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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. … і т.д. 

– нових технологій 1. … і т.д. 

– нових матеріалів 1. … і т.д. 

– сортів рослин та порід тварин 1. … і т.д. 

– методів, теорій 1. … і т.д. 

– інше 1. … і т.д. 
 

 

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

ця 6 

Впроваджено НТП у виробництво, в тому числі: Назва НТП
1) 

– нової техніки 1. … і т.д. 

– нових технологій 1. … і т.д. 

– нових матеріалів 1. … і т.д. 

– сортів рослин та порід тварин 1. … і т.д. 

– методів, теорій 1. … і т.д. 

– інше 1. … і т.д. 
1) відмітити НТП, створену і впроваджену в звітному році 

 

10. Впровадження науково-технічної продукції у навчальний процес – 

таблиця 7 

Впроваджено НТП у навчальний процес, в тому числі: Назва НТП
1) 

– нової техніки 1. … і т.д. 

– нових технологій 1. … і т.д. 

– нових матеріалів 1. … і т.д. 

– сортів рослин та порід тварин 1. … і т.д. 

– методів, теорій 1. … і т.д. 

– інше 1. … і т.д. 
1) відмітити НТП, створені у звітному році 
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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      
1) патент на винахід, на корисну модель, на промисловий зразок; авторське свідоцтво на науковий твір 

 

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

ін. наукові роботи, надруковані у закордонних виданнях та виданнях 

України). (Додаток А). 

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

дять до наукометричних баз даних – таблиця 10 

№ П.І.Б.1)
   

Scopus
 
  

Web of 

science 
Copernicus

 Google 

Scholar 

Інші наукомет-

ричні бази 

(крім РИНЦ)… 

цит. h цит. h цит. h цит. h цит. h 

1. Тараненко Г.Г.       27 2   

2. Морарь М.В.       16 2   

3. Мельник О.О.       8 2   

4. Щербакова 

Н.В. 

      7 2   

5. Михайлов В.В.       4 1   

6. Олексенко Р.І.   8 2   398 11   

Всьо-            

javascript:void(0)
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1)  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 

го 

в т.ч. 

моло-

ді 

вчені 

 

          

№  П.І.Б.
1)

 Назва заходу  
Місце та дата про-

ведення  

Тема  

доповіді
 

Міжнародні конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 

1. Максимець 

О.М.  

XІІ Міжнародній на-

уково-практичній 

конференції «Мови і 

світ: дослідження та 

викладання» 

м. Кропивницький, 

22-23 березня 2018 

р. 

Розвиток 

суфіксальної 

словотвірної 

підсистеми 

іменників з 

транспозиційним 

значенням 

опредметненої дії 

(структури з 

суфіксом -н(я) 

2. Максимець 

О.М. 

Міжнародна мульти-

дисциплінарна кон-

ференція «Ключові 

питання освіти та на-

уки: перспективи ро-

звитку для України 

та Польщі» 

м. Стальова Воля 

(Польща), 20-21 че-

рвня 2018 р. 

Мотивація вивчення 

української профе-

сійної мови як один 

із чинників підгото-

вки фахівця 

3. Морарь М.В. Розвиток сучасного 

суспільства в умовах 

глобальної нестабі-

льності: Матеріали 

міжнародної науко-

во-практичної кон-

ференції. 

м. Одеса, 11-12 тра-

вня 2018 р. 

Українська націона-

льна ідея: проблеми 

та перспективи. 

4. Морарь М.В. Освіта і наука в умо-

вах глобальних тран-

сформацій. Матеріа-

ли ІІ Всеукраїнської 

наукової конферен-

ції. 

26-27 жовтня 2018 

р., м. Дніпро. 

Роль і місце політо-

логії в системі соці-

ально-гуманітарних 

дисциплін 

5. Тараненко Г.Г. ХІІІ Міжнародна  на-

уково-практична 

конференція  «Інсти-

туціональні перетво-

рення  в суспільстві: 

світовий досвід і 

українська реаль-

ність» 

14 вересня 2018 

м. Мелітополь 

Роль і місце культу-

рно-освітнього про-

стору особистості у 

подоланні духовної 

кризи сучасної лю-

дини 



 6 

6. Тараненко Г.Г. VI Міжнародна нау-

кова конференція 

«Perspectives of 

Science and 

Education»   

м. Нью Йорк, США  

14 грудня 2018 р.    

Гендерні аспекти 

мовної поведінки 

викладача закладу 

вищої освіти 

7. Тараненко Г.Г. Міжнародна науково-

практична 

конференція 

«Психологія і 

педагогіка на сучас-

ному етапі розвитку 

наук: актуальні пи-

тання теорії і практи-

ки» 

м. Одеса  

14-15 грудня 2018 р.  

Особливості еколо-

гічної освіти та ви-

ховання: реалії сьо-

годення та перспек-

тиви розвитку 

8. Тараненко Г.Г. II Міжнародна нау-

кова конференція 

«Сучасний освітній 

простір: трансформа-

ція національних мо-

делей в умовах інтег-

рації»  

26 жовтня 2018 ро-

ку, м. Лейпциг, Ні-

меччина 

Соціально-

філософський аналіз 

національної самос-

відомості у системі 

етнічної ідентично-

сті 

9. Ісакова О.І. Міжнародна мульти-

дисциплінарна кон-

ференція  «Key Issues 

of Education and 

Sciences: Develop-

ment Prospects for 

Ukraine and Poland» 

20-21 июля 2018 р. 

м. Стальова Воля, 

Польща 

Роль філософії в 

осмисленні глоба-

льних проблем су-

часності 

10. Мельник О.О. Матеріали  ХХХІV  

Міжнародної  науко-

во-практичної  інтер-

нет-конференції  

«Тенденції  та  перс-

пективи  розвитку  

науки  і  освіти  в  

умовах  глобалізації» 

м. Переяслав-

Хмельницький,  

30 березня, 2018 р.  

Адміністративна 

реформа 

П.Скоропадського 

11. Мельник О.О. Міжнародна мульти-

тисциплінарна нау-

кова конференція 

«Ключові питання 

освіти та науки: пер-

спективи розвитку 

для України та 

Польщі». Ч. 5. – 207 

с.С.111-114 

м. Славова Воля, 

20-21 липня 2018 р. 

 

Розбудова держав-

них структур за ча-

сів українською ре-

волюції 

12. Михайлов В.В. Міжнародна науково-

практична конферен-

ція  «Актуальні про-

блеми сучасної нау-

ки» 

м. Київ, 8-9 червня 

2018 р. 

«Відновлення істо-

ричної пам’яті про 

радянські репресії в 

діяльності товарис-

тва «Меморіал» на 

Півдні України в 

роки перебудови» 

13. Єременко Л.В. Міжнародна науково-

практична конферен-

м. Київ 

4 – 5 травня  

Аналіз соціально-

психологічних мо-
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ція «Педагогіка та 

психологія: виклики 

та сьогодення» 

2018 р. 

 

делей заощаджува-

льної поведінки. 

14. Єременко Л.В. Міжнародна науково-

практична конферен-

ція «Інноваційні нау-

кові дослідження в 

сфері педагогічних та 

психологічних наук» 

м. Київ 

4 – 5 травня 

2018 р. 

 

Аналіз психологіч-

ного підходу до до-

слідження факторів 

задоволеності пра-

цею. 

15. Єременко Л.В. Міжнародна науково-

практична конферен-

ція «Актуальні пи-

тання застосування 

на практиці досяг-

нень сучасної педаго-

гіки і психології» 

м. Харків 

11 – 12 травня  

2018 р. 

Аналіз впливу пси-

хологічних факторів 

на економічну пове-

дінку населення. 

16. Шлєіна Л.І. Міжнародна науково-

практична конферен-

ція: «Сучасні педаго-

гіка та психологія: 

перспективні та пріо-

ритетні напрями нау-

кових досліджень» 

м. Київ, 13-14 липня 

2018 р. 

Гендерна культура 

особистості в умо-

вах закладів вищої 

освіти 

17. Зімонова О.В. ХІІ Міжнародна нау-

ково-практична кон-

ференція 

м. Кропивницький,  

22-23 березня 2018 

р. 

Формування мов-

леннєвої культури 

майбутнього фахів-

ця на заняттях з 

української мови (за 

професійним спря-

муванням) у вищо-

му навчальному за-

кладі. 

18. Олексенко Р.І. Формування страте-

гій 

міжкультурної кому-

нікації особистості 

Учня в онтогенезі: 

від методики до ме-

тодології 

13-14 вересня 2018 

р. 

Культурне плану-

вання «міської ек-

зистенції» як спо-

собу самопізнання 

міських громад та 

формування їх імі-

джу 

     

Всеукраїнські конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 

     

     

1. Тараненко Г.Г. Всеукраїнська науко-

во-практична конфе-

ренції з міжнародною 

участю до 95-річчя 

Мелітопольського 

державного педагогі-

чного університету 

імені Богдана Хмель-

ницького «Дискурс в 

умовах мінливості 

м. Мелітополь,  

20-21 квітня 2018 р. 

«Дискурсивна скла-

дова професійного 

саморозвитку май-

бутнього фахівця в 

умовах мінливості 

соціокультурного 

простору» 
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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 

соціокультурного 

простору» 

2. Михайлов В.В. 4-ті Донцовські чи-

тання «Дмитро Дон-

цов: постать на тлі 

епохи» 

м. Мелітополь, 5-6 

жовтня 2018 р. 

«Національна ідея в 

теорії та практиці 

неформальних орга-

нізацій України у 

добу перебудови» 

3. Єременко Л.В. Всеукраїнська науко-

во-практична конфе-

ренція «Сучасна фі-

лологія: наукові про-

блеми та їх дослі-

дження» 

м. Мелітополь, 27 

квітня  2018 р. 

Сучасне літературо-

знавство у світлі но-

вітніх наукових до-

сліджень. 

4. Щербакова 

Н.В. 

Всеукраїнська 

Internet конференція 

«Актуальні проблеми 

гуманітарно-

правових наук» 

м. Кривий Ріг, 15-19 

березня 2018 р.  

Проблема трансфо-

рмації ціннісних 

орієнтацій сучасної 

української молоді. 

Соціально-

філософський ас-

пект 

5. Щербакова 

Н.В. 

Всеукраїнська науко-

во-практична конфе-

ренція з міжнарод-

ною участю: Дискурс 

в умовах мінливості 

соціокультурного 

простору 

м. Мелітополь, 20-

21 квітня 2018 р.   

Філософський дис-

курс трансформації 

ціннісних орієнта-

цій сучасної молоді 

України 

     

Конференції, які відбулися в ТДАТУ 

1. Тараненко Г.Г. IV Всеукраїнська на-

уково-практична Ін-

тернет-конференція 

студентів та магіст-

рантів за підсумками 

наукових досліджень 

2017 року «Перші 

кроки до науки» 

Мелітополь: ТДА-

ТУ, 2018 

Компаративний 

аналіз американсь-

кої та української 

освітніх систем 

     

Науково-практичні семінари 

1.     
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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) 

 

18.  Наукові збірники, видані кафедрою – таблиця 14 

№ Назва збірника Вид збірника
1) 

Кількість 

 публікацій //обліково-

видавничі (авторські) 

аркуші 
1.    

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

 

19.  Участь у виставках – таблиця 15 

№ 

Назва  

виставкових 

 заходів, 

ПІБ учасника (ів) 

Місце та дата  

проведення 

Перелік виставлених  

експонатів 

1.    

 

 

20.  Робота над дисертаціями 

20.1 Робота над дисертаціями – таблиця 16 

№ 

П.І.Б. 

дисе-

ртанта 

Тема 

дисер-

тації 

Науковий 

керівник 

(консуль-

тант) вче-

ний сту-

пень, вче-

не звання 

Дата 

затвер-

дження 

теми ди-

сертації 

Вченою 

радою 

Дата 

пред-

став-

лення 

дисер-

тації до 

захисту 

Шифр 

спецради 

подання 

дисертації 

до захисту, 

назва 

установи 

Вид 

на-

вчан-

ня 

1. Шлєі-

на Л.І. 

Органі-

зацій-

но-

педаго-

гічні 

умови 

форму-

вання 

генде-

к.пед.н., 

доцент 

МДПУ ім. 

Б. Хмель-

ницького  

Воровка 

Маргари-

та 

Іванівна 

28.11.18 

р. 

  заоч-

но 
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20.2 Захист дисертацій докторантами, аспірантами та здобувачами кафед-

ри – таблиця 17 

№ 

П.І.Б.  

дисер-

танта 

Тема 

дисер-

тації 

Спеціа-

льність 

(назва, 

шифр) 

Вид  

дисер-

тації 

Шифр спе-

ціалізованої 

вченої ради, 

назва уста-

нови, в 

якій захи-

щена  

дисертація 

Дата 

захисту 

Дата 

прису-

дження 

науко-

вого 

ступеню 

1.        

 

 

20.3 Захист дисертацій під керівництвом співробітників кафедри – табли-

ця 18 

 

 

 

21. Рецензування, редагування і підготовка збірників наукових праць, 

монографій, опонування дисертацій 

21.1 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 

рної 

куль-

тури 

студен-

тів аг-

рарних 

закла-

дів ви-

щої 

освіти 

№ 

П.І.Б. 

керів-

ника 

Тема ди-

сертації 

П.І.Б. 

дисе-

ртан-

та 

Спеціа-

льність 

(назва, 

шифр) 

Вид 

ди-

сер-

тації 

Шифр спеціалі-

зованої вченої 

ради, назва 

установи, в 

якій захищена 

дисертація 

Дата 

захис-

ту 

1.        
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1.        
Підготовка експертного висновку по дисертації 

1.        
Опонування дисертацій 

1.        
Підготовка відгуків на автореферати дисертацій 

1.        

 

21.2 Рецензування наукових праць, редагування та підготовка збірників 

наукових праць – таблиця 20 

№ 

П.І.Б. 

рецензента  

(редактора, 

члена редколе-

гії ) 

Збірники нау-

кових праць
1) 

Монографії, на-

вчальні посіб-

ники
1) 

Наукові  

журнали
1) 

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

 

 

22.  Науково-технічна творчість молоді 

22.1 Робота наукових гуртків – таблиця 22 

№ 
П.І.Б. 

керівника 
Тема дослідження гуртка 

П.І.Б. та № групи 

учасника гуртка 

1. 

Максимець 

О.М. 

Студентський науковий гурток 

«Лінгвіст» 
 

Українська мова за професійним 

спрямуванням 

 

 

 

1.Іванова Тетяна, 11МК 

2.Переверзєва Ольга, 11 

МК 

3.Вакасова Карина, 11 ХТ 

4. Наливайко Поліна, 11 

ХТ 

5. Сидоренко Любов, 11 

ХТ 

6. Рудакова Ганна, 11 ХТ 

7. Ніконов Іван, 11 ХТ 

8. Долинська Олександра, 

11 ХТ 

9. Хахаєва Маргарита, 11 

МК 

10. Скачков Сергій, 11 

МК 

 

2. 

Морарь М.В. Студентський науковий гурток 

«Держава як інститут політичної 

системи» 

 

Науковий гурток з дисципліни 

«Політологія» 

1. Гейман Ю. 

2. Гончаренко Є. 

3. Кушнир О. 

4. Москаленко О. 

5. Чебанов Є. 

6. Чура Д. 

7. Якубовська В. 

8. Захарчук І. 

9. Комарова К. 

10. Руденко А. 

11. Ревуцька Г. 

3. Тараненко Г.Г. Гурток «Magister» 1. Алімова Ірина Олекса-
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Поглиблене вивчення здобувачами 

вищої освіти загальної педагогіки, 

методики виховної роботи, історії 

педагогіки, педагогічної майстер-

ності, педагогічної етики, іннова-

ційних педагогічних технологій. 

ндрівна – 11 МБ ЕК 

2. Башаріна Вікторія Ан-

дріївна – 11 МБ АГ 

3. Бартиш Діана Ігорівна 

– 11 МБ ХТ 

4. Гарабажій Крістіна 

Анатоліївна – 11 МБ 

ХТ 

5. Гудкова Вікторія Вік-

торівна – 11 МБ ЕК 

6. Грушко Вадим Сергі-

йович – 11 МБ ЕК 

7. Індік Віолетта Сергіїв-

на – 11 МБ АГ 

8. Колодочка Тетяна 

Юріївна – 21 ЕК 

9. Кольцов Руслан Ана-

толійович – 11 МБ ЦБ 

10. Лісова Олена Олекса-

ндрівна – 11 МБ АГ 

11. Масловська Анастасія 

Сергіївна – 11 МБ ХТ 

12. Носаченко Валентина 

Вікторівна – 11 МБ АГ 

13. Терехова Софія Мак-

симівна – 21 ЕК 

4. 

Мельник О.О. Студентський науковий гурток 

«Інтелект» 

 

Дослідження проблем захисту ін-

телектуальної власності в Україні 

1. Шостак А.О.,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. Калита М.П., 23 МБ АІ 

6. Бдуленко Д.О., 25 МБ 

АІ 

7. Доротюк  А.В., 21 МБ 

АІ 

8. Воробйова А.Г., 11 МБ 

ПТ 

9. Іванова О.Г., 11 МБ ПТ 

10. Ткачук В.В., 11 МБ ПТ 

5. 

Ісакова Є.І. Студентський науковий гурток 

«Scientia» 

 

Науковий гурток з дисципліни 

«Філософія науки» 

1. Башарина Вікторія – 

12МБАГ 

2. Мазур Віктор – 12 

МБАГ 

3. Топов Вячеслав - 12 

МБАГ 

4. Токар Наталія - 11 ГЗ 

5. Цвєткова Ганна - 11 ГЗ 

6. Індик Віолктта - 11 МБ 

АГ 

7. Дереза Сергій - 11 МБ 

АГ 

8. Ростовцев Олександр - 

11 КН 
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9. Карпенко Марк - 11 

КН 

10. Аргунова Наталя - 11 

СВ 

11. Лісова Анастасія - 21 

АГ 

12. Бодня Віктор - 21 АГ 

6. 

Михайлов В.В.  Науковий гурток «Кліо» 

 

Історія та культура України, Істо-

ричне краєзнавство 

1. Мартинова Наталія – 

21 МН 

2. Чепак Анастасія – 11 

ЕЕЕ 

3. Панкова Інна – 12 МН 

4. Мершенко Єлізавета 

12 МН 

5. Ликова Анастасія – 11 

МН 

6. Хахаєва Маргарита 11 

МК 

7. Іванова Тетяна 11 МК 

8. Носань Сергій 11 ЕЕЕ 

9. Овесков Олександр 11 

ТР 

10. Баранов Владислав – 

11 ПТ 

7. 

Щербакова 

Н.В. 

Науковий гурток  

«Герменевтика» 

 

Науковий гурток з дисципліни 

«Філософія» 

1. Вакасова Карина - 

11ХТ 

2. Попова Катерина - 

11ХТ 

3. Сидоренко Любов - 

11ХТ 

4. Бондаренко Данило - 

11ГРС 

5. Полянських Карина - 

11ГРС 

6. Паніотова Ніна - 11ОО 

7. Тімо Володимир - 

11АІ 

8. Харченко Олег - 11АІ 

9. Панкова Інна - 12МН 

10. Федосов Владислав - 

12МН 

11. Ясінська Надія - 12МН 

8. 

Єременко Л.В. Студентський науковий гурток 

«Ресурс» 

 

Науковий гурток з «Психології» та 

«Конфліктології» 

1. Андрущенко С.В. - 11 

МБ МК 

2. Бріцин А.О. - 11 МБ 

МК 

3. Кашуба Н.І. - 11 МБ 

МК 

4. Михайлова М.С. - 11 

МБ МК 

5. Сергєєва Ю.О. - 11 МБ 

МК 

6. Фурса В.А. - 11 МБ 

МК 
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7. Зубенко Д.Д. - 11 МБ 

МК 

8. Авакян Г.Ю. - 21 МБ 

ФБ 

9. Скрипка Н.О. - 21 МБ 

ФБ 

10. Мартинюк Н.С. - 21МБ 

ФБ 
Всього, 

осіб 

 
х 

87 осіб 

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

вник) 

22.3 Студенти, які взяли участь у НДР, що виконуються за рахунок коштів 

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

22.4 Студенти, які взяли участь у НДР, що виконуються за рахунок коштів 

державного бюджету (П.І.Б., група, тема, державний реєстраційний 

номер, керівник) 

22.5 Студенти, які взяли участь у НДР, що виконуються в межах робочого 

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

керівник) 

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

23 

№ 

П.І.Б. та № 

групи 

виконавця 

Тема 

дипломного проекту (роботи) 

П.І.Б. 

керівника 

Рекомендовані до впровадження 

1.    

Впроваджені в ННДЦ університету 

1.    

 

22.7  Студенти, які взяли участь у Всеукраїнських та Міжнародних олімпі-

адах - таблиця 24 

№ Предмет 

Вид олімпіади,  

місце і дата її 

проведення 

П.І.Б., група 

Вид заохочення 

(дипломи, гра-

моти, зайняте 

місце тощо) 

1.     

 

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

№ П.І.Б. Назва заходу 
Місце та дата 

проведення  

Тема  

доповіді
 

Міжнародні конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 

1. Алімова Ірина 

Олександрівна 
VI Міжнародна 

наукова конфере-

нція «Perspectives 

of Science and 

Education»   

м. Нью Йорк, США | 

14 грудня 2018 р.    

Гендерні аспекти 

мовної поведінки 

викладача закладу 

вищої освіти 

2. Гудкова Вікто- Міжнародна нау- м. Одеса  Особливості еколо-
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рія Вікторівна ково-практична 

конференція 

«Психологія і 

педагогіка на су-

часному етапі роз-

витку наук: 

актуальні питання 

теорії і практики» 

14-15 грудня 2018 р.  гічної освіти та ви-

ховання: реалії сьо-

годення та перспек-

тиви розвитку 

Всеукраїнські конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 
1.     

Конференції, які відбулися в ТДАТУ 

1. Савійський С., 

22 ПМ 

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів 

12 квітня 2018 р., 

ТДАТУ 

Роль 

інтернаціоналізмів у 

різних 

терміносистемах 

2. Лисова Е.А., 41 

АГ 

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів 

12 квітня 2018 р., 

ТДАТУ 

Політична реклама 

як форма комунікації 

у суспільстві. 

3. Волкова І.В., 21 

ЕЕЕ 

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів 

12 квітня 2018 р., 

ТДАТУ 

Політична опозиція 

як індикатор демо-

кратичного 

суспільства 

4. Индик В.С., 41 

АГ 

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів 

12 квітня 2018 р., 

ТДАТУ 
Порівняльний аналіз 

президентської та 

парламентської форм 

правління 

5. Асадян Д.С., 22 

АІ 

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів 

12 квітня 2018 р., 

ТДАТУ 

Перспективи розвит-

ку 

автомобілебудування 

6. Корець К.А., 11 

ОО 

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів 

12 квітня 2018 р., 

ТДАТУ 

Антропологічний 

матеріалізм Фейер-

баха 

7. Єгикян А.Р., 11 

ОО 

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів 

12 квітня 2018 р., 

ТДАТУ 

Філософські погляди 

Платона. 

8. Лактіонов Є.Є., 

21 МК 

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів 

12 квітня 2018 р., 

ТДАТУ 

Психологічні основи 

маркетингу. 

9. Драгнєв В., 13 Всеукраїнська на- 12 квітня 2018 р., Аналіз релігійних 
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МБ АІ уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів 

ТДАТУ поглядів Вальтера. 

10. Мартинова Н., 

11 ФБ 

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів 

12 квітня 2018 р., 

ТДАТУ 

Голодомор 1932-

1933 р.р. на території 

с. Терпіння. 

11. Чуб К., 11 ЦБ Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів 

12 квітня 2018 р., 

ТДАТУ 

Жінка у творчості 

Михайла Стельмаха. 

12. Куксова А.В., 

11 ОО 

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів 

12 квітня 2018 р., 

ТДАТУ 

Філософія Фоми 

Аквінського. 

13. Лисак А., 11 

ПТ 

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів 

12 квітня 2018 р., 

ТДАТУ 

Концепція надлюди-

ни Ніцше. 

14. Гарнага В.В., 

11 МБ ГМ 

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів 

12 квітня 2018 р., 

ТДАТУ 

Досвід вищої освіти 

Японії у контексті 

освітніх трансфор-

мацій сучасної Укра-

їни 

15. Базаря М.В., 11 

МБ ГМ 

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів 

12 квітня 2018 р., 

ТДАТУ 

Порівняльний аналіз 

освітніх систем Ки-

таю та України 

16. Букреєв Є.В., 

11 МБ ГМ   

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів 

12 квітня 2018 р., 

ТДАТУ 

Компаративний ана-

ліз латвійської та 

української освітніх 

систем 

17. Вакасова К.0., 

11 ХТ 

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів 

19-23 жовтня 2018 

р., ТДАТУ 

Фемінітиви в україн-

ській мові. 

18. Іванова Т., 11 

МК 

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів 

19-23 жовтня 2018 

р., ТДАТУ 

Молодіжний сленг. 

19. Завальнюк 

В.А., 11 ГЗ 

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

19-23 жовтня 2018 

р., ТДАТУ 

Походження та суть 

національного сим-

волу - тризуб. 
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тів 

20. Токар Н.О., 11 

ГЗ 

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів 

19-23 жовтня 2018 

р., ТДАТУ 

Основні тенденції 

розвитку сучасної 

української культу-

ри. 

21. Борщ Д.А., 11 

АГ 

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів 

19-23 жовтня 2018 

р., ТДАТУ 

Політика коренізаціі: 

українізація і розви-

ток національних 

меншин (1920-

1930рр). 

22. Сідельников 

Б.Ю., 21 ЕЕЕ 

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів 

19-23 жовтня 2018 

р., ТДАТУ 

Перспективи розвит-

ку традиційних видів 

електроенергетики 

23. Цвентух М.Ю., 

21 ЕЕЕ 

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів 

19-23 жовтня 2018 

р., ТДАТУ 

«За» і «Проти» вико-

ристання нетраде-

ційних видів елект-

роенергетики 

24. Цвєткова Г., 11 

ГЗ 

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів 

19-23 жовтня 2018 

р., ТДАТУ 

Свобода та відпові-

дальність особистос-

ті. 

25. Михайова М.С. 

11 МБ МК 

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів 

19-23 жовтня 2018 

р., ТДАТУ 

Індивідуальна конф-

ліктна компетент-

ність особистості. 

26. Фурса В.А., 11 

МБ МК 

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів 

19-23 жовтня 2018 

р., ТДАТУ 

Психологічні при-

йоми нападу і само-

захисту в конфлікт-

ному полі. 

27. Кольцов Р. А., 

11 МБ ЦБ 

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів 

19-23 жовтня 2018 

р., ТДАТУ 

Невербальні методи 

впливу на аудиторію  

 

28. Колодочка Т. 

Ю., 21 ЕК  

 

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів 

19-23 жовтня 2018 

р., ТДАТУ 

Молода українська 

сім’я: виклики та 

умови міцності  

29. Вакасова К.А., 

11 ХТ 

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів 

19-23 жовтня 2018 

р., ТДАТУ 

 Здоровий глузд про-

ти теорії симуляції. 

30. Сидоренко 

Л.Д., 11 ХТ 

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

19-23 жовтня 2018 

р., ТДАТУ 

 Цивілізаційні загро-

зи штучного інтелек-
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конференція магі-

странтів і студен-

тів 

ту. 

31. Мартинова 

Н.О., 21 МН 

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів 

19-23 жовтня 2018 

р., ТДАТУ 

Розвиток народних 

ремесел і промислів 

в с. Терпіння в ХІХ - 

на поч. ХХІ ст. 

32. Андріяшин В., 

11 ПТ 

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів 

19-23 жовтня 2018 

р., ТДАТУ 

Дипломатія Україн-

ської держави Павла 

Скоропадського 

(1918 р.) 

33. Ольховська О., 

11 МН 

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів 

19-23 жовтня 2018 

р., ТДАТУ 

Помилки у мові рек-

лами. 

34. Марченко Я., 

11 МН 

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів 

19-23 жовтня 2018 

р., ТДАТУ 

Українська мова в 

доісторичні часи. 

35. Щебликіна., 11 

ФБ 

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів 

19-23 жовтня 2018 

р., ТДАТУ 

Авторські повтори у 

поезії Миколи 

Вінграновського. 

36. Чукіна К., 11 

ФБ 

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів 

19-23 жовтня 2018 

р., ТДАТУ 

Образ жінки на 

сторінках 

регіональних видань. 

37. Грішко Р., 11 

ФБ 

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів 

19-23 жовтня 2018 

р., ТДАТУ 

Проблеми 

української мови як 

державні. 

Науково-практичні семінари 

1.     

 

22.9 Студенти, які взяли 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.    

 

22.10 Студентські наукові роботи, рекомендовані на державні та регіона-

льні конкурси – таблиця 27 

№ 
П.І.Б., 

 група 

Назва  

роботи 

Установа,  

яка проводила  

П.І.Б. 

керівника 
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конкурс 

2-ий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  

1.     

Інші конкурси 

1.     

22.11 Студентські наукові роботи, заохочені на державних та регіональ-

них конкурсах – таблиця 28 

№ 

П.І.Б. 

та № групи 

автора 

Назва  

роботи 

Вид заохочення (ди-

пломи, грамоти, за-

йняте місце тощо) 

П.І.Б. 

керівника 

2-ий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

1.     

Інші конкурси 

1.     

 

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

сні моделі, промислові зразки – таблиця 29 

№ 

П.І.Б. та 

№ групи 

автора(ів) 

Вид охо-

ронного 

докумен-

ту
1)

 

Номер 

охоронно-

го 

документу 

Назва 

винахо-

ду 

(твору) 

Дата публікації 

відомостей про 

видачу охорон-

ного документу 

П.І.Б. 

співав-

торів 

Подано заявок на отримання охоронного документу 

1.   х    

Отримано охоронних документів 

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

 

22.13 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_________________  
                (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; но-

мер; випуск; кіль-

кість сторінок моно-

графії, підручника, 

посібника;  

перша-остання сторі-

нки статі, тез)
3)

  

Тип  

видання 

 (для українсь-

ких: друковане 

– фахове / не 

фахове; елект-

ронне – фахове 

/ не фахове); 

для закордон-

них:: друкова-

не/електронне) 

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. Valentyna Voron-

kova,  Vitalina Ni-

kitenko , 

Roman Oleksenko 

Methodology and 

organization of 

scientific researches 

in the field of 

social-humanitarian 

sciences 

Modern Management: 

Logistics and Educa-

tion 

Монографія 

(Польща) х 1(0,33) х 

    х х  х 

…    х х  х 

Всього  х х х х х
 

0,33 х 

опубліковані в Україні 

1. Мельник О.О. Історія науки і 

техніки 

Навчальний посібник 

/ О. О. Мельник, О. І. 

Лобода / – 

Мелітополь: ФО- Друк. х 18 х 
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Одноріг Т. В., 2018. – 

310 с. [іл.] 

2. Єременко Л.В. Конфліктологія Навчальний посібник 

/Л.В. Єременко / Ме-

літополь: ФО-П Од-

норог Т.В., 2018. – 

219 с. Друк. х 12,79 х 

…    х х  х 

Всього  х х х х х
 

30,79 х 

Статті 

опубліковані за кордоном (вказати країну) 

1. Тараненко Г.Г. 

Религиозная иден-

тификация лично-

сти в системе ее 

ценностных орие-

нтаций и толеран-

тного роста   

На пороге столетия 

белорусской госу-

дарственности: соци-

огуманитарный ас-

пект [Текст] : мате-

риалы межвуз. кругл. 

стола, 06 декабря 

2018 г., г. Баранови-

чи, Респ. Беларусь / 

редкол.: А. В. Деми-

дович (гл. ред.), А В. 

Демидович (отв. 

ред.), З. Н. Козлова и  

[др.].— Барановичи : 

РИГ БарГУ, 2018. — 

172 с. — 53 экз. 

друковане х 0,5 х 

…        

Всього  х х х х 
5)

 0,5 х 

опубліковані в Україні 

1. 

Максимець О.М. 

«Розвиток суфік-

сальної словотвір-

ної підсистеми 

Наукові записки. – 

Випуск 165 – Серія: 

Філологічні науки – 

друковане/ 

фахове 
 0,3 
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іменників з транс-

позиційним зна-

ченням опредмет-

неної дії (структу-

ри з суфіксом -

н(я)» 

Кропивницький: Ви-

давництво «КОД», 

2018. – С. 389-392. 

2. 

Морарь М.В. 

Політична освіта 

як фактор форму-

вання політичної 

культури україн-

ського суспільст-

ва. 

Гілея: науковий віс-

ник. Збірник науко-

вих праць. – К., 2018. 

– Вип. 132 (5). 

 

друковане/ 

фахове 

Index 

Copernicus 
0,5 

 

3. 

Морарь М.В. 

Національна ідея 

як фактор консо-

лідації українсько-

го суспільства. 

Гілея: науковий віс-

ник. Збірник науко-

вих праць. – К., 2018. 

– Вип. 131 (4). 

 

друковане/ 

фахове 

Index 

Copernicus 
0,5 

 

4. 

Мельник О.О. 

Реформування аг-

рарних відносин 

Правобережної 

України у першій 

половині ХІХ ст. 

Електронному нау-

кове фахове виданні 

«Порівняльно-

аналітичне право» 

Ужгородський наці-

ональний універси-

тет.- Ужгород, №  5. 

2018. 

електронне 

/фахове 

Index 

Copernicus 
0,5 

 

5. 

Тараненко Г.Г. 

Межі людської 

духовності: філо-

софсько-освітня 

рефлексія 

Актуальні проблеми 

філософії та соціоло-

гії – 2018. – № 21. – 

С. 117-120. 

друковане/ 

фахове 

Index 

Copernicus 
0,5 

 

6. Тараненко Г.Г. Гуманітарний 

складник у фор-

муванні духовної 

особистості: філо-

Науковий вісник 

Львівського універ-

ситету – 2018. – 

№ 18. . – С.224-229. 

друковане/ 

фахове 

Index 

Copernicus 
0,5 х 
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софсько-освітня 

експлікація 

7. Ісакова О.І. Масова свідомість 

як владна техно-

логія:сутність і 

механізми реалі-

зації 

Регіональні студії 

науковий журнал 

№12, Ужгород 2018, 

с.57-67. 

друковане/ 

фахове 

Index  

Copernicus  
0,5 

 

8. Ісакова О.І. Протиріччя сти-

хійного і свідомо-

го в процесі ста-

новлення й розви-

тку глобалізації 

Науковий журнал 

Вісник Львівського 

університету, Філо-

софсько-

політологічні студії, 

Випуск 18, Львів 

2018, с.92-100. 

друковане/ 

фахове 

Index  

Copernicus 
0,5 

 

9. Щербакова Н.В Neoliberalism in 

Higher Education 

as a Challenge for 

Future Civilization 

Philosophy&Cosmolo

gy.Volume 20, Kyiv, 

2018 
друковане 

Web of 

science 
0,5 

 

10. Михайлов В.В. Проблема відро-

дження  історич-

ної пам’яті в дія-

льності  неформа-

льних організацій 

Південної України 

в роки перебудови 

Наукові праці істо-

ричного факультету 

Запорізького націо-

нального університе-

ту. Запоріжжя: ЗНУ, 

2018. Вип. 50. С.170-

177. 

 

друковане/ 

фахове 

Index  

Copernicus 
0,9 

 

11. Єременко Л.В. Фактори задово-

леності працею і 

мотивації профе-

сійної діяльності 

Теорія і практика су-

часної психології: Зб. 

наук. пр. / За ред. За-

рицької В.В. – Запо-

ріжжя: Класичний 

приватний універси-

тет, 2018. - №1. – С. 

друковане / 

фахове 

Index  

Copernicus 
0,9 
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146-149. 

12. Єременко Л.В. Аналіз досліджень 

фінансової поведі-

нки населення в 

економічній пси-

хології 

Теорія і практика су-

часної психології: Зб. 

наук. пр. / За ред. За-

рицької В.В. – Запо-

ріжжя: Класичний 

приватний універси-

тет, 2018. - №2. – С. 

150-154. 

друковане / 

фахове 

Index  

Copernicus 
0,9 

 

13. Шлєіна Л.І. Сутність компете-

нтнісного підходу 

у вищій освіті   

Збірник наукових 

праць «Педагогічні 

науки». – . Випуск 

LXXXI – Кн.3. – Том 

3 (81). – Х: – Видав-

ничий дім «Гельве-

тика», 2018. – 256 с.- 

С.50-55. 

друковане / 

фахове 
 0.5 

 

14. Шлєіна Л.І. Гендерна культура 

студентської 

молоді в умовах 

закладу вищої 

освіти 

Науковий збірник  

«Актуальні питання 

гуманітарних наук: 

міжвузівський збір-

ник наукових праць 

молодих вчених Дро-

гобицького держав-

ного педагогічного 

університету імені 

Івана Франка» Ви-

пуск № 20, 2018 

 

друковане / 

фахове 

 

0.6 

 

15. Шлєіна Л.І. Організаційно-

педагогічні умови 

формування ген-

дерної культури 

Науковий часопис 

Національного 

педагогічного 

університету імені М. 

друковане / 

фахове 

 

0,6 
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студентів П. Драгоманова. 

Серія 5. Педагогічні 

науки: реалії та пер-

спективи.  Випуск № 

63, 2018 

16. Олексенко Р.І. Філософія ринко-

вих відносин у іс-

торико–

економічному 

дискурсі сучасних 

українських вче-

них 

Збірник наукових 

праць «Гілея: науко-

вий вісник».2018. 

Вип. 137 С. 249-253. 

друковане / 

фахове 

Index  

Copernicus 

0,5 

х 

17. Олексенко Р.І. Зародження та 

розвиток філософії 

ринкових відносин 

на території 

сучасної України: 

до історії пробле-

ми 

Вісник Львівського 

університету;  Серія 

філос.-політолог. 

студії, 2018. Випуск 

20 С. 60-66 

друковане / 

фахове 

Index  

Copernicus 

0,5 

 

Всього  х х х х 
5)

 9,7 х 

Тези доповідей 

опубліковані за кордоном (вказати країну) 

1. 

Максимець О.М. 

Мотивація ви-

вчення української 

професійної мови 

як один із чинни-

ків підготовки фа-

хівця 

Міжнародна мульти-

дисциплінарна кон-

ференція «Ключові 

питання освіти та на-

уки: перспективи ро-

звитку для України 

та Польщі». 

м. Стальова Воля. - 

Республіка Польща 

20-21 липня 2018 ро-

ку 

друковане/не 

фахове 
 0,2  
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2. 

Мельник О.О. 

Розбудова держа-

вних структур за 

часів українською 

революції 

Міжнародна мульти-

дисциплінарна нау-

кова конференція 

«Ключові питання 

освіти та науки: пер-

спективи розвитку 

для України та 

Польщі». Ч. 5. – 207 

с. С.111-114м. Ста-

льова Воля. - Респу-

бліка Польща 20-21 

липня 2018 року 

друковане/не 

фахове 
 0,2  

3. 

Тараненко Г.Г. 

Соціально-

філософський ана-

ліз національної 

самосвідомості у 

системі етнічної 

ідентичності 

Матеріали II Міжна-

родної наукової кон-

ференції «Сучасний 

освітній простір: 

трансформація наці-

ональних моделей в 

умовах інтеграції» 

(26 жовтня 2018 ро-

ку, м. Лейпциг, Ні-

меччина) 

друковане  х 0,2 х 

4. 

Тараненко Г.Г., 

Алімова І.О. 

Гендерні аспекти 

мовної поведінки 

викладача закладу 

вищої освіти 

Матеріали VI Між-

народної наукової 

конференції 

«Perspectives of 

Science and 

Education»   

(14.12.2018 р. м. Нью 

Йорк, США) 

друковане х 0,2 х 

5. 

Ісакова О.І. 

Роль філософії в 

осмисленні глоба-

льних проблем су-

Міжнародна мульти-

дисциплінарна кон-

ференція  «Key Issues 

друкова-

не/нефахове 
 0,3  
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часності of Education and 

Sciences: Develop-

ment Prospects for 

Ukraine and Poland»,  

20-21 июля 2018 р. м. 

Стальова Воля, 

Польща , с.107-112. 

…        

Всього  х х х х 
5)

 1,1 х 

опубліковані в Україні 

1. 

Мельник О.О. 

Адміністративна 

реформа 

П.Скоропадського 

Матеріали  ХХХІV  

Міжнародної науко-

во-практичної 

інтернет-конференції  

«Тенденції та пер-

спективи  розвитку  

науки і освіти в умо-

вах  глобалізації»:  

Зб. наук. праць. Вип. 

34. ‒ 676 с. С.153-156 

Переяслав-

Хмельницький, 2018. 

30 березня 

Електронне 

не фахове 
 0,2 

 

2. 

Тараненко Г.Г., 

І.Іванова, 

О.Григренко, 

Л.Шлєіна, 

І.Кривонос 

Академічна мобі-

льність студентів-

агрономів як не-

віддільний склад-

ник освіти ВНЗ 

південного регіону 

України 

Удосконалення 

освітньо-виховного 

процесу в вищому 

навчальному закладі. 

Випуск 21. / Збірник 

нуково-методичних 

праць / Таврійський 

державний 

агротехнологічний 

університет. – 

друковане/не 

фахове 
х 0,2 х 
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Мелітополь, 2018. – 

224 с. – С. 165-170. 

 

3. 

Тараненко Г.Г., 

Губар Д.І. 

Компаративний 

аналіз американ-

ської та українсь-

кої освітніх систем 

Матеріали IV 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

Інтернет-конференції 

студентів та 

магістрантів за 

підсумками наукових 

досліджень 2017 

року «ПЕРШІ 

КРОКИ ДО НАУКИ» 

Мелітополь: ТДАТУ, 

2018. – Випуск IV. – 

227с. – C. 132-133. 

друковане/не 

фахове 
х 0,2 х 

4. 

Тараненко Г.Г., 

Гудкова В. В. 

Особливості еко-

логічної освіти та 

виховання: реалії 

сьогодення та пер-

спективи розвитку  

Матеріали 

Міжнародної 

науково-практичної 

конференції 

«Психологія і 

педагогіка на 

сучасному етапі 

розвитку наук: 

актуальні питання 

теорії і практики» (м. 

Одеса, 14-15 грудня 

2018 р.) 

друковане/не 

фахове 
х 0,2 х 

5. 

Тараненко Г.Г., 

Куліда О. 

Дискурсивна 

складова профе-

сійного самороз-

витку майбутнього 

фахівця в умовах 

Дискурс в умовах 

мінливості соціоку-

льтурного простору: 

матеріали Всеукраїн-

ської науково-

друковане/не 

фахове 
х 0,2 х 
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мінливості соціо-

культурного прос-

тору 

практичної конфере-

нції з міжнародною 

участю до 95-річчя 

Мелітопольського 

державного педагогі-

чного університету 

імені Богдана Хме-

льницького (20-21 

квітня 2018 р.) / за 

заг. ред. д. філос. н., 

проф. Р.Олексенка. – 

Мелітополь: Видав-

ництво МДПУ імені 

Богдана Хмельниць-

кого, 2018. –198с. – 

169-171. 

6. 

Тараненко Г.Г. 

Роль і місце куль-

турно-освітнього 

простору особис-

тості у подоланні 

духовної кризи 

сучасної людини 

 

Інституціональні пе-

ретворення в суспі-

льстві: світовий дос-

від і українська реа-

льність : збірник ма-

теріалів конференції / 

за заг. ред. М.М. Ра-

дєвої. – Мелітополь: 

ТОВ "Колор Принт", 

2018. – 125 с. – 

С.104-107 

друковане/не 

фахове 
х 0,2 х 

7. 

Михайлов В.В. 

Відновлення  істо-

ричної пам’яті в 

діяльності товари-

ства «Меморіал» 

на Півдні України 

в роки перебудови 

Актуальні проблеми 

сучасної науки (час-

тина ІІ): матеріали 

Міжнародної науко-

во-практичної кон-

ференції м. Київ, 8-9 

друковане/не 

фахове 
 0,2 
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/ червня 2018 року. – 

Київ.: МЦНД, 2018. 

С. 5-7. 

8. 

Єременко Л.В. 

Аналіз соціально-

психологічних 

моделей заоща-

джувальної пове-

дінки 

Збірник тез наукових 

робіт учасників між-

народної науково-

практичної конфере-

нції «Педагогіка та 

психологія: виклики 

та сьогодення». 

С.118-119  

м. Київ 

4 – 5 травня  

2018 року 

друковане/не 

фахове 
 0,2 

 

9. 

Єременко Л.В. 

Аналіз психологі-

чного підходу до 

дослідження фак-

торів задоволенос-

ті працею 

Матеріали міжнаро-

дної науково-

практичної конфере-

нції «Інноваційні на-

укові дослідження в 

сфері педагогічних та 

психологічних наук». 

С. 198-201 

м. Київ 

4 – 5 травня 

2018 року 

друковане/не 

фахове 
 0,2 

 

10. 

Єременко Л.В. 

Аналіз впливу 

психологічних фа-

кторів на економі-

чну поведінку на-

селення 

Збірник тез наукових 

робіт учасників між-

народної науково-

практичної конфере-

нції «Актуальні пи-

тання застосування 

на практиці досяг-

нень сучасної педа-

друковане/не 

фахове 
 0,2 
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гогіки і психології». 

С. 79-81 

м. Харків 

11. 

Єременко Л.В. 

Сучасне літерату-

рознавство у світлі 

новітніх наукових 

досліджень 

Збірник наукових 

праць всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції «Сучас-

на філологія: наукові 

проблеми та їх дослі-

дження». С.4-9  

м. Мелітополь 

27 квітня  

2018 року 

друковане/не 

фахове 
 0,2 

 

       
 

Всього  х х х х 
5)

 2,2 х 

 

Наукові праці, прийняті редакцією до друку у 2018 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) загальна 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; кі-

лькість сторінок 

монографії, підруч-

ника, посібника;  

перша-остання сто-

рінки статі, тез)
1)

  

Тип  

видання 

 (для українсь-

ких: друковане 

– фахове / не 

фахове; елект-

ронне – фахове 

/ не фахове); 
для закордон-

них:: друкова-

не/електронне) 

Включення 

видання до 

міжнародних 

наукометри-

чних баз 

(назва НМБД)
 2)

 

Кількість 

обліково-

видавни-

чих (ав-

торських) 

аркушів 

Для  закор-

донних ви-

дань – вка-

зати  

імпакт-

фактор 

П.І.Б. 

керівника 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 

Статті 

опубліковані за кордоном(вказати країну) 

1.         

2.         

…         

Всього  х х х х 
3)

  х х 

опубліковані в Україні 

1.       х  

2.       х  

…       х  

Всього  х х х х 
3)

  х х 

Тези доповідей 

опубліковані за кордоном(вказати країну) 

1. 
Тараненко Г.Г., 

Алімова І.О. 

Гендерні аспек-

ти мовної пове-

дінки виклада-

Матеріали VI 

Міжнародної 

наукової конфе-

друковане х 0,2 х 
Тараненко 

Г.Г. 
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ча закладу ви-

щої освіти 

ренції 

«Perspectives of 

Science and 

Education»   

(14.12.2018 р. м. 

Нью Йорк, 

США) 

         

…    

 

    

Всього  х х х х 
3)

 0,2 х х 

опубліковані в Україні 

1. 

Торбунова А. 

Іншомовна лек-

сика в 

комп’ютерній 

термінології / 

О.М. Макси-

мець, А. Тор-

бунова 

Матеріали IV 

Всеукраїнської 

науково-

практичної 

Інтернет-

конференції 

студентів та 

магістрантів за 

підсумками 

наукових 

досліджень 2017 

року «ПЕРШІ 

КРОКИ ДО 

НАУКИ» 

Мелітополь: 

ТДАТУ, 2018. – 

Випуск IV. – 

227с. 

нефахове  0,2 
 

Максимець 

О.М. 

2. 
Тараненко Г.Г., 

Губар Д.І. 

Компаративний 

аналіз амери-

канської та 

української 

Матеріали IV 

Всеукраїнської 

науково-

практичної 

нефахове х 0,2 х 
Тараненко 

Г.Г. 
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освітніх систем Інтернет-

конференції 

студентів та 

магістрантів за 

підсумками 

наукових 

досліджень 2017 

року «ПЕРШІ 

КРОКИ ДО 

НАУКИ» 

Мелітополь: 

ТДАТУ, 2018. – 

Випуск IV. – 

227с. – C. 132-

133. 

3. 

Тараненко Г.Г., 

Гудкова В. В. 

Особливості 

екологічної 

освіти та вихо-

вання: реалії 

сьогодення та 

перспективи 

розвитку  

Матеріали 

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

«Психологія і 

педагогіка на 

сучасному етапі 

розвитку наук: 

актуальні 

питання теорії і 

практики» (м. 

Одеса, 14-15 

грудня 2018 р.) 

нефахове х 0,2 х 
Тараненко 

Г.Г. 

4. Савіська А.С. 

21 група АІ 

 

Чинники впли-

ву на міграцій-

ну складову 

національної 

Мелітополь: 

ТДАТУ, 2018. 

Матеріали IV 

Всеукраїнської нефахове 

 

0,2 

 Мельник 

О.О. 
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безпеки Украї-

ни  

 

науково-

практичної 

Інтернет-

конференції 

студентів та 

магістрантів за 

підсумками 

наукових 

досліджень 2017 

року «Перші 

кроки до науки» 

- Випуск IV. - 

227 с. 

5. Лисак Г. Соціальні цін-

ності та соціа-

лізація особис-

тості 

Матеріали IV 

Всеукраїнської 

науково-

практичної 

Інтернет-

конференції 

студентів та 

магістрантів за 

підсумками 

наукових 

досліджень 2017 

року «ПЕРШІ 

КРОКИ ДО 

НАУКИ» 

Мелітополь: 

ТДАТУ, 2018. – 

Випуск IV. – 

227с. нефахове 

 

0,2 

 Ісакова 

О.І. 

6. Булавицька К. 

С. 
Ідеологія су-

часного 

Всеукраїнська 

науково- нефахове 

 

0,2 

 Щербакова 

Н.В. 
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фемінізму практична кон-

ференція студе-

нтів і молодих 

учених до 95-

річчя Меліто-

польського дер-

жавного педаго-

гічного універ-

ситету імені 

Богдана Хмель-

ницького: ”Роль 

освіти у форму-

ванні життєвих 

цінностей моло-

ді”, м. Меліто-

поль 

7. Мартинова Н., 

11 МН 

Голодомор 

1932-1933 рр. 

на території с. 

Терпіння Мелі-

топольського-

районуЗапорі-

зької області 

Матеріали IV 

Всеукраїнської 

науково-

практичної Ін-

тернет-

конференції 

студентів та ма-

гістрантів за пі-

дсумками нау-

кових дослі-

джень 2017 року 

«ПЕРШІ КРО-

КИ ДО НАУ-

КИ» Меліто-

поль: ТДАТУ, 

2018. – Випуск 

IV. – 227с. – C. нефахове 

 

0,2 

 Михайлов 

В.В. 
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151-153. 

8. Головін Д. Милозвучність 

української мо-

ви 

Матеріали IV 

Всеукраїнської 

науково-

практичної Ін-

тернет-

конференції 

студентів та ма-

гістрантів за пі-

дсумками нау-

кових дослі-

джень 2017 року 

«ПЕРШІ КРО-

КИ ДО НАУ-

КИ» Меліто-

поль: ТДАТУ, 

2018. – Випуск 

IV. – 227с. нефахове 

 

0,2 

 Зімонова 

О.В. 

9. Вовк І.В. Лексика 

інноваційних 

технологій 

Матеріали IV 

Всеукраїнської 

науково-

практичної 

Інтернет-

конференції 

студентів та 

магістрантів за 

підсумками 

наукових 

досліджень 2017 

року «ПЕРШІ 

КРОКИ ДО 

НАУКИ» 

Мелітополь: нефахове 

 

0,2 

х Шлєїна 

Л.І. 
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ТДАТУ, 2018. - 

Випуск IV. - 227 

с. 

Всього  х х х х 
3)

 1,8 х х 
1)  у відповідності до Правил оформлення списку використаних джерел 
2) Scopus, Web of Science, Index Copernicus та ін. 
3) загальна кількість публікацій в міжнародних НМБД. 

 

 

 

 

 

 


