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I. Науково-педагогічні кадри 
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1.1. Вчене звання професора у 2018 р. отримали – -  

1.2. Вчене звання доцента у 2018 р. отримали – - 

 

II. Розробки, які впроваджено у 2018 році за межами ЗВО:  

 

 

III. Об’єкти інтелектуальної власності та результати комерціалізації науково-

технічних розробок 

3.1. Інформація про діяльність кафедр з комерціалізації науково-технічних 

розробок. 

3.2. Інформація про отримані документи інтелектуальної власності 

Міжнародні 

охоронні 

документи 

Патенти на винахід 

(корисна модель) 

Свідоцтво про 

реєстрацію 

авторського права 

на твір 

Охоронні 

документи та 

інші ОІВ 

    

3.3. Інформація про позитивне рішення про видачу патенту на винахід 

 

 

№ 

з/п 

Назва та автори 

розробки 

Важливі 

показники, які 

характеризують 

рівень 

отриманого 

наукового 

результату; 

переваги над 

аналогами, 

економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження 

(назва 

організації, 

відомча 

належність, 

адреса) 

Дата, № 

акту 

впровадження 

Практичні 

результати, які 

отримано від 

впровадження 

(обладнання, 

обсяг отриманих 

коштів, 

налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи 

тощо) 

      



IV. Список наукових праць, опублікованих у 2018 році у зарубіжних виданнях, 

внесених до баз даних: 

4.1. Scopus та Web of Science: 

 

№ 

з/п 

Автор Назва 

роботи 

Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер (випуск), 

перша-остання 

сторінки роботи 

ISSN 

      

 

4.2. Index Copernicus: 

№ 

з/п 

Автор Назва 

роботи 

Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер (випуск), 

перша-остання 

сторінки роботи 

ISSN 

      

 

V. Список наукових праць, опублікованих у 2018 році у вітчизняних виданнях, 

внесених до баз даних: 

5.1.  Scopus та Web of Science: 

 

№ 

з/

п 

Автори Назва 

роботи 

Назва видання, 

де опубліковано 

роботу 

Том, номер (випуск), 

перша-остання 

сторінки роботи 

ISSN 

1 Свєртнєв 

О.А.,  

Шаповал 

Є.Ю.,  

Момот 

А.О., 

Хоменко 

П.В. 

Фізіологічні 

особливості 

функціональної 

діяльності 

жіночого 

організму у 

процесі занять 

міні-футболом  

Світ медицини та 

біології, Полтава, 

УМСА, 2018 

№2 (64). – С. 98- 103.  2079-

8334 

 

E-ISSN 

2412-

9348 

2 Даниско 

О.В.,  

Семенов-

ська Л.О. 

Ґенеза та 

сучасний зміст 

поняття 

змішаного 

навчання в 

зарубіжній 

педагогічній 

теорії і практиці 

Інформаційні 

технології і засоби 

навчання, 2018. 

Том 65, №3 

– С. 1–11. 

2076-

8184 

 

5.2.  Index Copernicus: 

№ 

з/п 

Автор Назва 

роботи 

Назва видання, 

де опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск), перша-

остання 

сторінки роботи 

ISSN 

1. Бонда-

ренко 

В.В. ,  

Корно-

Періодизація 

становлення 

професійної 

підготовки 

Педагогічні науки: 

збірник наукових праць 

ПНПУ імені 

В.Г. Короленка. –2018.  

Вип. 3. – С. 76 – 85. 2075-

1478 



сенко 

О.К. 

майбутніх 

фітнес-

тренерів як 

системи  

2. Голуб 

Л.О. 

Дослідження 

впливу 

соціальних 

чинників 

фізкультурно-

спортивної 

діяльності на 

формування 

здорового 

способу 

життя 

особистості   

Педагогічна освіта: 

теорія і практика: 

збірник наукових праць - 

Кам’янець-Подільський: 

НУ ім. Івана Огієнка, 

2018 

Вип. №24  

– С. 25–29. 

2309-

9763 

2 Даниско 

О.В. 

Формування 

професійних 

компетенцій 

майбутніх 

учителів 

фізичної 

культури в 

умовах 

змішаного 

навчання 

Науковий часопис НПУ 

імені М.П.Драгоманова“. 

– Сер. 16. – «Творча 

особистість учителя: 

проблеми теорії і 

практики»: зб. наук. 

праць. - Київ : Вид-во 

НПУ імені М. П. 

Драгоманова, 2018 

Вип. 29 (39) 

 – С. 96–106. 

2411-

2135 

3 Даниско 

О.В. 

Використання 

інноваційного 

потенціалу 

моделі 

«перевернути

й клас» у 

процесі 

професійної 

підготовки 

майбутніх 

учителів 

фізичної 

культури в 

умовах 

змішаного 

навчання 

Ukrainian professional 

education = Українська 

професійна освіта: 

науковий журнал / 

Полтав. нац. пед. ун-т 

імені В. Г. Короленка. – 

Полтава, ПНПУ, 2018.  

Вип. 3.  

– С. 85–94.  

2519-

8254 

  

 

 

 



VI. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність 

студентів 

6.1.  Студентські гуртки та проблемні групи 

№ 

з/п 

Назва наукового гуртка Керівник гуртка Кількість студентів 

1.    

 

№ 

з/п 

Назва проблемної групи Керівник групи Кількість студентів 

1 «Упровадження олімпійської освіти в 

практику загальноосвітніх 

навчальних закладів».  

Кіприч С.В. 7 

2 «Організаційні особливості 

функціонування спортивних секцій з 

черлідингу умовах ЗНЗ» 

Синиця С.В. 5 

3 «Актуальні проблеми екологічного 

виховання учнівської молоді у 

процесі краєзнавчо-туристичної 

діяльності» 

Голуб Л.О. 7 

4 «Використання сучасних фітнес-

технологій у спортивній та 

педагогічній практиці» 

Корносенко О.К. 5 

 

6.2.  Проведені кафедрою студентські наукові конференції 

№ 

з/п 

Повна назва 

конференції 

(семінару) 

Рівень 

(міжнародна, 

всеукраїнська. 

регіональна, 

університетська) 

Дата 

проведення 

Кількість 

учасників 

Наявність 

збірника 

матеріалів 

конференції 

      

 

6.3.  Студентські публікації 

6.3.1. Самостійні студентські публікації (кількість та список) 

1. Дмитренко У. В. Диференціація оздоровчих фітнес-програм / У.В. Дмитренко // 

Часопис кафедри ТМФВАМФК ПНПУ імені В. Г. Короленка. [Матер. Всеукр. наук.-

практич. конференції «Проблеми підготовки майбутніх фахівців культури і спорту»  

(19-20 квітня  2018 р.)]. –  ПНПУ імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2018. – Вип. 4. – 

С. 53–57. (керівник доц. Корносенко О.К.) 

2. Зюзін С. М. Тренувальна діяльність боксерів різної кваліфікації в процесі підготовки 

до змагальної діяльності // Часопис кафедри ТМФВАМФК ПНПУ імені 

В. Г. Короленка. [Матер. Всеукр. наук.-практич. конференції «Проблеми підготовки 

майбутніх фахівців культури і спорту»  (19-20 квітня  2018 р.)].– ПНПУ імені 

В.Г. Короленка. – Полтава, 2018. – Вип. 4. – С. 77–80. 

3. Мороз О. В. Рекреаційно-оздоровчий ефект занять плаванням у осіб другого зрілого 

віку в умовах фітнес-клубів / О.В. Морз // Часопис кафедри ТМФВАМФК ПНПУ 



імені В. Г. Короленка. [Матер. Всеукр. наук.-практич. конференції «Проблеми 

підготовки майбутніх фахівців культури і спорту»  (19-20 квітня  2018 р.)]. – – ПНПУ 

імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2018. – Вип. 4. – С. 53–57. (керівник викл. 

Даниско О.В.) 

4. Прокоп Т. С. Організація оздоровчої фізичної культури у навчально-виховній сфері в 

умовах реформування системи освіти / Т.С. Ппрокоп // Часопис кафедри ТМФВАМФК 

ПНПУ імені В. Г. Короленка. [Матер. Всеукр. наук.-практич. конференції «Проблеми 

підготовки майбутніх фахівців культури і спорту»  (19-20 квітня  2018 р.)].  – ПНПУ 

імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2018. – Вип. 4. – С.116–118. (керівник доц. 

Свєртнєв О.А.) 

5. Романенко Р. В.Параметри фізичних навантажень у системі планування та проведення 

фітнес-програм з жінками першого періоду зрілого віку / Р. В. Романенко // Часопис 

кафедри ТМФВАМФК ПНПУ імені В. Г. Короленка. [Матер. Всеукр. наук.-практич. 

конференції «Проблеми підготовки майбутніх фахівців культури і спорту»  (19-20 

квітня  2018 р.)].  – ПНПУ імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2018. – Вип. 4. –С. 119 – 

123. (керівник доц. Корносенко О.К.). 

6. Романенко Р. Особливості морфофункціонального стану жінок першого періоду 

зрілого віку Р. Романенко // Реалізація здоров’язбережувальних технологій у 

фізичному вихованні в умовах європейської інтеграції України : мат-ли регіон. наук.- 

практ. конф., (м. Полтава, 12 квітня 2018 р.) – С. 94 -99. (керівник доц. 

Корносенко О.К.) 

7. Фомін Р.Значення здоров’язберігальних технологій у професійній діяльності фітнес-

тренерів / Р. Фомін // Реалізація здоров’язбережувальних технологій у фізичному 

вихованні в умовах європейської інтеграції України : мат-ли регіон. наук.- практ. 

конф., (м. Полтава, 12 квітня 2018 р.) – С.. С. 112.-114. (керівник доц. 

Корносенко О.К.) 

8. Фомін Р. Р. Готовність фітнес-тренерів до самопідготовки в професійній діяльності / 

Р.Р. Фомін // Часопис кафедри ТМФВАМФК ПНПУ імені В. Г. Короленка. [Матер. 

Всеукр. наук.-практич. конференції «Проблеми підготовки майбутніх фахівців 

культури і спорту»  (19-20 квітня  2018 р.)]. –ПНПУ імені В.Г. Короленка. – Полтава, 

2018. – Вип. 4. – С.128–131. (керівник доц. Корносенко О.К.) 

 

 

6.3.2. Студентські публікації у співавторстві із науковими керівниками 

(кількість та список) 

1. Бондаренко В. В. Оптимізація навчально-тренувального процесу в пауерліфтингу / 

В. В. Бондаренко., С. О.Кузьменко // // Фізична культура: теорія і практика: Часопис 

кафедри ТМФВАМФК [Матер. Всеукр. наук.-практич. конференції «Проблеми підготовки 

майбутніх фахівців культури і спорту»  (19-20 квітня  2018 р.)]. – Вип. №4. – Полтава: 

ПНПУ ім.. В.Г. Короленка, 2018. – С. 22–24.  

2. Кіприч С. В. Особливості підготовки боксерів різної тактики ведення поєдинку в 

процесі тренувальної діяльності / С. В. Кіприч., С. М. Зюзін // Фізичне виховання: теорія і 

практика: Часопис кафедри теорії і методики фізичного виховання, адаптивної та масової 

фізичної культури [Матер. Всеукр. наук.-практич. конференції «Проблеми підготовки 

майбутніх фахівців культури і спорту»  (19-20 квітня  2018 р.)]. – ПНПУ імені 

В.Г. Короленка. – Полтава, 2018. – Вип. 4. – С.84–87.  

3. Свєртнєв О. А. Особливості підготовки тренерів з футболу за програмою «С-

диплом» ФФУ в Полтавській області Фізична культура: теорія і практика / О. А. Свєртнєв, 

В. О. Хорошевський // Часопис кафедри ТМФВАМФК ПНПУ імені В. Г. Короленка. 

[Матер. Всеукр. наук.-практич. конференції «Проблеми підготовки майбутніх фахівців 

культури і спорту»  (19-20 квітня  2018 р.)]. – – ПНПУ імені В.Г. Короленка. – Полтава, 

2018. – Вип. 4. –С. 137-141. 



4. Синиця С. В. Методичні аспекти підготовки черлідерів-кадетів у річному циклі 

тренувань / Арканова А. А., Синиця С. В. // Фізичне виховання: теорія і практика: Часопис 

кафедри теорії і методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної 

культури [Матер. Всеукр. наук.-практич. конференції «Проблеми підготовки майбутніх 

фахівців культури і спорту»  (19-20 квітня  2018 р.)]. – ПНПУ імені В.Г. Короленка. – 

Полтава, 2018. – Вип. 4. – С.8– 12. 

 

6.4. Результати участі студентів у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(вказати тільки переможців) 

ПІП студента Предмет Місце 

   

 

6.5. Результати участі студентів у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт (вказати тільки переможців) 

ПІП студента Галузь Місце 

Арканова Анастасія 

Анатоліївна  

«Фізична культура і спорт» 22-23.03.18 р. м. Дніпро 

 

6.6. Участь студентів у інших конкурсах всеукраїнського рівня та їх результати 

(до 20 рядків) 

6.7. Участь студентів у інших конкурсах обласного рівня та їх результати (до 20 

рядків) 

 

VII. Науково-дослідна та інноваційна діяльність молодих учених 

 

7.1.  Окремі статистичні дані навести відповідно до таблиці: 

Роки Кількість студентів, які 

беруть участь у наукових 

дослідженнях 

 

Кількість молодих 

учених, які працюють 

на кафедрі 

Кількість молодих 

учених, які 

залишаються у ЗВО 

після закінчення 

аспірантури 

2014 13 3 - 

2015 14 3 1 

2016 7 2 - 

2017 10 1 - 

2018 1 1 - 

 

7.2. Інформація про захист дисертацій молодих вчених (штатних викладачів) 

Корносенко О. К. Система професійної підготовки майбутніх фітнес-тренерів у 

вищих навчальних закладах: дис.... на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних 

наук зі спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» – Полтава, ПНПУ імені 

В. Г. Короленка, 2018 р. – 580 с.  

7.3. Інформація про проекти (гранти), які виконували (отримали) молоді вчені 

(штатні викладачі) 

 

VIII. Наявність в структурі кафедри наукових підрозділів (лабораторії, центри, 

музеї) та результати їх роботи (до 20 рядків). 

 



 

 

IX. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними 

організаціями 

 

9.1.  Договори та угоди, укладені до 2018 р., дія яких продовжується 

 

Країна 

партнер 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

Номер 

договору 

Китай-

ська 

Народ-

на 

Респуб-

ліка 

Інститут 

спорту та 

науки 

провінції 

Шандонг 

Співпраця з 

підготовки 

фахівців у 

галузі фізичної 

культури та 

спорту 

Договір від 

20.03.2017 р.  

(термін дії – 3 

роки)  

Проведення 

спільних наукових 

конференції; обмін 

делегаціями. 

№ 31/01-

3Д/02 

9.2. Договори та угоди, укладені в 2018 р. 

Країна 

партнер 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

Номер 

договору 

9.3. Інформація про закордонні відрядження викладачів (вказати термін, мету та 

результати відрядження, до 10 рядків). 

У травні 2018 року доцент кафедри теорії й методики фізичного виховання, 

адаптивної та масової фізичної культури Сергій Кіприч у складі української делегації 

відвідав Торонтський університет (м. Торонто, Канада). Передбачається підписання угоди 

про співпрацю, що спрямована на проведення спільних наукових конференції, обмін 

делегаціями щодо вивчення досвіду роботи між факультетами фізичного виховання 

(ПНПУ імені В.Г. Короленка) та факультетом кінезіології  і фізичного виховання (Faculty 

of Kinesiology and Physical Education, University of Toronto).  

 

X. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась 

спільно з науковими установами Національної академії наук України та 

Національної академії педагогічних наук України (до 20 рядків) 
1. Наукова установа:  

2. Напрями діяльності:  

− Спільні структурні підрозділи 

− Тематика досліджень 

− Видавнича діяльність 

− Стажування студентів та аспірантів на базі академічних установ 

− Результативність спільної співпраці 

− Об’єднання зусиль щодо створення спільних центрів колективного 

користування наукоємним обладнанням, шляхи вирішення цього питання 

 

XI. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністрацією спрямовані на підвищення 

рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб (до 10 

рядків). 

 



 

 

XII. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах 

робочого часу викладачів та мають номер державної реєстрації УкрІНТЕІ: 

 

 

XIII. Конференції 

13.1.  Інформація про проведення кафедрою конференцій (семінарів) 

(конференції та семінари студентів і молодих вчених не вказувати): 
 

 Кількість проведених конференцій 

 2015 2016 2017 2018 

Міжнародна конференція     

Всеукраїнська конференція  1  1 

 

 

13.2. Назви конференцій, проведених у 2018 р. 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми підготовки майбутніх фахівців 

культури і спорту»  (19-20 квітня  2018 р.) 

 

XIV. Інформація про наукові публікації викладачів кафедри (повний 

бібліографічний перелік) 

 

1. Монографія, словник, довідник 

1. Інформаційно-комунікативні технології у підготовці фітнес-тренерів / Корносенко 

О.К., Даниско О.В., Хоменко П.В. // LAB LAMBERT Academic Publiching. – International 

Book Market Servise Ltd. – 2018. – 127 c. 

2. Підручник для ЗВО (з грифом Вченої ради) 

3. Навчальний посібник для ЗВО (з грифом Вченої ради) 

1. Оздоровча аеробіка. Спортивно-педагогічне вдосконалення: навчальний посібник 

/ Синиця С. В., Шестерова Л. Є., Синиця Т. А.  – Львів: Новий світ, 2000, ФОП Піча 

С.В., 2018 . – 236 с. 

2. Корносенко О. Теоретичні і методичні основи викладання гімнастики: навчально-

методичний посібник / О. Корносенко, Л. Проценко. – Кам’янське – Полтава, 2018. – 

200 с.  

4. Підручник для ЗСО (з грифом МОН) 

5. Навчальний посібник для ЗСО (з грифом МОН) 

Тема та 

№ державної реєстрації 

Науковий керівник Науковий результат Його значимість 

Теоретико-методичні 

основи формування 

професійних 

компетентностей 

майбутніх фахівців 

галузі фізичної культури 

і спорту 

(№ 01170004974). 

 

к.п.н., доц. 

Свєртнєв  О.А. 

За поточний рік 

захищено, 

викладачами  

кафедри видано 1 

монографію, 2 

навчальні посібники, 

проведено 

Всеукраїнську 

науково-практичну 

конференцію (19-20 

квітня  2018 р.). 

 



6. Мультимедійний посібник 

7. Стаття 

7.1. У наукометричних виданнях включених до баз даних Scopus, Web of Science  

7.1.1. видані англійською мовою 

7.1.2. видані українською мовою 

1. Даниско О. В. Ґенеза та сучасний зміст поняття змішаного навчання в 

зарубіжній педагогічній теорії і практиці / О.В. Даниско, Л.А. Семеновська // 

Інформаційні технології і засоби навчання, 2018. Том 65, №3. – С. 1–11.  

2. Свєртнєв О. А.Фізіологічні особливості функціональної діяльності жіночого 

організму у процесі занять міні-футболом / О.А. Свєртнєв, Є.Ю. Шаповал, 

П.В. Хоменко // Світ медицини та біології 2018. – №2 (64). – С. 98- 103. 

7.2. У інших наукометричних виданнях (Index Copernicus) 

7.2.1. видані за кордоном 

7.2.2. видані в Україні 

1. Бондаренко В.В. Періодизація становлення професійної підготовки майбутніх 

фітнес-тренерів як системи» / В. В. Бондаренко. О. К. Корносенко // Педагогічні науки: 

збірник наукових праць ПНПУ імені В.Г. Короленка. –2018. –Вип. 3. – С. 76 – 85. – 

ІSSN 2075-1478 

2. Даниско О. В. Формування професійних компетенцій майбутніх учителів фізичної 

культури в умовах змішаного навчання / О. В. Даниско // Науковий часопис НПУ імені 

М.П.Драгоманова. – Сер. 16. – «Творча особистість учителя: проблеми теорії і 

практики»: зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – 

Вип. 29 (39). – С. 96–106. – ISSN 2311-5491.  

3. Даниско О. В. Використання інноваційного потенціалу моделі «перевернутий 

клас» у процесі професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури в 

умовах змішаного навчання / Ukrainian professional education = Українська професійна 

освіта: науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 

ПНПУ, 2018. – Вип. 3. – С. 85–94. 

4. Голуб Л.О. Дослідження впливу соціальних чинників фізкультурно-спортивної 

діяльності на формування здорового способу життя особистості / Л.О. Голуб, 

В.Д. Гогоць //Педагогічна освіта: теорія і практика: збірник наукових праць. -  Вип. 

№24– Кам’янець-Подільський: НУ ім.. Івана Огієнка, 2018 – С. 25-29. – ІSSN 2309-

9763. 

 

7.3. У центральних (галузевих) журналах (видання НАН України, НАПН 

України) 

1. Даниско О. В.Використання інноваційного потенціалу моделі «перевернутий 

клас» у процесі професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури в 

умовах змішаного навчання / Ukrainian professional education = Українська професійна 

освіта: науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 

ПНПУ, 2018. – Вип. 3. – С. 85–94. 

 

7.4. У фахових виданнях (за профілем кафедри) 

1. Свєртнєв О. А. Обґрунтування основних компетентностей менеджера фізичної 

культури і спорту в сучасних умовах реформування вищої освіти / О.А. Свєртнєв // 

Імідж сучасного педагога: електронний науковий фаховий журнал. – Полтава, 2017. 

– Випуск 7(176). – С. 19-22. 

2. Даниско О. В. Актуальність упровадження змішаного навчання у практику 

підготовки майбутніх учителів фізичної культури / О. В. Даниско // Вісник 

Чернігівського національного педагогічного університету. Вип. 152. – Том 1. – 

Серія «Педагогічні науки ». – Чернігів, 2018. – С. 19-23. 



3. Даниско О. В. Використання технологій змішаного навчання у процесі 

професійної підготовки учителів фізичної культури / О. В. Даниско // Науковий 

вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. 

Педагогічні науки : зб. наук. пр. / за ред. проф. Тетяни Степанової. — № 2 (61), 

травень 2018. — Миколаїв : МНУ імені В. О.  Сухомлинського, 2018. – С. 81–86. 

7.5.У інших (не фахових) виданнях 

 

8. Публікації у збірниках матеріалів конференцій 

8.1.Міжнародних конференцій 

1. Даниско О.В. Способи організації освітньої взаємодії в процесі реалізації 

ротаційної моделі змішаного навчання «перевернутий клас» у закладах вищої 

освіти / О. В. Даниско // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

«Змішане навчання – інновація 21 сторіччя» (29-30 листопада 2018 року) за ред. 

проф.  О.О. Труша – Харків, НТУ ХПІ, 2018. – С. 48–53.  

 

8.2. Всеукраїнських конференцій 

1. Бондаренко В. В. Оптимізація навчально-тренувального процесу в 

пауерліфтингу / В. В. Бондаренко., С. О.Кузьменко // // Фізична культура: теорія і 

практика: Часопис кафедри ТМФВАМФК [Матер. Всеукр. наук.-практич. 

конференції «Проблеми підготовки майбутніх фахівців культури і спорту»  (19-20 

квітня  2018 р.)]. – Вип. №4. – Полтава: ПНПУ ім.. В.Г. Короленка, 2018. – С. 22–24.  

2. Голуб Л.О. Вікові особливості активізації діяльності учнів на уроці фізичної 

культури (Методичні рекомендації студентам під час проходження виробничої 

практики) / Л.О. Голуб // Фізична культура: теорія і практика: Часопис кафедри 

ТМФВАМФК [Матер. Всеукр. наук.-практич. конференції «Проблеми підготовки 

майбутніх фахівців культури і спорту»  (19-20 квітня  2018 р.)]. – Вип. №4. – 

Полтава: ПНПУ ім.. В.Г. Короленка, 2018. – С. 39-44. 

3. Даниско О. В. Дидактичні можливості змішаного навчання в закладах вищої 

освіти / О. В. Даниско // Фізичне виховання: теорія і практика: Часопис кафедри 

теорії і методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної 

культури [Матер. Всеукр. наук.-практич. конференції «Проблеми підготовки 

майбутніх фахівців культури і спорту»  (19-20 квітня  2018 р.)]. – ПНПУ імені 

В.Г. Короленка. – Полтава, 2018. – Вип. 4. – С. 44 – 49.  

4. Даниско О. В. Електронний навчальний посібник як засіб підтримки 

індивідуальної освітньої траєкторії студентів В умовах змішаного навчання / 

О.В. Даниско // Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики: зб. матер. ІІІ 

Всеукр. електронної наук.-практ. конф., 27 вересня 2018 р. [ред. кол.: Л. Л. Ляхоцька 

(голов. ред.), С. П. Касьян, С. В. Антощук, Т.І. Сябрук]. – К. : ДВНЗ «Ун-т 

менеджменту освіти» НАПН України, 2018. – С.45-48.  

5. Даниско О. В. Освітні можливості віртуальної кімнати Google Classroom / 

О.В. Даниско // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-

конференції «Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка» 

/ укл. Н. В. Кононец, В. О. Балюк. – Полтава: КУЕП ПДАА, 2018. – С.116-122. 

6. Кіприч С. В. Особливості підготовки боксерів різної тактики ведення 

поєдинку в процесі тренувальної діяльності / С. В. Кіприч., С. М. Зюзін // Фізичне 

виховання: теорія і практика: Часопис кафедри теорії і методики фізичного 

виховання, адаптивної та масової фізичної культури [Матер. Всеукр. наук.-практич. 

конференції «Проблеми підготовки майбутніх фахівців культури і спорту»  (19-20 

квітня  2018 р.)]. – ПНПУ імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2018. – Вип. 4. – С.84–87.  

7. Кіприч С. В. Удосконалення спеціальної фізичної підготовки боксерів 

високої кваліфікації в річному тренувальному циклі / С.В. Кіприч // Фізичне 

виховання: теорія і практика: Часопис кафедри теорії і методики фізичного 



виховання, адаптивної та масової фізичної культури [Матер. Всеукр. наук.-практич. 

конференції «Проблеми підготовки майбутніх фахівців культури і спорту»  (19-20 

квітня  2018 р.)]. – ПНПУ імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2018. – Вип. 4. – С.80–83.  

8. Корносенко О. К. Констатувальне дослідження стану викладання 

семінарських і практичних занять у професійній підготовці майбутніх фітнес-

тренерів / О.К. Корносенко // Фізичне виховання: теорія і практика: Часопис кафедри 

теорії і методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної 

культури [Матер. Всеукр. наук.-практич. конференції «Проблеми підготовки 

майбутніх фахівців культури і спорту»  (19-20 квітня  2018 р.)]. – ПНПУ імені 

В.Г. Короленка. – Полтава, 2018. – Вип. 4. – С. 97–103.  

9. Свєртнєв О. А. Особливості підготовки тренерів з футболу за програмою 

«С- диплом» ФФУ в Полтавській області Фізична культура: теорія і практика / 

О. А. Свєртнєв, В. О. Хорошевський // Часопис кафедри ТМФВАМФК ПНПУ імені 

В. Г. Короленка. [Матер. Всеукр. наук.-практич. конференції «Проблеми підготовки 

майбутніх фахівців культури і спорту»  (19-20 квітня  2018 р.)]. –  ПНПУ імені 

В.Г. Короленка. – Полтава, 2018. – Вип. 4. –С. 137-141. 

10. Синиця С. В. Методичні аспекти підготовки черлідерів-кадетів у річному циклі 

тренувань / Арканова А. А., Синиця С. В. // Фізичне виховання: теорія і практика: 

Часопис кафедри теорії і методики фізичного виховання, адаптивної та масової 

фізичної культури [Матер. Всеукр. наук.-практич. конференції «Проблеми 

підготовки майбутніх фахівців культури і спорту»  (19-20 квітня  2018 р.)]. – ПНПУ 

імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2018. – Вип. 4. – С.8– 12  

 

XV. Питомі показники результативності наукової діяльності кафедри у 2018 р. 

 

k1 Кількість захищених у 2018 р. кандидатських дисертацій / кількість ставок НПП*  

k2 Кількість захищених у 2018 р. докторських дисертацій / кількість ставок НПП 
1/9,05 

 

k3 Кількість отриманих у 2018 р. вчених звань доцента і професора / кількість ставок НПП - 

k4 
Кількість отриманих у 2018 р. державних нагород для молодих учених / кількість 

ставок НПП 

- 

k5 
Обсяг надходжень у 2018 р. до спеціального фонду державного бюджету (тис. 

грн) за НП**/кількість ставок НПП 

- 

k6  
Обсяг надходжень у 2018 р. до загального фонду державного бюджету (тис. грн)  

за НП / кількість ставок НПП 

- 

k7  Обсяг фінансування у 2018 р. НП із міжнародних фондів (тис. грн) / кількість ставок НПП - 

k8  
Кількість отриманих у 2018 р. охоронних документів, право власності на які 

належить Університету /кількість ставок НПП 

- 

k9  Кількість опублікованих у 2018 р. монографій / кількість ставок НПП 
1/9,05 

 

k10  
Кількість наукових публікацій за 2018 р. у центральних, фахових виданнях 

України та у зарубіжних виданнях / кількість ставок НПП 

1/9,05  

k11  
Кількість публікацій за 2018 р. у наукометричних базах даних Scopus і Web of 

Science / кількість ставок НПП 

2/9,05,  

k12  
Кількість призових місць за 2017-2018 н. р. у Всеукраїнських олімпіадах, 

конкурсах наукових робіт студентів/кількість ставок НПП 

1/9,05  



Σ  Загальний показник науково-дослідної та інноваційної діяльності кафедри 0,66 

 

*НПП – науково-педагогічний працівник   **НП – наукові послуги  

 

XVI. Основні завдання наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності 

кафедри на 2019 р. 

I. Залучити кошти до наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності 

через отримання грантів за конкурсами Рамкової програми Європейського Союзу з 

досліджень та інновацій «Горизонт 2020». 

II. Сприяти збільшенню кількості публікацій у журналах, які входять до 

міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Scienceз метою підвищення 

показників діяльності науково-педагогічних працівників кафедри. 

III. Розвивати інфраструктуру студентської науки, залучати студентів до 

організації та здійснення науково-дослідної діяльності. 

 

 



 

Звіт про міжнародну діяльність кафедри  теорії й методики фізичного виховання, 

адаптивної та масової фізичної культури у 2018 році 

 

1. Договори та угоди, укладені в 2018 р. 

Країна 

партнер 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

Номер 

договору 

      

 

2. Розробка чи реалізація міжнародного наукового/освітнього гранту. 

Назва проекту Організація-

донор 

Учасники 

проектної групи 

Результат 

    

 

3. Участь у міжнародному науковому/освітньому проекті. 

Назва проекту Країна(ни)-

партнер(ри) 

Учасники від 

кафедри 

Опис діяльності за 

проектом (до 20 слів) 

    

 

4. Інформація про закордонні стажування. 

ПІБ особи, яка 

пройшла стажування 

Країна 

стажування 

Тема 

стажування 

Термін 

стажування 

Документ, що 

засвідчує 

результати 

стажування 

     

 

5. Інформація про закордонні відрядження. 

ПІБ особи, яка 

перебувала у 

відрядженні 

Країна та організація, куди 

здійснено відрядження 

Термін 

відрядження 

Мета відрядження 

    

 

6. Отримання мовного сертифікату міжнародного зразка (IELTS, TOEFL, FCE/CFE, 

CPE, TOFIC). 

ПІБ особи, яка отримала сертифікат Назва іспиту Рівень 

   

 

7. Членство в іноземних організаціях (за фаховим спрямуванням). 

Назва організації ПІБ учасника 

  

 

8. Інші види міжнародної співпраці. 

У травні 2018 року доцент кафедри теорії й методики фізичного виховання, 

адаптивної та масової фізичної культури Сергій Кіприч у складі української делегації 

відвідав Торонтський університет (м. Торонто, Канада). Передбачається підписання угоди 

про співпрацю, що спрямована на проведення спільних наукових конференції, обмін 

делегаціями щодо вивчення досвіду роботи між факультетами фізичного виховання 

(ПНПУ імені В.Г. Короленка) та факультетом кінезіології  і фізичного виховання (Faculty 

of Kinesiology and Physical Education, University of Toronto).  



 

Форма представлення рейтингу НПП кафедри  

теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної 

культури за підсумками наукової роботи у 2018 р.  

 
П.І.П. Посада, 

науковий 

ступінь,  вчене 

звання 

Науково-

педагогічний 

стаж 

Частина ставки Рейтинговий 

бал  

Даниско О.В.  к.п.н., викладач 7 0,5 1080 

Корносенко 

О.К.  

д.п.н., доцент, 

доцент 

15 1,0 775 

Кіприч С.В.  к.п.н., доцент, 

доцент 

32 1,25 249 

Свєртнєв О.А.  завідувач 

кафедри, к.п.н., 

доцент, доцент 

16 1,5 195,3 

Бондаренко 

В.В. 

к.п.н., доцент, 

доцент 

36 1,3 119 

Синиця С.В.  к.н. із фіз.вих. 

та спорту, 

доцент 

17 1,45 112 

Голуб Л.О.  старший 

викладач 

19 1,25 74 

Рейтингова оцінка науково-дослідної роботи кафедри 2903/8,3=349,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Показники наукової та науково-технічної діяльності кафедри 

 за 2018 р. 

№ 

з/п 
Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності кафедри 
2018 

1. Науково-педагогічні кадри  
1.1. Чисельність  науково-педагогічних працівників кафедри, усього 8 
1.1.1. Чисельність штатних працівників, усього 8 

а)  з них: – доктори наук 1 
б)   – кандидати наук 6 

1.1.2. Чисельність працівників, які працювали за зовнішнім сумісництвом, усього  
а)  з них: – доктори наук  
б)   – кандидати наук  

1.1.3. Внутрішні сумісники, усього 2 
а)    у тому числі: – доктори наук  
б)    – кандидати наук 2 

1.2. Вікові категорії виконавців науково-дослідних робіт   
1.2.1. 22-35 років 2 
1.2.2. 35-45 років 4 
1.2.3. 45-60 років 2 
1.2.4. понад 60 років  
1.3. Середній вік виконавців науково-дослідних робіт 40 

2. Підготовка наукових кадрів  
2.1. Загальна чисельність аспірантів у звітному періоді, усього  
2.1.1.  з них: – з відривом від виробництва  
2.1.2.    без відриву від виробництва  
2.2. Чисельність аспірантів прийнятих у звітному періоді  
2.3. Чисельність аспірантів, які закінчили аспірантуру у звітному періоді, усього  
2.3.1.  з них: – із захистом дисертації  
2.4. Кількість захищених дисертацій у звітному періоді, усього  
2.4.1. з них: – кандидатських дисертацій  
2.4.2.  – докторських дисертацій  
2.5. Достроково захищені дисертації у період навчання в аспірантурі за 

державним замовленням 
 

2.6. Кількість аспірантів, які залишилися працювати на кафедрі  

3. Фінансування науково-технічної діяльності  
3.1. Обсяг фінансування із загального фонду, тис. грн., усього, з них:  
3.1.1.  – фундаментальних досліджень  
3.1.2.  – прикладних досліджень і розробок  
3.1.3.  – збереження наукових об'єктів, що становлять НН  
3.1.4.  – проведення міжнародних наукових заходів  
3.1.5.  – інші  
3.2. Обсяг надходжень до спеціального фонду за результатами наукової та 

науково-технічної діяльності, тис. грн., усього, з них: 
 

3.2.1.  – обсяг фінансування науково-технічних робіт за державними 

цільовими програмами 
 

3.2.2.  – обсяг фінансування науково-технічних робіт за державним 

замовленням 
 

3.2.3.  – обсяг фінансування наукових і науково-технічних робіт за 

проектами  міжнародного  співробітництва (гранти, наукові проекти) 
 



№ 

з/п 
Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності кафедри 
2018 

3.2.4.  – обсяг фінансування наукових і науково-технічних робіт за 

госпдоговорами 
 

3.2.4.1.   у тому числі: – міжнародними  
3.2.5.  – обсяг фінансування за надання наукових послуг  
3.2.6.  – обсяг фінансування фундаментальних досліджень, з них:  
3.2.6.1.  – за грантами Державного фонду фундаментальних досліджень  
3.2.7.  – надходження від надання платних послуг та виконання наукових і 

науково-технічних робіт, що акумулюються на рахунках інших КПКВК  
 

4. 
Матеріально-технічне забезпечення наукової та науково-технічної 

діяльності 
 

4.1. Кількість існуючих на базі кафедри наукових та науково-технічних 

інфраструктур: 
 

4.1.1.  – лабораторії  
4.1.2.  – центри  
4.1.3.  – музеї  
4.1.4.  – ботанічні сади  
4.1.5.  –  інші (із зазначенням позицій)  

5. Результативні показники виконання наукових, науково-технічних робіт  
5.1. Кількість робіт, відзначених Державною премією України в галузі науки і 

техніки, поданих від кафедри 
 

5.2. Кількість робіт, відзначених  міжнародними нагородами  
5.3. Кількість наукових, науково-технічних робіт, договорів на науково-технічні 

послуги, які виконувались за рахунок коштів замовників (спец. фонд), усього 
 

5.3.1.  з них: – наукові, науково-технічні роботи за державними цільовими 

програмами   
 

5.3.2.   – наукові, науково-технічні роботи за державним 

замовленням 
 

5.3.3.   – кількість міжнародних грантів  
5.3.4.   – кількість міжнародних договорів на виконання наукових та 

науково-технічних робіт 
 

5.3.5.   – наукові, науково-технічні роботи за госпдоговорами  
5.3.5.1   у тому числі: – міжнародними  
5.3.6. Кількість фундаментальних досліджень, з них:  
5.3.6.1.   – за грантами Державного фонду фундаментальних 

досліджень 
 

5.4. Кількість наукових і науково-технічних робіт, які виконувались в межах 

кафедральної тематики: 
 

5.4.1  з них: – зареєстрованих в УкрІНТЕІ   1 
5.5. Кількість завершених наукових, науково-технічних робіт за рахунок коштів 

загального фонду державного бюджету у звітному періоді, усього, в тому 

числі: 

 

5.5.1.  – фундаментальні дослідження  
5.5.2.  – прикладні дослідження  
5.5.3.  – прикладні розробки  
5.6. Кількість завершених наукових, науково-технічних робіт, договорів на 

науково-технічні послуги, які виконувались за рахунок коштів замовників, 

усього 

 

5.6.1.  з них: – наукові, науково-технічні роботи за  державними цільовими 

програмами 
 

5.6.2.   – наукові, науково-технічні роботи за державним 

замовленням  
 

5.6.3.   – наукові, науково-технічні роботи за проектами  



№ 

з/п 
Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності кафедри 
2018 

міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти) 
5.6.4.   – наукові, науково-технічні роботи за госпдоговорами  
5.6.4.1.   у тому числі: – міжнародними  
5.6.5.   – фундаментальні дослідження, з них:  
5.6.5.1.   – за грантами Державного фонду фундаментальних 

досліджень 
 

5.6.6.   – інше, з них  
5.6.6.1   – договори на наукові та науково-технічні послуги  
5.7. Кількість закінчених наукових і науково-технічних робіт, які виконувались в 

межах кафедральної тематики: 
2 

5.7.1.  з них: – зареєстрованих в УкрІНТЕІ   1 
5.8. Кількість проведених наукових заходів (семінарів, конференцій, 

симпозіумів), всього 
1 

5.8.1.  – з них: всеукраїнських 1 
5.8.2.  – міжнародних, всього  
5.9. Взято участь у виставках, всього  
5.9.1.  з них: – у національних  
5.9.2.   – у міжнародних  
5.10. Кількість угод про науково-технічне співробітництво із зарубіжними 

ЗВО/НУ, установами, організаціями 
 

5.11. Створено науково-технічної продукції НТП (видів виробів), усього, в тому 

числі: 
 

1) " – нових технологій, з них:  
а)  – за фундаментальними дослідженнями  
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками  
в)  – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок 

коштів замовників 
 

г)  – за роботами у межах кафедральної тематики  
2) " – сортів рослин та порід тварин, з них:  

а)  – за фундаментальними дослідженнями  
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками  
в)  – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок 

коштів замовників 
 

г)  – за роботами у межах кафедральної тематики  
3) " – методів, теорій, з них:  

а)  – за фундаментальними дослідженнями  
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками  
в)  – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок 

коштів замовників 
 

г)  – за роботами у межах кафедральної тематики  

4) " – інше*(із зазначенням позицій), з них:  
а)  – за фундаментальними дослідженнями  
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками  
в)  – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок 

коштів замовників 
 

г)  – за роботами у межах кафедральної тематики  
5.12. Впроваджено НТП у виробництво, усього одиниць, у тому числі:  
1) " – нових технологій, з них:  

а)  – за фундаментальними дослідженнями  
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками  



№ 

з/п 
Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності кафедри 
2018 

в)  – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок 

коштів замовників 
 

г)  – за роботами у межах кафедральної тематики  
2) " – сортів рослин та порід тварин, з них:  

а)  – за фундаментальними дослідженнями  
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками  
в)  – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок 

коштів замовників 
 

г)  – за роботами у межах кафедральної тематики  
3) " – методів, теорій, з них:  

а)  – за фундаментальними дослідженнями  
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками  
в)  – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок 

коштів замовників 
 

г)  – за роботами у межах кафедральної тематики  
4) " – інше*(із зазначенням позицій), з них:  

а)  – за фундаментальними дослідженнями  
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками  
в)  – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок 

коштів замовників 
 

г)  – за роботами у межах кафедральної тематики  
5.13. Впроваджено НТП  у навчальний процес, усього одиниць, у тому числі:  
1) " – нових технологій  
2) " – нових матеріалів  
3) " – сортів рослин та порід тварин  
4) " – методів, теорій  
5) " – інше*(із зазначенням позицій)   

6. Наукові праці  
6.1. Опубліковано монографій 1 
6.1.1. Усього одиниць в Україні, в тому числі:  

а)  – за фундаментальними дослідженнями  
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками  
в)  – в межах кафедральної тематики 1 

6.1.2. Всього обліково-видавничих аркушів монографій: опублікованих в Україні, з 

них 
 

а)  – за фундаментальними дослідженнями  
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками  
в)  – в межах кафедральної тематики  

6.1.3. Усього одиниць монографій за кордоном, в тому числі 1 
а)  – за фундаментальними дослідженнями  
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками  
в).  – в межах кафедральної тематики 1 

6.1.4. Всього обліково-видавничих аркушів монографій виданих за кордоном 127 
6.2. Опубліковано підручників, навчальних посібників 2 
6.2.1. Усього одиниць, в тому числі:  

а)  – за фундаментальними дослідженнями  
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками  
в)  – в межах кафедральної тематики 2 

6.2.2. Всього обліково-видавничих аркушів підручників 436 
6.3. Кількість публікацій (статей)  
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6.3.1. Усього одиниць опублікованих в Україні, в тому числі: 10 
а)  – за фундаментальними дослідженнями  
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками  
в)  – в межах кафедральної тематики 10 

6.3.2. Всього обліково-видавничих аркушів публікацій (статей) в Україні 114 
6.3.3. Усього одиниць, опублікованих за кордоном (за винятком п. 6.3.5.), в тому 

числі 
 

а)  – за фундаментальними дослідженнями  
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками  
в).  – в межах кафедральної тематики  

6.3.4. Всього обліково-видавничих аркушів публікацій (статей) виданих за 

кордоном 
 

6.3.5. Опублікованих у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of 

Science для соціо-гуманітарних Copernicus) усього одиниць, в тому числі 
2 

а)  – за фундаментальними дослідженнями 1 
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками  
в)  – в межах кафедральної тематики 1 

6.3.6. Всього обліково-видавничих аркушів публікацій (статей) у міжнародних 

наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science для соціо-гуманітарних 

Copernicus) 

16 

6.4 Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз даних 

(Scopus, Web of Science для соціогуманітарних Copernicus) 
2 

6.5 У інших наукометричних базах даних (крім РИНЦ)  
6.6. Кількість журналів кафедри, що входять до наукометричних баз даних, з 

них: 
 

6.6.1.  - до Scopus, Web of Science  
6.6.2.  - до інших  

7. 
Інноваційна спрямованість результатів наукових, науково-технічних 

робіт 
 

7.1. Подано заявок на видачу охоронних документів, усього одиниць, в тому 

числі: 
 

7.1.1. " – в Україні, з них:  
7.1.1.1.  – патентів на винаходи  
7.1.2. " – за кордоном, з них:  
7.1.2.1.  – патентів на винаходи  
7.2. Отримано охоронних документів, усього одиниць, в тому числі:  
7.2.1. " – в Україні, з них:  
7.2.1.1.  – патентів на винаходи  
7.2.2. " – за кордоном, з них:  
7.2.2.1.  – патентів на винаходи  
7.2.2.2.  – відкриття  
7.3. Кількість проданих ліцензій,   
7.3.1  - усього одиниць  
7.3.2  - отриманих коштів від продажу (тис. грн.)  

8. Наукова робота студентів  
8.1. Кількість переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, 

усього, в тому числі: 
 

8.1.1.   – на міжнародних олімпіадах  
8.2. Кількість студентів – учасників Всеукраїнських та міжнародних конкурсів 

студентських НДР, з них: 
1 

8.2.1.   – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 1 
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8.2..2.   – переможці міжнародних конкурсів студентських НДР  
8.3. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього, з них: 12 
8.3.1.   – самостійно 8 
8.4. Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України  

9. Молоді вчені на кафедрі  (до 35 років), доктори наук(до 40 років)  
9.1. Чисельність молодих учених на кафедрі, усього, з них: 1 
1)   – доктори наук 1 
2)   – кандидати наук  
3)   – аспіранти  
4)   – докторанти  
5)   – без ступеня, не включаючи аспірантів  
9.2. Кількість науковців, що отримували премії, з них:  
 

1) 
 – гранти Президента України для підтримки наукових досліджень 

молодих вчених 
 

 

2) 
 – гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових 

досліджень 
 

 

3) 
 – щорічні гранти Президента України для обдарованої молоді  

 

4) 
 – щорічні премії Президента України для молодих учених  

5)  – премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим 

в галузі фундаментальних і прикладних досліджень науково-технічних 

розробок 

 

 

6) 
 – премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у 

розбудові України 
 

7)  – стипендії Верховної Ради України  
 

8) 
 – стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених  

9.3. Кількість наукових праць, конференцій, у яких брали участь молоді вчені 3 
9.3.1. Опубліковано монографій, з них: 1 
1)   – за кордоном 1 
9.3.2. Опубліковано підручників, навчальних посібників 1 
9.3.3. Кількість публікацій (статей), усього одиниць, з них: 2 
1)   – статей у зарубіжних виданнях, в тому числі:  

а)   – у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, Web 

of Science для соціо-гуманітарних Copernicus) 
1 

9.3.4. Кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних 

(Scopus, Web of Science для соціогуманітарних Copernicus) 
 

9.3.5. Взято участь у наукових заходах (семінарах, конференціях, симпозіумах), 

усього, з них: 
1 

1)   – всеукраїнських 1 
2)   – міжнародних  
9.3.6. Подано проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) 

розробок на конкурс молодих учених, з них: 
 

1)   – кількість проектів, що стали переможцями  
9.3.7 Молоді вчені, які є експертами у Експертній раді МОН або інших дорадчих 

органах 
 

 

 

 

 

 


