М.В. 

5  

Терехова С.М. 

Аксіологічні 

виміри гармо-

нійних відно-

син у системі 

«природа-

людина» 

Екологія – філосо-

фія існування люд-

ства: зб. наук. 

праць учасників VІ 

Науково-

практичної конфе-  

 

0,2 х 

Таранен-

ко Г.Г. 
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ренції (Меліто-

поль, 17 травня 

2019 р.) / за заг. 

ред. М.М.Радєвої. 

– Мелітополь: ТОВ 

«Колор Принт», 

2019. – С.166-170. 

6 Данюк К.О.  Особливості 

дуальної освіти 

у Німеччині 

Матеріали VII 

Всеукраїнської на-

уково-технічної 

конференції магіс-

трантів і студентів 

за підсумками нау-

кових досліджень 

2019 року. Меліто-

поль. 2019. С.94-95  

 

0,1 

 

Таранен-

ко Г.Г. 

7 Маджар Р.Ю.,  Проблема мо-

тивації здобу-

вачів вищої 

освіти до нав-

чальної роботи 

у закладі вищої 

освіти 

Матеріали VII 

Всеукраїнської на-

уково-технічної 

конференції магіс-

трантів і студентів 

за підсумками нау-

кових досліджень 

2019 року. Меліто-

поль. 2019. С.103-

104  

 

0,1 

 

Таранен-

ко Г.Г. 

8 Омел’яненко 

А.В. 

Особливості 

вступу та пер-

спективи здо-

буття диплома 

магістра в 

Німеччині 

Матеріали VII 

Всеукраїнської на-

уково-технічної 

конференції магіс-

трантів і студентів 

за підсумками нау-

кових досліджень  

 

0,1 

 

Таранен-

ко Г.Г. 
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2019 року. Меліто-

поль. 2019. С.107-

108 

9 Цвентух М.Ю. Геотермальна 

енергетика в 

Україні 

Матеріали VII 

Всеукраїнської на-

уково-технічної 

конференції магіс-

трантів і студентів 

за підсумками нау-

кових досліджень 

2019 року. Меліто-

поль. 2019. С.112-

113  

 

0,1 х 

Мельник 

О.О. 

10 Ярошенко О.С. Колізії щодо 

захисту ав-

торських прав в 

Україні 

Матеріали VII 

Всеукраїнської на-

уково-технічної 

конференції магіс-

трантів і студентів 

за підсумками нау-

кових досліджень 

2019 року. Меліто-

поль. 2019. С.114-

115  

 

0,1 

х Мельник 

О.О. 

11 Чернуха Є.О. Здоровий 

спосіб життя як 

філософська 

категорія 

Матеріали VII 

Всеукраїнської на-

уково-технічної 

конференції магіс-

трантів і студентів 

за підсумками нау-

кових досліджень 

2019 року. Меліто-

поль. 2019. С.113-

114  

 

0,1 

 Ісакова 

О.І. 
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12 Терещенко 

Ю.О. 

Гуманітариза-

ція системи 

освіти 

Матеріали VII 

Всеукраїнської на-

уково-технічної 

конференції магіс-

трантів і студентів 

за підсумками нау-

кових досліджень 

2019 року. Меліто-

поль. 2019. С.111-

112  

 

0,1 

 Ісакова 

О.І. 

13 Нестерчук А.М. М.Ф. Сидорен-

ко – організа-

тор садівництва 

на півдні 

України 

Матеріали VII 

Всеукраїнської на-

уково-технічної 

конференції магіс-

трантів і студентів 

за підсумками нау-

кових досліджень 

2019 року. Меліто-

поль. 2019. С.104-

105  

 

0,1 

 Михайлов 

В.В. 

14 Скребейко С.П. Діяльність 

мелітопольсь-

кого товариства 

«Меморіал» у 

1989-1991 рр 

Матеріали VII 

Всеукраїнської на-

уково-технічної 

конференції магіс-

трантів і студентів 

за підсумками нау-

кових досліджень 

2019 року. Меліто-

поль. 2019. С.109-

110  

 

0,1 

 Михайлов 

В.В. 

15 Стоєва Т.С. Визначальні 

фактори 

соціально-

Матеріали VII 

Всеукраїнської на-

уково-технічної  

 

0,1 

 Єременко 

Л.В. 
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психологічного 

клімату трудо-

вого колективу 

конференції магіс-

трантів і студентів 

за підсумками нау-

кових досліджень 

2019 року. Меліто-

поль. 2019. С.110-

111 

16 Барабан М.С. Вплив процесу 

секуляризації 

на формування 

розвитку 

ціннісних 

орієнтацій су-

часної молоді 

Матеріали VII 

Всеукраїнської на-

уково-технічної 

конференції магіс-

трантів і студентів 

за підсумками нау-

кових досліджень 

2019 року. Меліто-

поль. 2019. С.92-93  

 

0,1 

 Щербако-

ва Н.В. 

17 Кюрчева Ю.С. Релігія як міри-

ло моральності 

сучасного сус-

пільства 

Матеріали VII 

Всеукраїнської на-

уково-технічної 

конференції магіс-

трантів і студентів 

за підсумками нау-

кових досліджень 

2019 року. Меліто-

поль. 2019. С.99-

100  

 

0,1 

 Щербако-

ва Н.В. 

18 Горлова К.О. Гендерні аспек-

ти спілкування 

Матеріали VII 

Всеукраїнської на-

уково-технічної 

конференції магіс-

трантів і студентів 

за підсумками нау-

кових досліджень  

 

0,1 

 Шлєіна 

Л.І. 
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2019 року. Меліто-

поль. 2019. С.93-94 

19 Дяткова Є.С. Невербальні 

гендерні ко-

мунікативні 

стереотипи 

Матеріали VII 

Всеукраїнської на-

уково-технічної 

конференції магіс-

трантів і студентів 

за підсумками нау-

кових досліджень 

2019 року. Меліто-

поль. 2019. С.95-96  

 

0,1 

 Шлєіна 

Л.І. 

20 Нестерчук А.М. Гендерні особ-

ливості мовної 

комунікації 

Матеріали VII 

Всеукраїнської на-

уково-технічної 

конференції магіс-

трантів і студентів 

за підсумками нау-

кових досліджень 

2019 року. Меліто-

поль. 2019. С.105-

106  

 

0,1 

 Шлєіна 

Л.І. 

21 Овесков О.В. Становлення 

категорії «ген-

дер» в 

лінгвістиці 

Матеріали VII 

Всеукраїнської на-

уково-технічної 

конференції магіс-

трантів і студентів 

за підсумками нау-

кових досліджень 

2019 року. Меліто-

поль. 2019. С.106-

107  

 

0,1 

 Шлєіна 

Л.І. 

22 Перепелиця 

Д.М. 

Гендерні відно-

сини у між-

Матеріали VII 

Всеукраїнської на-  
 

0,1 
 Шлєіна 

Л.І. 
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культурній ко-

мунікації 

уково-технічної 

конференції магіс-

трантів і студентів 

за підсумками нау-

кових досліджень 

2019 року. Меліто-

поль. 2019. С.108-

109 

23 Кравець З.О. Милозвучність 

української мо-

ви 

Матеріали VII 

Всеукраїнської на-

уково-технічної 

конференції магіс-

трантів і студентів 

за підсумками нау-

кових досліджень 

2019 року. Меліто-

поль. 2019. С.98-99  
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