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I. Науково-педагогічні кадри 
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1.1.Вчене звання професора у 2017 р. отримали – 

1.2.Вчене звання доцента у 2017 р. отримали –  

 

II. Розробки, які впроваджено у 2017 році за межами ВНЗ:  

 

 

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 

  Момот О.О. 
Свідоцтво про 

реєстрацію 

авторського права 

на твір 

«Алгоритм 

 

№ 

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) 

      



збереження 

здоров’я: 

методичні поради 

та рекомендації» 

№ 71652 від 

27.01.2017 

3.3. Інформація про позитивне рішення про видачу патенту на винахід 

 

 

IV. Список наукових праць, опублікованих у 2017 році у зарубіжних виданнях, які 

мають імпакт-фактор за формою: 

 

№ 

з/п 

Автори Назва 

роботи 

Назва видання, 

де опубліковано 

роботу 

Том, номер 

(випуск), 

перша-остання 

сторінки 

роботи 

ISSN 

      

V. Список наукових праць, опублікованих у 2017 році у виданнях, внесених до баз 

даних: 

5.1. Scopus та Web of Science: 

№ 

з/п 

Автор Назва 

роботи 

Назва видання, 

де опубліковано роботу 

Том, номер (випуск), 

перша-остання 

сторінки роботи 

Імпакт-

фактор 

      

 

5.2. Index Copernicus: 

№ 

з/п 

Автор Назва 

роботи 

Назва видання, 

де опубліковано 

роботу 

Том, номер 

(випуск), перша-

остання 

сторінки роботи 

ISSN 

1. Момот О.О.  Траєкторія 

професійного 

зростання особистості 

майбутнього вчителя в 

здоров’язбе-

режувальному 

середовищі вищого 

навчального закладу 

Педагогічна освіта: 

теорія і практика: 

збірник наукових 

праць. Кам’янець-

Подільський, 2017  

 

Випуск 22 (1-

2017). – С. 160-

166  

2309-

9763 

2. Воліченко 

А.І.  

Гогоць В.Д. 

Теоретичні аспекти 

підготовки майбутніх 

фахівців фізичного 

виховання та спорту 

до професійної 

діяльності 

Педагогічна освіта: 

теорія і практика: 

збірник наукових 

праць. Кам’янець-

Подільський, 2017  

 

Випуск 22 (1-

2017). – С. 41-47 

2309-

9763 

3. Власенко 

Н.В., 

Кириленко 

Г.В., 

Кириленко 

Професійне 

самовдосконалення 

вчителя фізичної 

культури як процес 

якісних змін його 

Педагогічна освіта: 

теорія і практика: 

збірник наукових 

праць. Кам’янець-

Подільський, 2017  

Випуск 22 (1-

2017). – С. 30-35 

2309-

9763 



О.І.  особистісно-

професійної сфери і 

педагогічної 

діяльності 

 

4. Шаповал  

Є. Ю.    

Планування 

навчально-тренуваль-

ного процесу жіночої  

футзальної команди 

вищої ліги 

Витоки педагогічної 

майстерності: зб. 

наук. праць / Полтав. 

нац. пед. ун-т імені 

В. Г. Короленка. – 

Полтава, 2017. 

Випуск 19. – 

С. 370–375. – 

(Серія 

«Педагогічні 

науки»). 

2075-

146Х 

5. Шаповал  

Є.Ю.  

Донець О.В. 

Традиційні та 

альтернативні підходи 

до організації і методики 

фізичного виховання 

студентства у вищій 

школі 

WORLD SCIENCE. –  
Warsaw : RS Global 

Sp.z O.O.  

№ 11 (27). – 

2017. – С.59–62 

 

2414

-

6404 

 

6. Шаповал  

Є.Ю. 

The ways to improve the 

effectiveness of teaching 

theory and teaching 

methodology  of mini-

football at the 

department of physical 

education in pedagogical 

universities 

Nauka i Studia. 

Pedagogiczne nauki. 

Filologiczne nauki.  – 

Przemysl.  

 

6 (167) – 2017. – 

P. 79–82.  

1561

-

6894 

7. Момот 

О.О.  

 

1. Зміст виховання 

особистості 

майбутнього вчителя в 

здоров’язбережувальн

ому середовищі 

вищого навчального 

закладу 

World Science. – 

Dubai, 2017. 

№ 11 (27). – 

(Vol.3, November 

2017) – С. 47-51. 

2413

-

1032 

8. Момот 

О.О. 

Виховання особистості 

майбутнього вчителя 

засобами олімпізму  

2.  

Витоки педагогічної 

майстерності. – 

Полтава, 2017. 

Вип. 20. – С.  

123-127. 

2075

-

146

Х 

9. Момот 

О.О. 

Історико-педагогічні 

аспекти виховання 

особистості 

майбутнього вчителя 

в 

здоров’язбережувальн

ому середовищі 

вищого навчального 

закладу 

 

Web of Scholar. – 

Dubai, 2017.  

№ 9 (18). – 

(Vol.2, December 

2017) – С. 24-28. 

2518

-

167

Х 

10. Зайцева  

Ю.В. 

Ломан 

С.Л.  

Фізкультурно-

спортивна робота у 

змісті професійної 

діяльності учителя 

фізичної культури  

 

Витоки педагогічної 

майстерності. – 

Полтава, 2017. 

Вип. 20. – С.  

123-127. 

2075

-

146

Х 



11. Тараненко 

І. В. 

Змістова 

характеристика 

поняття «Важкі 

підлітки»  

 

Витоки педагогічної 

майстерності. – 

Полтава, 2017. 

Вип. 20. – С.  

261-266. 

2075

-

146

Х 

12. Новік С.М. Формування 

соціальних 

пріоритетів підлітка в 

процесі занять 

спортом   
 

Витоки педагогічної 

майстерності. – 

Полтава, ПНПУ 

імені 

В.Г. Короленка, 

2017. 

Вип. 20. – С.203-

208. 
2075

-

146

Х 

 

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 

 Особливості застосування 

електронних інформаційних ресурсів 

у навчально-виховному процесі 

середньої і вищої школи України 

доц.Шаповал Є.Ю.  

3 

 

№ 

з/п 

Назва проблемної групи Керівник групи Кількість студентів 

 Особливості виховання «важких 

підлітків» засобами фізичної 

культури 

ст.викл. Тараненко І.В. 4 

 

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 

 Сучасні тенденції 

фізичного виховання 

і спорту 

Регіональний  12.04.2017 р. 22 100 

примірників 

 Технології 

здоров'язбереження у 

загальноосвітніх та 

вищих навчальних 

закладах України: 

проблеми та 

перспективи». 

Всеукраїнська  26-27.10. 

2017 р. 

34 100 

примірників 

 

 



6.3. Студентські публікації 

6.3.1. Самостійні студентські публікації (8) 

1. Андрусенко К. Дозвілля як одна з проблем студентства / К. Андрусенко //  

Технології здоров’язбереження в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України 

: проблеми та перспективи : VІ Всеукраїнська студентська науково-практична 

конференція. – Полтава, ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2017. – С. 7-10. 

Науковий керівник – ст.викл. Кириленко О.І. 

2. Гудов О. Місце і значення футболу в системі фізичного виховання / О. Гудов // 

Технології здоров’язбереження в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України 

: проблеми та перспективи : VІ Всеукраїнська студентська науково-практична 

конференція. – Полтава, ПНПУ імені ВГ. Короленка, 2017. – С. 23-25. 

Науковий керівник – канд.пед.наук., доц. Момот О.О. 

3. Міщенко Д. Досвід реалізації проектів по формуванню здорового способу життя 

молоді В Україні / Д. Міщенко  //  Технології здоров’язбереження в загальноосвітніх та 

вищих навчальних закладах України : проблеми та перспективи : VІ Всеукраїнська 

студентська науково-практична конференція. – Полтава, ПНПУ імені В.Г. Короленка, 

2017. – С. 43-49.  

Науковий керівник  – ст.викл. Кириленко Г.В. 

4. Дударчук Ю. Обґрунтування особливостей процесу вдосконалення тактичний 

дій дівчатами, що займаються міні-футболом / Ю. Дударчук //  Технології 

здоров’язбереження в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України : проблеми 

та перспективи : VІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція. – 

Полтава, ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2017. – С. 29-34.  

Науковий керівник  – канд.пед.наук., ст.викл. Шаповал Є.Ю. 

5. Сохін О. Рейтинг різних чинників у процесі формування способу життя молодої 

людини / О. Сохін //  Технології здоров’язбереження в загальноосвітніх та вищих 

навчальних закладах України : проблеми та перспективи : VІ Всеукраїнська студентська 

науково-практична конференція. – Полтава, ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2017. – С. 86-93.  

Науковий керівник  – ст.викл. Власенко Н.В. 

6. Мисак В. Проблема фізичного виховання сучасної молоді / В. Мисак //  

Технології здоров’язбереження в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України 

: проблеми та перспективи : VІ Всеукраїнська студентська науково-практична 

конференція. – Полтава, ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2017. – С. 40-43.  

Науковий керівник  – канд.пед.наук.,ст.викл. Тараненко І.В. 

7. Драчевський В. Удосконалення витривалості футболістів / В. Драчевський // 

Технології здоров’язбереження в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України 

: проблеми та перспективи : VІ Всеукраїнська студентська науково-практична 

конференція. – Полтава, ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2017. – С.25-29. 

Науковий керівник – канд.пед. наук., доц. Момот О.О. 

8. Хандій А.Ю. Роль та місце фізичної підготовки у навчально-тренувальному 

процесі дівчат волейболісток / А.Ю. Хандій // Фізична реабілітація та 

здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи : матеріали ІІІ Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-конференції, 9 листопада 2017 р. [гол. ред. Л. М. Рибалко]. – 

Полтава : ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка, 2017. – С. 217-220. 

Науковий керівник – к.пед.н., ст. викл. Зайцева Ю.В. 

 

6.3.2. Студентські публікації у співавторстві із науковими керівниками (2) 

1. Шаповал Є. Складники професійної діяльності тренера з фут залу / Є. Шаповал, 

Ю. Дударчук // Сучасні тенденції фізичного виховання і спорту»: матеріали 

регіонального науково-методичного семінару. – Полтава, 2017. – С. 5-8.  



2. Зайцева Ю. Сутність та зміст кроссфіт тренувань з дівчатами волейболістками / Ю. 

Зайцева, А. Хандій // Сучасні тенденції фізичного виховання і спорту»: матеріали 

регіонального науково-методичного семінару. – Полтава, 2017. – С. 47-50.  

 

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 ВНЗ 

після закінчення 

аспірантури 

2013  4 2 

2014  4 1 

2015  4 2 

2016  3 - 

2017  3 - 

 

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

Тараненко І.В. захистила дисертацію на тему: «Особистісно орієнтований підхід до 

виховання важких підлітків у процесі занять фізичною культурою» за спеціальністю 

13.00.07 – теорія і методика виховання та здобула науковий ступень кандидата 

педагогічних наук. На підставі рішення Атестаційної колегії від 27 квітня 2017 року 

отримала диплом DK № 042169 

7.3.Інформація про гранти, які отримали молоді вчені (штатні викладачі) 

 

VIII. Наявність в структурі кафедр наукових підрозділів (лабораторії, центри) та 

результати їх роботи (до 20 рядків). 

 



IX. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями 

 

9.1. Договори та угоди, укладені до 2017 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 

 

9.2.Договори та угоди, укладені в 2017 р. 

Країна 

партнер 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

Номер 

договору 

Прага Празький 

інститут 

підвищення 

кваліфікації 

Проведення 

спільних 

наукових 

конференцій, 

круглих столів, 

семінарів, 

практикумів; 

обмін 

делегаціями; 

здійснення 

освітньої 

діяльності за 

спеціальностям

и: «Фізична 

культура та 

спорт», 

«Середня освіта 

(фізичне 

виховання)»; 

вивчення та 

розробка 

навчальних 

методик у сфері 

фізичного 

виховання 

Договір про 

міжнародну 

співпрацю, 

дійсний три 

роки 

Отримання 

сертифікату про 

проходження 

стажування за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

«Організація 

навчального 

процесу, наукові 

проекти та 

публікаційна 

діяльність в 

університетах 

Євросоюзу» 

№ 39/01-

3ф/69 

 

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

результати відрядження, до 10 рядків). 

Відрядження: доц. Шаповал Євгенія Юріївна з 20.11.2017 р. по 29.11.2017 р. 

взяла участь у стажуванні за програмою підвищення кваліфікації.  

Метою стажування є: інтеграція професорсько-викладацького складу ВНЗ у 

Міжнародну спільноту викладачів і наукових співробітників країн Євросоюзу; набуття 

компетенцій з публікаційної та проектної діяльності на основі досвіду країн Євросоюзу. 



В процесі стажування сформовані компетентності з публікаційної та проектної 

діяльності в країнах ЄС, сформовані практичні навички з академічного письма, отримані 

знання будуть поширені серед професорсько-викладацького складу університету 

проведенням круглого столу.  

 

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 

 2014 2015 2016 2017 

Міжнародна конференція     

Всеукраїнська конференція  1  1 

Регіональна конференція 1 1 1 2 

 

 

 

 

Тема та 

№ державної реєстрації 

Науковий керівник Науковий результат Його значимість 

Теоретико-методичні 

аспекти формування 

рухових умінь і навичок 

студентів у процесі 

викладання спортивних 

дисциплін 

Шаповал Є.Ю. Отримання 

охоронних 

документів, 

друкування статей 

 



13.2.Інформація та звіт про конференції, семінари проведені у 2017 р. 

№ 

з/п 

Назва Дата 

проведення 

Статус Кількість 

учасників 

Міністерства, 

відомства або 

установи, що є 

співорганізаторами 

заходу 

1. Технології 

здоров’язбереженн

я у 

загальноосвітніх та 

вищих навчальних 

закладах України: 

проблеми та 

перспективи 

26-27.10.2017 

рік 

Всеукраїнська 34 Полтавське 

обласне відділення 

НОК України 

2. Новітні теоретико-

методичні й 

методологічні 

засади розвитку 

фізичної культури в 

умовах сучасної 

загальноосвітньої 

школи 

6 квітня 2017 

року 

Регіональний 

науково–

методичний 

семінар 

22 Збірник є у 

наявності 

3. Семінар-практикум 

з баскетболу 

26 жовтня 

2017 

Регіональний 48 Полтавська 

обласна федерація 

баскетболу 

 

 

XIV. Інформація про наукові публікації викладачів кафедри (повний 

бібліографічний перелік) 

 

1. Монографія, словник, довідник 

Момот О. О. Виховання особистості майбутнього вчителя в здоров’язбережувальному 

середовищі  вищого навчального закладу : Монографія. – Полтава : Видавництво ПНПУ, 2017. – 

 339 с. 

2. Підручник для ВНЗ (з грифом Вченої ради) 

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

Момот  О.О. Алгоритм збереження здоров’я : методичні поради та рекомендації : [навч.-

метод. посіб.]. / О.О.Момот. – Полтава : Видавець Шевченко Р.В., 2017. – 129 с. 

4. Підручник для ЗНЗ (з грифом МОН) 

5. Навчальний посібник для ЗНЗ (з грифом МОН) 

6. Мультимедійний посібник 

7. Стаття 

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

7.1.1. видані англійською мовою 

7.1.2. видані українською мовою 

7.2.У інших наукометричних виданнях (Index Copernicus) 

7.2.1. видані в Україні 



1. Новік С.М. Формування соціальних пріоритетів підлітка в процесі занять спортом 

/ С.М. Новік // Витоки педагогічної майстерності. – Полтава, ПНПУ імені 

В.Г. Короленка, 2017. – Вип. 20. – С.203-208. ISSN 2075-146Х 

2. Тараненко І. В. Змістова характеристика поняття «Важкі підлітки»/ 

І. В. Тараненко // Витоки педагогічної майстерності. – Полтава, 2017. – Вип. 20. – 

С.  261-266. ISSN 2075-146Х  

3. Момот О.О. Виховання особистості майбутнього вчителя засобами олімпізму / 

О.О. Момот // Витоки педагогічної майстерності. – Полтава, 2017. – Вип. 20. – С.  

123-127. ISSN 2075-146Х 

4. Зайцева Ю.В. Фізкультурно-спортивна робота у змісті професійної діяльності 

учителя фізичної культури / Ю.В. Зайцева,С.Л. Ломан // Витоки педагогічної 

майстерності. – Полтава, 2017. – Вип. 20. – С.  123-127. ISSN 2075-146Х 

5. Шаповал Є.  Планування навчально-тренувального процесу жіночої футзальної 

команди вищої ліги / Є. Шаповал // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. 

праць Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2017. Випуск 19. – 

С. 370–375. – (Серія «Педагогічні науки»). ISSN 2075-146 X 

6. Момот О.О.  Траєкторія професійного зростання особистості майбутнього 

вчителя в здоров’язбережувальному середовищі вищого навчального закладу / 

О.О. Момот //  Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2017. – Вип.  22 (1-2017). – 

С. 160-166. ISSN 2309-9763   

7. Воліченко А.І. Теоретичні аспекти підготовки майбутніх фахівців фізичного 

виховання та спорту до професійної діяльності / А.І. Воліченко, В.Д. Гогоць // 

Педагогічна освіта: теорія і практика: збірник наукових праць. Кам’янець-

Подільський, 2017. –  Випуск 22 (1-2017). – С. 41-47. ISSN 2309-9763. 

8. Власенко Н.В. Професійне самовдосконалення вчителя фізичної культури як 

процес якісних змін його особистісно-професійної сфери і педагогічної діяльності 

/ Н.В. Власенко, Г.В. Кириленко, О.І. Кириленко // Педагогічна освіта: теорія і 

практика: збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський, 2017. –  Випуск 22 (1-

2017). – С. 30-35. ISSN 2309-9763 

 

7.2.2. видані за кордоном 

1. Shapoval Ye. The ways to improve the effectiveness of teaching theory and teaching 

methodology  of mini-football at the department of physical education in pedagogical 

universities / Ye. Shapoval // Nauka i Studia. Pedagogiczne nauki. Filologiczne nauki.  – 

Przemysl. – 6 (167) – 2017. – P. 79–82. ISSN 1561-6894 

2. Шаповал Є. Ю. Традиційні та альтернативні підходи до організації і методики 

фізичного виховання студентства у вищій школі / Є. Ю. Шаповал, О. В. Донець // 

WORLD SCIENCE. –  Warsaw: RS Global Sp. z O.O. -№ 11 (27). – 2017. – С.59–62. 

ISSN online:  2414-6404 

3. Шаповал Є.Ю. Змістові аспекти професійно-педагогічної підготовки майбутніх 

фахівців з фізичної культури / Є.Ю. Шаповал, С.Л. Ломан // Vzdelavanie a 

spolocnost II. – Presovska univerzita v Presove Pedagogicka fakulta. – Presov, 2017. – P. 

224-229. 

4. Момот О.О. Історико-педагогічні аспекти виховання особистості майбутнього 

вчителя в здоров’язбережувальному середовищі вищого навчального закладу / 

О.О. Момот // Web of Scholar. – Dubai, 2017. – № 9 (18). – (Vol.2, December 2017) – 

С. 24-28. ISSN 2518-167X 

5. Момот О.О. Зміст виховання особистості майбутнього вчителя в 

здоров’язбережувальному середовищі вищого навчального закладу / О.О. Момот 



// World Science. – Dubai, 2017. – № 11 (27). – (Vol.3, November 2017) – С. 47-51. 

ISSN 2413-1032 

6. Момот О.О.  Здоров’язбережувальна активність особистості майбутнього вчителя 

вищого навчального закладу / О.О. Момот, Є.Ю. Шаповал //  International Trend in 

Science and Technology : Proceedings of the  International Scientific Conference. – 

Vol.3. – (October 17, 2017). – Warsaw,Poland. – С. 79-84. 

 

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

7.4.У фахових виданнях (за профілем кафедри) 

1. Момот О.О. Мотивація особистості майбутнього вчителя  до створення 

здоров’язбережувального середовища вищого навчального закладу / О.О. Момот // 

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова. – 2017. – Вип. 29 (39). – С. 128-132. ISSN 2411-2135 

2. Власенко Н.В. Педагогічна діяльність як детермінантна професійного здоров’я 

педагога вищої школи / Н.В. Власенко, В.Д. Гогоць // Науковий часопис 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – 2017. – Вип. 

11 (93). – С. 28-31. ISSN 2311-2220 

 

7.5.У інших (не фахових) виданнях 

8. Публікації у збірниках матеріалів конференцій 

8.1.Внесених до наукометричних баз 

8.2.Міжнародних конференцій 

1. Момот О.О.  Здоров’язбережувальна активність особистості майбутнього вчителя 

вищого навчального закладу / О.О. Момот, Є.Ю. Шаповал //  International Trend in 

Science and Technology : Proceedings of the  International Scientific Conference. – 

Vol.3. – (October 17, 2017). – Warsaw,Poland. – С. 79-84. 

2. Шаповал Є.Ю. Змістові аспекти професійно-педагогічної підготовки майбутніх 

фахівців з фізичної культури / Є.Ю. Шаповал, С.Л. Ломан // Vzdelavanie a 

spolocnost II. – Presovska univerzita v Presove Pedagogicka fakulta. – Presov, 2017. – P. 

224-229. 

3. Shapoval Ye. The ways to improve the effectiveness of teaching theory and teaching 

methodology  of mini-football at the department of physical education in pedagogical 

universities / Ye. Shapoval // Nauka i Studia. Pedagogiczne nauki. Filologiczne nauki.  – 

Przemysl. – 6 (167) – 2017. – P. 79–82. ISSN 1561-6894 
 

8.3.Всеукраїнських конференцій 

1. Момот О.О. Формування культури здоров’я у особистості майбутнього вчителя / 

О.О. Момот // Роль фізичної культури і спорту в становленні та зміцненні 

генофонду нації : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 11-12 квітня 

2017 р.). – Полтава, 2017. – С. 81-83. 

2.  Момот О. Олімпійський рух у вихованні особистості / О. Момот// Технології 

здоров'язбереження в загальноосвітніх і вищих навчальних закладах України: 

проблеми та перспективи : матеріали  VІ Всеукр. студ. наук.-прак. конф., (26-27 

жовтня, 2017 р.). – Полтава, 2017. – С. 49-52 

3.  Момот О.О. Зміст здоров’язбережувальних технологій вищого навчального 

закладу / О. Момот // Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: 

реалії та перспективи : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., (9 

листопада, 2017 р.). – Полтава, 2017. – С. 92-95 

4. Зайцева Ю.В. Підвищення якості підготовки учителів фізичної культури засобами 

інтернет / Ю.В. Зайцева, О.В. Стариченко //  Технології здоров’язбереження в 



загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України: проблеми та перспективи: 

VІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція. – Полтава, ПНПУ 

імені В.Г. Короленка, 2017. – С. 34-36. 

5. Тараненко І. В. Аналіз оздоровчо-виховного впливу фізичної культури на 

особистість важкого підлітка / І. В. Тараненко // Фізична реабілітація та 

здоров’язбережувальні технології: реалії та перспективи : матеріали ІІІ Всеукр. 

наук.-практ. інтернет-конф., (9 листопада, 2017 р.). – Полтава, 2017. – С. 157-160. 

6. Новік С.М.  Аналіз професійних компетентностей фахівця фізичної культури / 

С.М. Новік, Т.Г. Новік //  Технології здоров’язбереження в загальноосвітніх та 

вищих навчальних закладах України: проблеми та перспективи: VІ Всеукраїнська 

студентська науково-практична конференція. – Полтава, ПНПУ імені 

В.Г. Короленка, 2017. – С. 52-54.  

 

8.4.Регіональних конференцій, семінарів 

1. Момот О.О. Здоровий спосіб життя майбутнього фахівця / О.О. Момот // 

Спортивний літопис Полтавщини: сторінка історії, славетні імена : матеріали  ІІ 

наук.-прак. конф. ., (Полтава, 9 червня 2017 р.).– Полтава, 2017. – С. 60-62. 

2. Момот О. Популяризація олімпійського руху на Полтавщині / О. Момот // Сучасні 

тенденції фізичного виховання і спорту : матеріали регіонального науково-

методичного семінару., (Полтава, 12 квітня 2017 р.). – Полтава, 2017. – С 5-8. 

3. Зайцева Ю. Сутність та зміст кроссфіт тренувань з дівчатами волейболістками / 

Ю. Зайцева, А. Хандій // Новітні теоретико-методичні й методологічні засади 

розвитку фізичного виховання і спорту : матеріали регіонального науково–

методичного семінару. – Полтава, 2017. – С. 49–50. 
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5. Тараненко І. Вплив соціально-виховного середовища на виховання важких 

підлітків / І. Тараненко // Сучасні тенденції фізичного виховання і спорту»: 

матеріали регіонального науково-методичного семінару. – Полтава, 2017. – С. 16-

19.  

6. Шаповал Є. Складники професійної діяльності тренера з фут залу / Є. Шаповал, 

Ю. Дударчук // Сучасні тенденції фізичного виховання і спорту»: матеріали 
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7. Кириленко Г. Зміст та принципи пропагування здорового способу життя серед 

молоді / Г. Кириленко, О. Кириленко // Сучасні тенденції фізичного виховання і 

спорту»: матеріали регіонального науково-методичного семінару. – Полтава, 2017. 

– С. 22-26.  

8. Кириленко О. Зміст та принципи пропагування здорового способу життя серед 

молоді / О. Кириленко, Г. Кириленко // Сучасні тенденції фізичного виховання і 

спорту»: матеріали регіонального науково-методичного семінару. – Полтава, 2017. 

– С. 22-26.  

9. Власенко Н. Об’єктивний аналіз висвітлення позитивних та негативних рис 

фізичного виховання школярів у сучасній школі / Н. Власенко, В. Гогоць // Сучасні 

тенденції фізичного виховання і спорту»: матеріали регіонального науково-

методичного семінару. – Полтава, 2017. – С. 30-34.  

 

 

 

 



XV. Питомі показники результативності наукової діяльності кафедри 

k1 Кількість захищених кандидатських дисертацій / кількість ставок НПП* 0,2 

k2 Кількість захищених докторських дисертацій / кількість ставок НПП  

k3 Кількість отриманих вчених звань доцента і професора / кількість ставок НПП  

k4 Кількість володарів державних нагород для молодих учених / кількість ставок НПП  

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

за НП**/кількість ставок НПП 

 

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

за НП / кількість ставок НПП 

 

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

k8  
Кількість отриманих охоронних документів, право власності на які належить 

Університету /кількість ставок НПП 

0,2 

k9  Кількість опублікованих монографій / кількість ставок НПП 0,2 

k10  
Кількість наукових публікацій у центральних, фахових виданнях України та у 

зарубіжних виданнях / кількість ставок НПП 

1,63 

k11  
Кількість публікацій у наукометричних базах даних Scopus і Web of Science /  

кількість ставок НПП 

 

k12  
Кількість призових місць у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах наукових робіт 

студентів/кількість ставок НПП 

 

Σ  Загальний показник науково-дослідної та інноваційної діяльності кафедри 2,23 

 

 

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

 

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

кафедри на 2018 р. 

Розробити методичні рекомендації до самостійної роботи студентів дисциплін 

кафедри. 

 

Примітки: 

1. Текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,0, кегль 12, 

абзацний відступ – 10 мм, вирівнювання по ширині (для тексту), по лівому краю (для 

таблиць). 

2. У назві файлу зазначити назву кафедри (без слова кафедра та інших символів), напр. 

Географії та методики її навчання.docx 

3. До кожного пункту під час захисту звітів додавати матеріали, що засвідчують 

результати наукової діяльності (публікації викладачів і студентів, угоди про співпрацю, 

патенти, свідоцтва, дипломи тощо). 

4. Презентація має містити скановані зображення дипломів, патентів, свідоцтв, 

обкладинок монографій, журналів, де опубліковані статті з імпакт-фактором, 

фотоматеріали конференцій, проведених кафедрою; закордонних стажувань науково-

педагогічних працівників кафедри тощо. 

 



Додаток 2 

Звіт про міжнародну діяльність кафедри теоретико-методичних основ викладання 

спортивних дисциплін у 2017 році 

 

1. Договори та угоди, укладені в 2017 р. 

 

Країна 

партнер 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

Номер 

договору 

Прага Празький 

інститут 

підвищенн

я 

кваліфікаці

ї 

Проведення 

спільних 

наукових 

конференцій, 

круглих столів, 

семінарів, 

практикумів; 

обмін 

делегаціями; 

здійснення 

освітньої 

діяльності за 

спеціальностями: 

«Фізична 

культура та 

спорт», «Середня 

освіта (фізичне 

виховання)»; 

вивчення та 

розробка 

навчальних 

методик у сфері 

фізичного 

виховання 

Договір про 

міжнародну 

співпрацю, 

дійсний три 

роки 

Отримання 

сертифікату про 

проходження 

стажування за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

«Організація 

навчального 

процесу, наукові 

проекти та 

публікаційна 

діяльність в 

університетах 

Євросоюзу» 

№ 39/01-

3ф/69 

 

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 

Шаповал Євгенія 

Юріївна 

Прага Організація 

навчального 

процесу, наукові 

проекти та 

публікаційна 

діяльність в 

університетах 

Євросоюзу 

20.11.2017 р. 

по 

29.11.2017 р. 

Сертифікат  

 

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. 

Договір про міжнародну співпрацю № 39/01-3Д/69 від 04.12.2017 року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

 

Показники наукової та науково-технічної діяльності кафедри 

 за 2017 р. 

№ 

з/п 
Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності кафедри 
2017 

1. Науково-педагогічні кадри  
1.1. Чисельність  науково-педагогічних працівників кафедри, усього 10 
1.1.1. Чисельність штатних працівників, усього 10 

а)  з них: – доктори наук  
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  
а)    у тому числі: – доктори наук  
б)    – кандидати наук  

1.2. Вікові категорії виконавців науково-дослідних робіт   
1.2.1. 22-35 років 3 
1.2.2. 35-45 років 2 
1.2.3. 45-60 років 4 
1.2.4. понад 60 років 1 
1.3. Середній вік виконавців науково-дослідних робіт 45 

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 1 
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 
2017 

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 (олімпійський куточок) 1 

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: 
40 

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  



№ 

з/п 
Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності кафедри 
2017 

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: 
 

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

симпозіумів), всього 
 

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 

ВНЗ/НУ, установами, організаціями 
1 

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  
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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  

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

них 
13 

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  
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  
6.2.1. Усього одиниць, в тому числі: 1 

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

6.2.2. Всього обліково-видавничих аркушів підручників  
6.3. Кількість публікацій (статей) 40 
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6.3.1. Усього одиниць опублікованих в Україні, в тому числі: 35 
а)  – за фундаментальними дослідженнями  
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками  
в)  – в межах кафедральної тематики  

6.3.2. Всього обліково-видавничих аркушів публікацій (статей) в Україні 2,1 
6.3.3. Усього одиниць, опублікованих за кордоном (за винятком п. 6.3.5.), в тому 

числі 
2 

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 
0,5 

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

Science для соціо-гуманітарних Copernicus) усього одиниць, в тому числі 
4 

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

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

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

Copernicus) 

1 

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

(Scopus, Web of Science для соціогуманітарних Copernicus) 
 

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  
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8.2..2.   – переможці міжнародних конкурсів студентських НДР  
8.3. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього, з них:  
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)   – доктори наук  
2)   – кандидати наук 3 
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: 12 
1)   – статей у зарубіжних виданнях, в тому числі: 4 

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

of Science для соціо-гуманітарних Copernicus) 
2 

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:  
6 

1)   – всеукраїнських 1 
2)   – міжнародних 5 
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 
 

 

 

 

 

 


