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1.1.Вчене звання професора у 2019 р. отримали – 

1.2.Вчене звання доцента у 2019 р. отримали –  

 

II. Розробки, які впроваджено у 2019 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 2019 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 2019 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 

      

 

5.2.Index Copernicus: 

№ 

з/п 

Автор Назва 

роботи 

Назва видання, 

де опубліковано роботу 

Том, номер (випуск), 

перша-остання 

сторінки роботи 

ISSN 

 Голуб 

Л.О. 

Свєртнєв 

О. А. 

Виробнича 

практика як 

засіб 

формування 

професійної 

компетентності 

майбутніх 

фахівців з 

фізичної 

культури   

Науковий часопис НПУ 

імені М.П. Драгоманова. 

Серія 15. Науково-

педагогічні проблеми     

фізичної культури 

(Фізична культура і 

спорт). 

Випуск 12 (106) 2018. 

Київ. – С. 93-96. 

 

 

 Голуб 

Л.О. 

Свєртнєв 

О. А. 

Формування 

професійної 

компетентно-

сті 

майбутнього 

вчителя 

фізичної 

культури в 

умовах 

педагогічної 

Науковий часопис НПУ 

імені М.П. Драгоманова. 

Серія 15. Науково-

педагогічні проблеми 

фізичної культури (Фізична 

культура і спорт). 

Випуск 5 (113) 2019. 

Київ. – С. 161-165. 

 

ISSN 

2311-

2220 



практики 

 Голуб 

Л.О. 

Шаповал 

Є. Ю. 

Методологія 

формування 

професійної 

динамічності 

та її значення  

в процесі 

становлення 

компетентнос

ті вчителя 

фізичної 

культури 

Педагогічна освіта: 

теорія і практика: 

збірник наукових праць 

Вип. №26– 

Кам’янець-

Подільський: НУ ім.. 

Івана Огієнка, 2019 – 

С. 42-47. 

ІSSN 

2309-

9763 

 Даниско 

О.В. 

Якість 

змішаного 

навчання як 

чинник 

підвищення 

ефективності 

професійної 

підготовки 

майбутніх 

учителів 

фізичної 

культури 

Етика й естетика 

педагогічної дії : 

зб.наук.праць 

Вип. 19. – 

Інститут пед.освіти і 

освіти дорослих НАП 

України; 

Полтавський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

В.Г. Короленка. 

– 2019. – 

С. 123–130. 

ISSN: 

2616-

6631 

 Даниско 

О.В., 

Семе-

новська 

Л.О  

Характеристи

ка методів 

професійної 

підготовки 

майбутніх 

учителів 

фізичної 

культури в 

умовах 

змішаного 

навчання / 

О.В. Даниско, 

Л.А. Семенов

ська 

Науковий 

часопис НПУ 

імені М.П. 

Драгоманова. 

– Серія 15. 

Науково-

педагогічні 

проблеми 

фізичної 

культури 

(Фізична 

культура і 

спорт). Вип. 

14 (108). – 

Педагогічні науки : 

зб.наук.праць 

Вип. 74. - 

Полтавський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

В.Г. Короленка. 

– 2019. – 

С. 76–83. 

ISSN 

(Print): 

2524-

2474 



Київ, 2019. – 

С. 34–42. 

 

 Даниско 

О.В. 

Психолого-

педагогічні 

засади 

професійної 

підготовки 

майбутніх 

учителів 

фізичної 

культури в 

умовах 

змішаного 

навчання 

Витоки педагогічної 

майстерності : зб. 

наук.праць Полтавського 

національного 

педагогічного 

університету імені 

В.Г. Короленка. 

Вип. 23. – Полтава, 

2019. – С. 98–109. 

 

ISSN 

2075-

146X 

 

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 

    

 

№ 

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 у спортивному та 

фізкультурно-оздоровчому туризмі» 

Голуб Л.О. 4 

4 «Використання сучасних фітнес-

технологій у спортивній та 

педагогічній практиці» 

Корносенко О.К. 12 

5 Упровадження інноваційних 

технологій в практику фізичного 

виховання учнівської молоді   

Даниско О.В. 9 

6 Історичні та теоретико-методичні 

аспекти організації та управління 

фізичною культурою 

Бондаренко В.В. 10 

 

 

 

 



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) 

Науковий керівник – к.пед.н., доц. Свєртнєв О.А.  

1. Олексенко А. Аналітичні аспекти побудови підготовчого періоду у тренувальному 

процесі футболістів / А. Олексенко // Фізичне виховання, спорт і здоровʼя людини: 

актуальні проблеми та перспективи розвитку : зб. наук. праць студентів першого, другого 

та третього рівнів вищої освіти / редкол.: О. К. Корносенко та ін.; Полтав. нац. пед. ун-т 

імені В. Г. Короленка, каф. теорії й методики фіз. виховання, адаптивної та масової фіз. 

культури. – Полтава: Сімон, 2019. – С. 36-38. 

Науковий керівник – ст.викл. Голуб Л. О.  

1. Облонці І. Естетичне виховання школярів старших класів як педагогічна 

проблема / І. Облонці // Фізичне виховання, спорт і здоровʼя людини: актуальні проблеми 

та перспективи розвитку : зб. наук. праць студентів першого, другого та третього рівнів 

вищої освіти / редкол.: О. К. Корносенко та ін.; Полтав. нац. пед. ун-т імені 

В.Г. Короленка, каф. теорії й методики фіз. виховання, адаптивної та масової фіз. 

культури. – Полтава: Сімон, 2019. – С. 22-23. 

2. Куць С. Динаміка результатів жінок в стипль-чез / С. Куць //  Фізичне виховання, 

спорт і здоровʼя людини: актуальні проблеми та перспективи розвитку : зб. наук. праць 

студентів першого, другого та третього рівнів вищої освіти / редкол.: О.К. Корносенко та 

ін.; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, каф. теорії й методики фіз. виховання, 

адаптивної та масової фіз. культури. – Полтава: Сімон,  С  108-110. 

3. Стилик Д. Методичні аспекти удосконалення швидкості в легкоатлетичному 

спринті / Д. Стилик // Фізичне виховання, спорт і здоровʼя людини: актуальні проблеми та 

перспективи розвитку : зб. наук. праць студентів першого, другого та третього рівнів 

вищої освіти / редкол.: О. К. Корносенко та ін.; Полтав. нац. пед. ун-т імені 

В. Г. Короленка, каф. теорії й методики фіз. виховання, адаптивної та масової фіз. 

культури. – Полтава: Сімон,   С. 115-117. 

4. Кабушка В. Інновації підготовки легкоатлетів-спринтерів в умовах середньогір’я / 

В. Кабушка // Фізичне виховання, спорт і здоровʼя людини: актуальні проблеми та 

перспективи розвитку : зб. наук. праць студентів першого, другого та третього рівнів 

вищої освіти / редкол.: О. К. Корносенко та ін.; Полтав. нац. пед. ун-т імені 

В.Г. Короленка, каф. теорії й методики фіз. виховання, адаптивної та масової фіз. 

культури. – Полтава: Сімон,  С. 118-121 с. 

Науковий керівник – к.пед.н., доц. Бондаренко В.В.  

1. Бондаренко М. Перспективи вивчення проблем формування  комунікативної 

компетентності майбутніх фахівців фізичної культури / М. Бондаренко // Технології 

здоров’язбережування в сучасних закладах освіти України: проблеми і перспективи: 

матеріали Всеукр. наук.-практич. конфер. (24–25 жовтня). – Полтава : Вид-во ПНПУ, 

2019. –  С. 8-15. 

2. Шинкаренко Я. Актуальні проблеми застосування міжпредметних зв’язків у 

фізичному вихованні школярів / Я. Шинкаренко // Фізичне виховання, спорт і здоровʼя 

людини: актуальні проблеми та перспективи розвитку : зб. наук. праць студентів першого, 



другого та третього рівнів вищої освіти / редкол.: О. К. Корносенко та ін.; Полтав. нац. 

пед. ун-т імені В. Г. Короленка, каф. теорії й методики фіз. виховання, адаптивної та 

масової фіз. культури. – Полтава: Сімон. – С. 3-6. 

3. Іванюк В. Роль фізичної культури та спорту у формуванні особистості сучасного 

студента / В. Іванюк //  Фізичне виховання, спорт і здоровʼя людини: актуальні проблеми 

та перспективи розвитку : зб. наук. праць студентів першого, другого та третього рівнів 

вищої освіти / редкол.: О. К. Корносенко та ін.; Полтав. нац. пед. ун-т імені 

В. Г. Короленка, каф. теорії й методики фіз. виховання, адаптивної та масової фіз. 

культури. – Полтава: Сімон,   С. 7-10. 

4. Нор Я. Використання інноваційних технологій на уроках фізичної культури / Я. 

Нор // Фізичне виховання, спорт і здоровʼя людини: актуальні проблеми та перспективи 

розвитку : зб. наук. праць студентів першого, другого та третього рівнів вищої освіти / 

редкол.: О. К. Корносенко та ін.; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, каф. теорії й 

методики фіз. виховання, адаптивної та масової фіз. культури. – Полтава: Сімон. –  С. 10-

13. 

5. Горюненко Катерина Проблема фізичного виховання дітей молодшого шкільного 

віку у сім’ї /  К. Горюненко // Фізичне виховання, спорт і здоровʼя людини: актуальні 

проблеми та перспективи розвитку : зб. наук. праць студентів першого, другого та 

третього рівнів вищої освіти / редкол.: О. К. Корносенко та ін.; Полтав. нац. пед. ун-т імені 

В. Г. Короленка, каф. теорії й методики фіз. виховання, адаптивної та масової фіз. 

культури. – Полтава: Сімон. – С. 13-15. 

6. Дичко А. Інноваційні підходи до розвитку учнів молодшого шкільного віку 

засобами фітнесу / А. Дичко // Фізичне виховання, спорт і здоровʼя людини: актуальні 

проблеми та перспективи розвитку : зб. наук. праць студентів першого, другого та 

третього рівнів вищої освіти / редкол.: О. К. Корносенко та ін.; Полтав. нац. пед. ун-т імені 

В. Г. Короленка, каф. теорії й методики фіз. виховання, адаптивної та масової фіз. 

культури. – Полтава: Сімон. – С. 15 – 18.  

7. Замула В. Організація та особливості застосування колового тренування в 

загальноосвітніх навчальних закладах / В. Замула // Фізичне виховання, спорт і здоровʼя 

людини: актуальні проблеми та перспективи розвитку : зб. наук. праць студентів першого, 

другого та третього рівнів вищої освіти / редкол.: О. К. Корносенко та ін.; Полтав. нац. 

пед. ун-т імені В. Г. Короленка, каф. теорії й методики фіз. виховання, адаптивної та 

масової фіз. культури. – Полтава: Сімон. – С. 18 – 21. 

8. Облонці І. Естетичне виховання школярів старших класів як педагогічна проблема 

/ І. Облонці //  Фізичне виховання, спорт і здоровʼя людини: актуальні проблеми та 

перспективи розвитку : зб. наук. праць студентів першого, другого та третього рівнів 

вищої освіти / редкол.: О. К. Корносенко та ін.; Полтав. нац. пед. ун-т імені 

В. Г. Короленка, каф. теорії й методики фіз. виховання, адаптивної та масової фіз. 

культури. – Полтава: Сімон. – С. 22 – 24. 

9. Головко Н.. Тренажери в системі силового тренування студентів вищих закладів 

освіти / Н. Головко // Фізичне виховання, спорт і здоровʼя людини: актуальні проблеми та 

перспективи розвитку : зб. наук. праць студентів першого, другого та третього рівнів 

вищої освіти / редкол.: О. К. Корносенко та ін.; Полтав. нац. пед. ун-т імені 

В. Г. Короленка, каф. теорії й методики фіз. виховання, адаптивної та масової фіз. 

культури. – Полтава: Сімон. – С. 24 – 25. 

10. Варвʼянська М. Проблеми впровадження інноваційного менеджменту в  закладах 

освіти // Фізичне виховання, спорт і здоровʼя людини: актуальні проблеми та перспективи 

розвитку : зб. наук. праць студентів першого, другого та третього рівнів вищої освіти / 

редкол.: О. К. Корносенко та ін.; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, каф. теорії й 

методики фіз. виховання, адаптивної та масової фіз. культури. – Полтава: Сімон. – С. 25 – 

28.  

 



Науковий керівник – к.пед.н., доц. Корносенко О.К.  

1. Остапенко О. Формування мотивації школярів до занять фізичною культурою / 

О. Остапенко // Фізичне виховання, спорт і здоровʼя людини: актуальні проблеми та 

перспективи розвитку : зб. наук. праць студентів першого, другого та третього рівнів 

вищої освіти / редкол.: О. К. Корносенко та ін.; Полтав. нац. пед. ун-т імені 

В.Г. Короленка, каф. теорії й методики фіз. виховання, адаптивної та масової фіз. 

культури. – Полтава: Сімон, 2019. – 48-51 с.  

2. Костенко В. Роль і місце фітнесу в системі оздоровчої фізичної культури / 

В. Костенко // Фізичне виховання, спорт і здоровʼя людини: актуальні проблеми та 

перспективи розвитку : зб. наук. праць студентів першого, другого та третього рівнів 

вищої освіти / редкол.: О. К. Корносенко та ін.; Полтав. нац. пед. ун-т імені 

В.Г. Короленка, каф. теорії й методики фіз. виховання, адаптивної та масової фіз. 

культури. – Полтава: Сімон, 2019. – 70-73 с.  

3. Поступаленко В. Проблеми реабілітації спортсменів після травм / 

В. Поступаленко // Фізичне виховання, спорт і здоровʼя людини: актуальні проблеми та 

перспективи розвитку : зб. наук. праць студентів першого, другого та третього рівнів 

вищої освіти / редкол.: О. К. Корносенко та ін.; Полтав. нац. пед. ун-т імені 

В.Г. Короленка, каф. теорії й методики фіз. виховання, адаптивної та масової фіз. 

культури. – Полтава: Сімон, 2019. – 73-75 с.  

4. Дмитренко В. Формування здорового способу життя засобами гімнастики / 

В. Дмитренко // Фізичне виховання, спорт і здоровʼя людини: актуальні проблеми та 

перспективи розвитку : зб. наук. праць студентів першого, другого та третього рівнів 

вищої освіти / редкол.: О. К. Корносенко та ін.; Полтав. нац. пед. ун-т імені 

В.Г. Короленка, каф. теорії й методики фіз. виховання, адаптивної та масової фіз. 

культури. – Полтава: Сімон, 2019. – 75-77 с.  

5. Сьомка Д. Попередження травматизму в силових видах спорту як педагогічна 

проблема / Д. Сьомка // Фізичне виховання, спорт і здоровʼя людини: актуальні проблеми 

та перспективи розвитку : зб. наук. праць студентів першого, другого та третього рівнів 

вищої освіти / редкол.: О. К. Корносенко та ін.; Полтав. нац. пед. ун-т імені 

В. Г. Короленка, каф. теорії й методики фіз. виховання, адаптивної та масової фіз. 

культури. – Полтава: Сімон, 2019. – 77-80 с.  

6. Мартусь Д. Аналітичні аспекти проблем харчування студентів / Д. Мартусь // 

Фізичне виховання, спорт і здоровʼя людини: актуальні проблеми та перспективи 

розвитку : зб. наук. праць студентів першого, другого та третього рівнів вищої освіти / 

редкол.: О. К. Корносенко та ін.; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, каф. теорії й 

методики фіз. виховання, адаптивної та масової фіз. культури. – Полтава: Сімон, 2019. – 

83-87 с. 

7. Олексенко Л. Особливості морфофункціональних змін організму жінок у 

процесі тренувань / Л. Олексенко // Фізичне виховання, спорт і здоровʼя людини: 

актуальні проблеми та перспективи розвитку : зб. наук. праць студентів першого, другого 

та третього рівнів вищої освіти / редкол.: О. К. Корносенко та ін.; Полтав. нац. пед. ун-т 

імені В. Г. Короленка, каф. теорії й методики фіз. виховання, адаптивної та масової фіз. 

культури. – Полтава: Сімон, 2019. – 87-90 с. 

8. Гаращенко І. Психологічна готовність спортсменів-баскетболістів до 

тренувальної та змагальної діяльності / І. Гаращенко // Фізичне виховання, спорт і 

здоровʼя людини: актуальні проблеми та перспективи розвитку : зб. наук. праць студентів 

першого, другого та третього рівнів вищої освіти / редкол.: О. К. Корносенко та ін.; 

Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, каф. теорії й методики фіз. виховання, 

адаптивної та масової фіз. культури. – Полтава: Сімон, 2019. – 103-106 с.  

9. Галата Д. Актуальні проблеми системи підготовки спортсменів вищої 

спортивної майстерності / Д. Галата // Фізичне виховання, спорт і здоровʼя людини: 

актуальні проблеми та перспективи розвитку : зб. наук. праць студентів першого, другого 



та третього рівнів вищої освіти / редкол.: О. К. Корносенко та ін.; Полтав. нац. пед. ун-т 

імені В. Г. Короленка, каф. теорії й методики фіз. виховання, адаптивної та масової фіз. 

культури. – Полтава: Сімон, 2019. – 106-108 с. 

10. Вакула В. Технічні характеристики біатлонних трас: види та проблеми 

формування / В. Вакула // Фізичне виховання, спорт і здоровʼя людини: актуальні 

проблеми та перспективи розвитку : зб. наук. праць студентів першого, другого та 

третього рівнів вищої освіти / редкол.: О. К. Корносенко та ін.; Полтав. нац. пед. ун-т імені 

В. Г. Короленка, каф. теорії й методики фіз. виховання, адаптивної та масової фіз. 

культури. – Полтава: Сімон, 2019. – 137-140 с.  

11. Верещака О. Аналітичні аспекти сучасних засобів корекції рухової діяльності 

спортсменів / О. Верещака // Фізичне виховання, спорт і здоровʼя людини: актуальні 

проблеми та перспективи розвитку : зб. наук. праць студентів першого, другого та 

третього рівнів вищої освіти / редкол.: О. К. Корносенко та ін.; Полтав. нац. пед. ун-т імені 

В. Г. Короленка, каф. теорії й методики фіз. виховання, адаптивної та масової фіз. 

культури. – Полтава: Сімон, 2019. – 140-143 с.  

12. Табальчук Д. Проблеми розвитку міні-баскетболу в Україні / Д. Табальчук // 

Фізичне виховання, спорт і здоровʼя людини: актуальні проблеми та перспективи 

розвитку : зб. наук. праць студентів першого, другого та третього рівнів вищої освіти / 

редкол.: О. К. Корносенко та ін.; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, каф. теорії й 

методики фіз. виховання, адаптивної та масової фіз. культури. – Полтава: Сімон, 2019. – 

С. 145-148.  

Науковий керівник – к.пед.н., викл. Даниско О.В.  

1. Горулько К. Аналітичні аспекти доцільності використання інтернет-ресурсів 

сучасною студентською молоддю / К. Горулько // Фізичне виховання, спорт і здоровʼя 

людини: актуальні проблеми та перспективи розвитку : зб. наук. праць студентів першого, 

другого та третього рівнів вищої освіти / редкол.: О. К. Корносенко та ін.; Полтав. нац. 

пед. ун-т імені В. Г. Короленка, каф. теорії й методики фіз. виховання, адаптивної та 

масової фіз. культури. – Полтава: Сімон, 2019. – С. 39-43. 

2. Величко М. Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання і 

здоров’я студентської молоді / М. Величко // Фізичне виховання, спорт і здоровʼя людини: 

актуальні проблеми та перспективи розвитку : зб. наук. праць студентів першого, другого 

та третього рівнів вищої освіти / редкол.: О. К. Корносенко та ін.; Полтав. нац. пед. ун-т 

імені В. Г. Короленка, каф. теорії й методики фіз. виховання, адаптивної та масової фіз. 

культури. – Полтава: Сімон, 2019. – С.43 -48. 

3. Гребенюк Ж. Рухова активність як біологічний чинник здорового способу життя / 

Ж.Гребенюк // Фізичне виховання, спорт і здоровʼя людини: актуальні проблеми та 

перспективи розвитку : зб. наук. праць студентів першого, другого та третього рівнів 

вищої освіти / редкол.: О. К. Корносенко та ін.; Полтав. нац. пед. ун-т імені 

В.Г. Короленка, каф. теорії й методики фіз. виховання, адаптивної та масової фіз. 

культури. – Полтава: Сімон, 2019. – С.51-53. 

4. Малашенко В. Теоретичні аспекти формування здорового способу життя 

студентів вищіх закладів освіти / В. Малашенко // Фізичне виховання, спорт і здоровʼя 

людини: актуальні проблеми та перспективи розвитку : зб. наук. праць студентів першого, 

другого та третього рівнів вищої освіти / редкол.: О. К. Корносенко та ін.; Полтав. нац. 

пед. ун-т імені В. Г. Короленка, каф. теорії й методики фіз. виховання, адаптивної та 

масової фіз. культури. – Полтава: Сімон, 2019. – С.56-59. 

5. Галька Н. Шляхи оптимізації занять з фізичного виховання зі студентами, 

хворими  на ожиріння / Н. Галька // Фізичне виховання, спорт і здоровʼя людини: 

актуальні проблеми та перспективи розвитку : зб. наук. праць студентів першого, другого 

та третього рівнів вищої освіти / редкол.: О. К. Корносенко та ін.; Полтав. нац. пед. ун-т 

імені В. Г. Короленка, каф. теорії й методики фіз. виховання, адаптивної та масової фіз. 

культури. – Полтава: Сімон, 2019. – С.59-61      



6. Байрачна І. Фізичнеа реабілітація при хворобах колінного суглоба / І. Байрачна // 

Фізичне виховання, спорт і здоровʼя людини: актуальні проблеми та перспективи 

розвитку : зб. наук. праць студентів першого, другого та третього рівнів вищої освіти / 

редкол.: О. К. Корносенко та ін.; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, каф. теорії й 

методики фіз. виховання, адаптивної та масової фіз. культури. – Полтава: Сімон, 2019. – 

С.63-65. 

7. Козинець Д. аналітичні засади формування культури здоров’я школярів / 

Д. Козинець // Фізичне виховання, спорт і здоровʼя людини: актуальні проблеми та 

перспективи розвитку : зб. наук. праць студентів першого, другого та третього рівнів 

вищої освіти / редкол.: О. К. Корносенко та ін.; Полтав. нац. пед. ун-т імені 

В. Г. Короленка, каф. теорії й методики фіз. виховання, адаптивної та масової фіз. 

культури. – Полтава: Сімон, 2019. – С.65-68.  

8. Іванова О. Рухова активність як запорука здорового способу життя / О. Іванова // 

Фізичне виховання, спорт і здоровʼя людини: актуальні проблеми та перспективи 

розвитку : зб. наук. праць студентів першого, другого та третього рівнів вищої освіти / 

редкол.: О. К. Корносенко та ін.; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, каф. теорії й 

методики фіз. виховання, адаптивної та масової фіз. культури. – Полтава: Сімон, 2019. – 

С.68-70. 

9. Жильченко І. Профілактика і фізична реабілітація при хворобах колінного 

суглобу / І. Жильченко // Фізичне виховання, спорт і здоровʼя людини: актуальні 

проблеми та перспективи розвитку : зб. наук. праць студентів першого, другого та 

третього рівнів вищої освіти / редкол.: О. К. Корносенко та ін.; Полтав. нац. пед. ун-т імені 

В. Г. Короленка, каф. теорії й методики фіз. виховання, адаптивної та масової фіз. 

культури. – Полтава: Сімон, 2019. – С.94-95. 

 

6.3.2. Студентські публікації у співавторстві із науковими керівниками 

(кількість та список) 

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 

   

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 

2015 14 3 1 

2016 7 2 - 

2017 10 1 - 

2018 1 1 - 

2019 2 - - 

 

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

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 2019 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 2019 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 період з 9 по 21 вересня 2019 року доцент кафедри теорії й методики фізичного 

виховання, адаптивної та масової фізичної культури Оксана Корносенко перебуваа на 

стажуванні у Вищій духовній семінарії (м. Варшава, Республіка Польща). Мета 

стажування – ознайомитися із європейськими підходами до вирішення проблеми 

наукового плагіату, популяризації академічної доброчесності, а також підвищити 

кваліфікацію освітян та поглибити співпрацю в академічній та науковій галузях між 

Україною та Польщею. У рамках стажування відбулося засідання круглого столу за 

участю польських експертів компанії Plagiat.pl «Запобігання плагіату в освітньому та 

науковому середовищі».  

 

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: 

 

 

 

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 1 

докторську 

дисертацію; 

викладачами  

кафедри видано 3 

монографії, 1 

підручник для ЗВО 

(з грифом Вченої 

ради університету), 

2 навчальні 

посібники 

 

 



ХІІІ. Конференції 

13.1.Інформація про проведення кафедрою конференцій (семінарів) 

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

 Кількість проведених конференцій 

 2016 2017 2018 2019 

Міжнародна конференція     

Всеукраїнська конференція 1  1  

 

13.2.Назви конференцій, проведених у 2019 р. 

 

XIII. Інформація про наукові публікації викладачів кафедри (повний 

бібліографічний перелік; заповнювати за видом публікації, а не по кожному 

викладачу окремо; публікацію викладачів кафедри у співавторстві зазначати 1 раз - 

для правильного обліку у показниках наукової діяльності, що надсилаються в МОН) 

1. Монографія, словник, довідник 

            1.1. видані за кордоном 

1.2. видані в Україні 

1. Голуб Л.О. Словник туристичних термінів / укл. Л.О. Голуб, О.А.  Свєртнєв.  

– Полтава, 2019. – 181 с. 

2. Даниско О.В. Аналітичні аспекти використання хмарних технологій у 

системі вищої освіти майбутніх фахівців фізичної культури / О.В. Даниско, 

О.К. Корносенко // Парадигматичні аспекти й дилеми розвитку науки та освіти : 

колективна монографія / [за ред.: Я. Гжесяк, І. Зимовря, В. Ільницький]. Конін – 

Ужгород – Мелітополь – Херсон – Кривий Ріг: Посвіт, 2019. – С. 65-77.  

3. Корносенко О.К. Соціально-особистісний підхід до підготовки майбутніх 

фітнес-тренерів у контексті гуманістичної парадигми університетської освіти / 

О. К. Корносенко // Соціалізація студентської молоді засобами фізичної культури: 

колект. монограф. / Колектив авторів: О.А. Баштовенко, Л. О. Голуб, О. Д. Замашкіна, 

Л. О. Житомирський, О.К. Корносенко, Я. М. Ніфака, О. А. Свєртнєв, І. В. Тараненко, 

С. Б. Фурдуй, Г. В. Ярчук ; за заг. ред. С. Б. Фурдуй. – Ізмаїл: ІДГУ, Полтава: ПНПУ 

імені В.Г. Короленка, 2019. –  С. 170-181. 

 

2. Підручник для ЗВО (з грифом Вченої ради) 

 

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

1. Текст лекцій з дисципліни «Організація краєзнавчо-туристичної роботи» / 

Л.О. Голуб, О.А.  Свєртнєв. – Полтава, 2019. – 207 с. 

2. Методична розробка до практичних занять з дисципліни «Організація 

краєзнавчо-туристичної роботи»  / Л.О. Голуб, О.А.  Свєртнєв.  – Полтава, 2019. – 86 с. 

3. Корносенко О.К. Організація процесу фізичної підготовки тінейджерів 

методом колового тренування: метод.-інформац. посіб. / О.К. Корносенко. – Полтава: 

Видавець Шевченко Р.В., 2019. – 80 с. 

 

4. Підручник для ЗСО (з грифом МОН) 

5. Навчальний посібник для ЗСО (з грифом МОН) 

6. Мультимедійний посібник 

7. Стаття 

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

7.1.1. видані за кордоном 



7.1.2. видані в Україні 

7.2.У інших наукометричних виданнях (Index Copernicus) 

7.2.1. видані за кордоном 

7.2.2. видані в Україні 

1.Голуб Л.О. Виробнича практика як засіб формування професійної компетентності 

майбутніх фахівців з фізичної культури / Л.О. Голуб, О.А. Свєртнєв // Науковий часопис 

НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури 

(Фізична культура і спорт). Випуск 12 (106) 2018. Київ. – С. 93-96.  

2.Голуб Л.О. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя  

фізичної культури в умовах педагогічної практики // Л.О. Голуб, О.А. Свєртнєв 

Л.О. Голуб, О.А. Свєртнєв,// Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 15. 

Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт). Випуск 5 

(113) 2019. Київ. – С. 161-165. 

3.Голуб Л.О. Методологія формування професійної динамічності та її значення  в 

процесі становлення компетентності вчителя фізичної культури / Л.О. Голуб, 

Є.Ю. Шаповал // Педагогічна освіта: теорія і практика: збірник наукових праць. – Вип. 

№26– Кам’янець-Подільський: НУ ім. Івана Огієнка, 2019 – С. 42-47. 

4.Даниско О.В. Якість змішаного навчання як чинник підвищення ефективності 

професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури / О.В. Даниско // Етика й 

естетика педагогічної дії : зб.наук.праць / Інститут пед..освіти і освіти дорослих НАП 

України; Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. – 

2019. – Вип. 19. – С. 123–130.  

5.Даниско О.В. Характеристика методів професійної підготовки майбутніх учителів 

фізичної культури в умовах змішаного навчання / О.В. Даниско, Л.А. Семеновська / 

Педагогічні науки. – Вип. 74 . – Полтава, 2019. – С. 73–84.  

6.Даниско О.В. Психолого-педагогічні засади професійної підготовки майбутніх 

учителів фізичної культури в умовах змішаного навчання / О.В. Даниско // Витоки 

педагогічної майстерності : зб. наук.праць Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка. – Вип. 23. – Полтава, 2019. – С. 98–109.  

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

1.2.У фахових виданнях (за профілем кафедри) 

1. Голуб Л.О. Виробнича практика як засіб формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців з фізичної культури / Л.О. Голуб, О.А. Свєртнєв // 
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми 

фізичної культури (Фізична культура і спорт). Випуск 12 (106) 2018. Київ. – С. 93-96.  

2. Голуб Л.О. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя  

фізичної культури в умовах педагогічної практики // Л.О. Голуб, О.А. Свєртнєв. // 

Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми 

фізичної культури (Фізична культура і спорт). Випуск 5 (113) 2019. Київ. – С. 161-165. 

3. Голуб Л.О. Методологія формування професійної динамічності та її значення  в 

процесі становлення компетентності вчителя фізичної культури / Л.О. Голуб, 

Є.Ю. Шаповал // Педагогічна освіта: теорія і практика: збірник наукових праць. – Вип. 

№26– Кам’янець-Подільський: НУ ім. Івана Огієнка, 2019 – С. 42-47. 

4. Даниско О.В. Якість змішаного навчання як чинник підвищення ефективності 

професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури / О.В. Даниско // Етика й 

естетика педагогічної дії : зб.наук.праць / Інститут пед..освіти і освіти дорослих НАП 

України; Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. – 

2019. – Вип. 19. – С. 123–130.  

5. Даниско О.В. Характеристика методів професійної підготовки майбутніх 

учителів фізичної культури в умовах змішаного навчання / О.В. Даниско, 

Л.А. Семеновська Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. – Серія 15. Науково-



педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт). Вип. 14 (108). – Київ, 

2019. – С. 34–42.  

6. Даниско О.В. Психолого-педагогічні засади професійної підготовки майбутніх 

учителів фізичної культури в умовах змішаного навчання / О.В. Даниско // Витоки 

педагогічної майстерності : зб. наук.праць Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка. – Вип. 23. – Полтава, 2019. – С. 98–109.  

 

6.1.У інших (не фахових) виданнях 

7. Публікації у збірниках матеріалів конференцій 

7.1.Міжнародних конференцій 

1. Даниско О.В. Особливості впровадження змішаного навчання як інноваційної 

технології професійної підготовки майбутніх фахівців у практику закладів вищої освіти / 

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

«Технології професійного розвитку педагога: спадщина А.С. Макаренка і пріоритети 

Української освіти» - Полтава, 2019. – С. 49–52.  

2. Корносенко О.К. Особливості семантичної деривації термінів у галузі фізичного 

виховання та спорту / О.К. Корносенко // Інноваційний потенціал та правове забезпечення 

соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу: матер. міжнар.наук.-

практ. конф., м. Полтава, 22-23 травня 2019 р. : у 2т. – Т.2. – К.: Університет «Україна», 

2019. – С. 773-777.  

3. Корносенко О.К. Аналітичні аспекти дотримання академічної доброчесності в 

системі науково-дослідної роботи магістрантів педагогічних спеціальностей / 

О.К. Корносенко, Ю.В. Зайцева, О.В. Донець // Академічна доброчесність: виклики 

сучасності: збірник наукових есе учасників стажування для освітян (Республіка Польща, 

Варшава, 09.09-21.09.2019) / Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної 

Академічної та Наукової Співпраці», Духовна Академія Університету Кардинала Стефана 

Вишинського, Фундація ADD. – Варшава, 2019. С. 66-74.  

4. Синиця С. В. Особливості підвищення рівня рухової активності жінок першого 

зрілого віку засобами оздоровчої аеробіки / Молодь та олімпійський рух: Збірник тез 

доповідей XII Міжнародної конференції молодих вчених, 17 травня 2019 року. Київ, 2019. 

С. 343-345.  

5. Sinitsa S.V. Healthy aerobics in the system of motor activity of women of the first 

mature age. Perspectives of world science and education : 2 nd International scientific and 

practical conference, October 30-31, 2019. CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2019. p. 547-

551. 

 

1.1.Всеукраїнських конференцій 

1. Свєртнєв О.А. Професійно-прикладна фізична підготовка учнів старшої школи у 

системі профорієнтації підростаючого покоління / О.А. Свєртнєв // Роль фізичної 

культури і спорту в становленні та зміцненні генофонду нації: матеріали  Всеукр. наук-

практ. конф., (м. Полтава, 23-24 квітня 2019 р.). – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 

2019. – С. 54-57. 

 

 

 

 

 

 

XIV. Питомі показники результативності наукової діяльності кафедри у 

2019 р. 



 

k1 Кількість захищених у 2019 р. кандидатських дисертацій / кількість ставок НПП*  

k2 Кількість захищених у 2019 р. докторських дисертацій / кількість ставок НПП 1/10,3 

k3 Кількість отриманих у 2019 р. вчених звань доцента і професора / кількість ставок НПП  

k4 
Кількість отриманих у 2019 р.державних нагород для молодих учених / кількість 

ставок НПП 

 

k5 
Обсяг надходжень у 2019 р.до спеціального фонду державного бюджету (тис. грн) 

за НП**/кількість ставок НПП 

 

k6 
Обсяг надходжень у 2019 р.до загального фонду державного бюджету (тис. грн)  

за НП / кількість ставок НПП 

 

k7 Обсяг фінансування у 2019 р. НП із міжнародних фондів (тис. грн) / кількість ставок НПП  

k8 
Кількістьотриманих у 2019 р.охоронних документів, право власності на які 

належить Університету /кількість ставок НПП 

 

k9 Кількість опублікованих у 2019 р.монографій / кількість ставок НПП 2/10,3 

k10 
Кількість наукових публікацій за 2019 р.у центральних, фахових виданнях України 

та у зарубіжних виданнях / кількість ставок НПП 

3/10,3 

k11 
Кількість публікацій за 2019 р. наукометричних базах даних Scopus і Web of 

Science/ кількість ставок НПП 

 

k12 
Кількість призових місць за 2018-2019 н. р. у Всеукраїнських олімпіадах, 

конкурсах наукових робіт студентів/кількість ставок НПП 

 

Σ  Загальний показник науково-дослідної та інноваційної діяльності кафедри 0,57 

 

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

 

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

кафедри на 2020р. 

1) Залучити кошти до наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності 

через отримання грантів за конкурсами Рамкової програми Європейського Союзу з 

досліджень та інновацій «Горизонт 2021». 

2) Сприяти збільшенню кількості публікацій у журналах, які входять до 

міжнародних 16апр.16метричних баз Scopus та Web of Scienceз метою підвищення 

показників діяльності науково-педагогічних працівників кафедри. 

3) 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 2019 році 

 

1. Договори та угоди, укладені в 2019 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 

Корносенко О.К. Республіка 

Польща 

«Академічна 

доброчесність: 

виклики 

сучасності» 

09 - 21 

вересня 

2019 р. 

Сертифікат  

KW-092019/040 

 

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. 

 

 

 

 



Форма представлення рейтингу НПП кафедри  

Теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної 

культури  

 

за підсумками наукової роботи у 2019 р.  

 
П.І.П. Посада, 

науковий 

ступінь,  вчене 

звання 

Науково-

педагогічний 

стаж 

Частина ставки Рейтинговий бал  

Даниско О.В.  к.п.н., викладач 8 1,5 595 

Кіприч С.В.  к.п.н., доцент, 

доцент 

33 1,3 507,89 

Корносенко 

О.К.  

д.п.н., доцент, 

доцент 

16 1,5 426 

Свєртнєв О.А.  завідувач 

кафедри, к.п.н., 

доцент, доцент 

17 1,5 254,67 

Голуб Л.О.  старший 

викладач 

20 1,5 204 

Бондаренко 

В.В. 

к.п.н., доцент, 

доцент 

37 1,5 150 

Синиця С.В.  к.н. із фіз.вих. 

та спорту, 

доцент 

18 1,5 51 

Рейтингова оцінка науково-дослідної роботи кафедри 2588/10,3=251,26 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показники наукової та науково-технічної діяльності кафедри 

 за 2019 р. 

№ 

з/п 
Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності кафедри 
2019 

1. Науково-педагогічні кадри  
1.1. Чисельність  науково-педагогічних працівників кафедри, усього 7 
1.1.1. Чисельність штатних працівників, усього 7 

а)  з них: – доктори наук 1 
б)   – кандидати наук 5 

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 7 
а)    у тому числі: – доктори наук 1 
б)    – кандидати наук 5 

1.2. Вікові категорії виконавців науково-дослідних робіт   
1.2.1. 22-35 років  
1.2.2. 35-45 років 4 
1.2.3. 45-60 років 3 
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) 
 

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

госпдоговорами 
 



№ 

з/п 
Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності кафедри 
2019 

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: 
3 

5.4.1  з них: – зареєстрованих в УкрІНТЕІ  
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 

міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти) 
 

5.6.4.   – наукові, науково-технічні роботи за госпдоговорами  



№ 

з/п 
Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності кафедри 
2019 

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: 
 

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

симпозіумів), всього 
 

5.8.1.  – з них: всеукраїнських  
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  
в)  – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок 

коштів замовників 
 

г)  – за роботами у межах кафедральної тематики  



№ 

з/п 
Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності кафедри 
2019 

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 2 
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 2 

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

них 
10 

а)  – за фундаментальними дослідженнями  
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками  
в)  – в межах кафедральної тематики 10 

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

6.1.4. Всього обліково-видавничих аркушів монографій виданих за кордоном  
6.2. Опубліковано підручників, навчальних посібників 3 
6.2.1. Усього одиниць, в тому числі:  

а)  – за фундаментальними дослідженнями  
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками  
в)  – в межах кафедральної тематики 3 

6.2.2. Всього обліково-видавничих аркушів підручників 18,4 
6.3. Кількість публікацій (статей)  
6.3.1. Усього одиниць опублікованих в Україні, в тому числі:  

а)  – за фундаментальними дослідженнями  
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б)  – за прикладними дослідженнями і розробками  
в)  – в межах кафедральної тематики 10,7 

6.3.2. Всього обліково-видавничих аркушів публікацій (статей) в Україні 10,7 
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 Index Copernicus) усього одиниць, в тому 

числі 

6 

а)  – за фундаментальними дослідженнями  
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками  
в)  – в межах кафедральної тематики 6 

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

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

Index Copernicus) 

8,6 

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

(Scopus, Web of Science для соціогуманітарних Index Copernicus) 
4 

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: 
 

8.2.1.   – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  
8.2..2.   –переможці міжнародних конкурсів студентських НДР  
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8.3. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього, з них: 36 
8.3.1.   – самостійно 36 
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)   – доктори наук  
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  
9.3.1. Опубліковано монографій, з них:  
1)   – за кордоном  
9.3.2. Опубліковано підручників, навчальних посібників  
9.3.3. Кількість публікацій (статей), усього одиниць, з них:  
1)   – статей у зарубіжних виданнях, в тому числі:  

а)   – у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, 

WebofScience для соціо-гуманітарнихCopernicus) 
 

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

(Scopus, WebofScience для соціогуманітарнихCopernicus) 
 

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

усього, з них: 
 

1)   – всеукраїнських  
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 
 

 

 

 

 

 

 


