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1.1.Вчене звання професора у 2020 р. отримали – 

1.2.Вчене звання доцента у 2020 р. отримали – Зайцева Ю.В. 

 

II. Розробки, які впроваджено у 2020 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 

№ 

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) 

      



  1. А. с. №, 96541, 

Україна. Монографія 

«Виховання особистості 

майбутнього вчителя в 

здоров’язбережувальному 

середовищі закладу вищої 

освіти» О.О. Момот. – 

Опубл. 06.03.2020. 

 

2. А.с. № 102 305 від 

29.10.2020, Україна. 

Теорія і методика 

викладання легкої 

атлетики : навч.-метод. 

посіб. О.О Момот., 

С.М. Новік, 

Є.Ю. Шостак. – Опубл. 

10.04.2020. 

3.3. Інформація про позитивне рішення про видачу патенту на винахід 

 

 

IV. Список наукових праць, опублікованих у 2020 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 

1. O.Kornosenko, 

I. Taranenko, 

Yu. Zaitseva, 

O.Petryshyn 

Сomplex estimation of 

fitness training systems 

and women’s somatic 

health of the first period 

mature age 

Wiadomosci 

Lekarskie 

Scopus 

tom 

2020, 

LXXIІI, 

ISSUE 6 – 

С. 

1134-1063 

 

2. Yu.Zaitseva, 

I. Taranenko, 

M. Grynova, 

A. Tkachenko, 

O. Mikheienko 

A Modern Approach to 

the System of Training 

for Organization of 

Physical Culture and 

Sports Work of Physical 

Education Teachers 

International 

Journal of 

Applied 

Exercise 

Physiology.  

Web of Science 

2020. 

vol.9(10). P. 

79-88 

2322 - 3537 

3. О.Momot,and 

other. 

Creation of a Healthcare 

Environment at a Higher 

Educational Institution 

Journal of 

Physical 

Education and 

Sport ® (JPES), 

Scopus 

Vol 20 

(Supplemen

t issue 2), 

Art 138 pp 

975 – 981, 

2020 

online ISSN: 

2247 - 806X; 

p-ISSN: 2247 

– 8051; ISSN 

- L = 2247 - 

8051 © JPES. 

4. V.Zhamardiy, 

O.Shkola, 

O.Otravenko,  

O. Momot,  

Dynamics of the 

Functional State of 

Students in the Process 

International 

Journal of 

Applied 

Exercise 

Vol.9 

No.10. pp 

24-35 

2322 – 3537 



M.Andreieva, 

O.Andrieieva, 

V.Mudryk, 

V.Slusarev, 

Halyna 

Broslavska and 

Galina Putiatina 

of Powerlifting in 

Higher Education 

Physiology(IJA

EP) 

Web of Science 

5. O. Momot, and 

other. 

 

 

Experimental 

Verification of the 

Effectiveness of 

Organizational and 

Pedagogical Conditions 

for the Education of the 

Future Teacher in the 

Health-Preserving 

Environment of the 

Institution of Higher 

Education 

International 

Journal of 

Applied 

Exercise 

Physiology(IJA

EP) 

Web of Science 

Vol.9 

No.10. pp 

253-261 

2322 – 3537 

6. Ye. Shostak, A. 

Fastivetz, A. 

Emetc, Ye. 

Skrinnik, O. 

Sogokon 

Experimental 

Asessment of the 

Dynamics of Functional 

Measures of Female 

Students with the Use of 

Software Tools  

International 

Journal of 

Applied 

Exercise 

Physiology 

Web of Science 

Vol.9 (11) 

2020. – С. 

119-125. 

2322 - 3537 

 

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 2020 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 

1. Шостак 

Є.Ю., 

М. А. 

Мушегов,  

Визначення 

педагогічних 

передумов фізичного 

виховання та 

Науковий 

часопис 

Національного 

педагогічного 

Серія №15. Науково-

педагогічні проблеми 

фізичної культури 

(фізична культура і 

2311-

2220 



С. М. 

Дудка, О. 

О. 

Скорікова 

підготовки підлітків до 

професійної діяльності 

університету 

імені М. П. 

Драгоманова 

спорт): зб. наукових 

праць / За ред. О. В. 

Тимошенка. – Київ: 

Видавництво НПУ 

імені М. П. 

Драгоманова, 2020. – 

Випуск 2(122). – С. 

194-198. 

2. Новік 

С.М., 

Шафрано

вський 

В.В. 

Організація уроків у 

церковно-парафіяльних 

школах ХІХ – початок 

ХХ століття 

Педагогічні 

науки 

Полтава, 2020. – Вип. 

75-76. – С. 132-138 

 

3. Момот 

О.О. , 

Г.В. 

Кирилен

ко 

Формування культури 

здоров’я особистості 

майбутнього вчителя в 

умовах створення 

здоров’язбережувально

го середовища закладу 

вищої освіти 

Витоки 

педагогічної 

майстерності 

Полтава, 2019. – Вип. 

24. – С. 141-146 

2616-

6623 

4. Момот 

О.О., 

Гриньова 

М.В. 

Вплив сімейного 

виховання на 

формування культури 

здоров’я особистості 

дитини 

Педагогіка та 

психологія 

[Збірник 

наукових 

праць] 

Харків, 2019. Вип. 

61.С. 132-137 

2312-

2471 

5. Момот 

О.О., 

Шостак 

Є.Ю. 

Новік 

С.М. 

Створення 

інклюзивного 

освітнього середовища 

ЗВО як реалізація нової 

суспільної філософії 

Витоки 

педагогічної 

майстерності 

Полтава, 2020. Випуск 

25.– (Серія 

«Педагогічні науки») 

С. 156-161 

: Print 

2075 

– 

146X, 

Onlin

e 

2616-

6623 

6. Ю.В. 

Зайцева, 

І.В. 

Таранен

ко, О.К. 

Корносен

ко 

Інтеграція навчальної і 

професійної діяльності 

майбутніх учителів 

фізичної культури в 

процесі фахової 

підготовки 

Педагогічні 

науки 

Полтава, 2020. – Вип. 

75-76. – С. 65-72 

 

  

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. Особливості організації 

фізкультурно-спортивної діяльності 

учнівської та студентської молоді 

 

Зайцева Ю.В. 

 

10 

2. Особливості впровадження 

олімпійської освіти в освітній процес 

закладу вищої освіти 

 

Момот О.О. 

 

12 

3. Особливості виховання важких 

підлітків засобами фізичної культури 

Тараненко І.В. 7 

 

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 (5) 

1. Малько Я. Вплив занять спортивними іграми на формування здорового способу життя 

підростаючого покоління / Я. Малько // Часопис кафедри теорії й методики фізичного 

виховання, адаптивної та масової фізичної культури «Фізична культура: теорія і практика» 

/ гол. ред. О.К. Корносенко. Полтава : Сімон, 2020. №5. С. 84-87 

Науковий керівник – к.пед.н., доц. Зайцева Ю.В. 

2.Тараненко А. К. Аналіничні аспекти розвитку координаційних здібностей гімнасток 6-8 

років / А. К. Тараненко/ Часопис кафедри теорії й методики фізичного виховання, 

адаптивної та масової фізичної культури «Фізична культура: теорія і практика» – збірник 

наукових статей. – 2020. – С. 125-127 

Науковий керівник – к.пед.н., ст. викл. Тараненко І. В. 

3. Попов О. Критерії спортивного відбору перспективних дітей у футбольній дитячо-

юнацькій спортивній школі / О.Попов, Д.Артеменко // Часопис кафедри теорії й методики 

фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури «Фізична культура: теорія і 

практика» / гол. ред. О.К. Корносенко. Полтава : Сімон, 2020. №5. С.106-109 

Науковий керівник – к.пед.н., доц. Шостак Є.Ю. 

4. Тараненко Д. Вплив занять легкою атлетикою на організм студентів // Д. Тараненко // 

Часопис кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної 

культури «Фізична культура: теорія і практика»/ гол. ред. О.К. Корносенко. Полтава : 

Сімон, 2020. №5. С.128-132 

Науковий керівник – к.пед.н., доц. Шостак Є.Ю. 

5. Губарєва Т. Проблеми формування здорового способу життя учнів в умовах шкільної 

освіти / Т. Губарєва, В. Нестерова // Часопис кафедри теорії й методики фізичного 

виховання, адаптивної та масової фізичної культури «Фізична культура: теорія і практика»/ 

гол. ред. О.К. Корносенко. Полтава : Сімон, 2020. №5. С.41-43 

Науковий керівник – к.пед.н., доц. Шостак Є.Ю. 

 

6.3.2. Студентські публікації у співавторстві із науковими керівниками (5) 

1. Зайцева Ю. Основи методики навчання технічних дій у волейболі / Ю. Зайцева, 

І. Байрачна,  І. Жильченко // Часопис кафедри теорії й методики фізичного виховання, 



адаптивної та масової фізичної культури «Фізична культура: теорія і практика» / гол. ред. 

О.К. Корносенко. Полтава : Сімон, 2020. №5. С. 46-49 

2.Зайцева Ю.В. Специфіка формування всебічно розвиненої особистості в процесі 

фізкультурної діяльності / І.В. Тараненко, Ю.В. Зайцева, А.К. Тараненко // Проблеми та 

перспективи розвитку фізичного виховання, спорту і здоров’я людини : матеріали V 

Всеукр. наук.-практ. конф. (23-24 квітня 2020 р.) / голов. ред. О. К. Корносенко. – Полтава 

: Сімон, 2020. С.200-204 

3. Момот О.О. Характеристика методики навчання техніці кидка битки в городковому 

спорті / О. О. Момот, С. С. Коваль, М. П. Севрюк // Часопис кафедри теорії й методики 

фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури «Фізична культура: теорія і 

практика» / гол. ред. О.К. Корносенко. Полтава : Сімон, 2020. №5. С. 96-100 

4. Новік С.М.  Методичні аспекти викладання курсу «Теорія і методика викладання 

самооборони» / С.М. Новік,  М.І. Бакланов // Проблеми та перспективи розвитку фізичного 

виховання, спорту і здоров’я людини : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. (23-24 квітня 

2020 р.) / голов. ред. О. К. Корносенко. – Полтава :Сімон, 2020. С.52-57. 

5. Тараненко І.В. Актуалізація ідей А. С. Макаренка щодо формування морально-вольових 

якостей у важких підлітків засобами фізичного виховання. / І. В. Тараненко, А. К. 

Тараненко // Технології професійної підготовки майбутнього вчителя: сучасні моделі і 

компетентнісний дискурс педагогіки А. С. Макаренка : матеріали ХІХ Міжнар.наук.-практ. 

конф. (м. Полтава, 12-13 березня 2020 р.). «Управлінська майстерність керівника 

навчального закладу», «Управління проектами у сфері науки, освіти, інновацій та 

інформатизації», «Управління інноваційною діяльністю в освіті та у виробництві» : 

матеріали Всеукр. наук.-практ. семінарів (м. Полтава, 12-13 березня 2020 р.) / за ред. М. В. 

Гриньової. Полтава : ФОП Гаража М.Ф., 2020, С 187-189  

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 

2016 14 3 - 



2017 4 3 - 

2018 6 3 - 

2019 14 3 - 

2020 10 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 2020 р., дія яких продовжується 

 

Країна 

партне

р 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітництв

а 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво

, термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

Номер 

договору 

 

 

9.2.Договори та угоди, укладені в 2020 р. 

Країна 

партне

р 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітництв

а 

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). 

Закордонне стажування (м. Варшава, Польща, 1.10.20-29.12.20) на базі Вищого Духовного  

Семінаріуму UKSW. Мета стажування: опанувати сучасні підходи до організації 

навчального процесу у вищій школі. Протягом стажування була розкрита низка актуальних 

тем: «Академічна доброчесність в освітньому та дослідницькому середовищі: концепції, 

принципи та реалізація. Польський досвід», «Інтегративний підхід в організації 

навчального процесу. Педагогіка ресоціалізації», «Порівняльний аналіз польської та 

української систем освіти, загроз та можливостей їх розвитку» та інші. 

 

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, обласною радою 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 

 2017 2018 2019 2020 

Міжнародна конференція     

Всеукраїнська конференція 1  1  

 

13.2.Назви конференцій, проведених у 2020 р. 

 

XIV. 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 (7) 

Тема та 

№ державної реєстрації 

Науковий 

керівник 

Науковий 

результат 

Його значимість 

Теоретико-методичні 

аспекти формування 

рухових умінь і навичок 

студентів факультету 

фізичного виховання у 

процесі викладання 

спортивних дисциплін 

0117U003234 

Шостак Є.Ю. Отримання 

охоронних 

документів, 

друкування 

статей 

Теоретичне обґрунтування 

структури навчально-

тренувального процесу 

спрямованого на формування 

та вдосконалення рухових 

умінь і навичок у процесі 

викладання спортивних 

дисципліну студентів 

педагогічного університету 

факультету фізичного 

виховання 



1. Зайцева Ю.В. Особливості впровадження спецкурсу «організація фізкультурно-

спортивної роботи у закладах загальної середньої освіти» в освітній процес 

студентів факультету фізичного виховання/ Ю.В. Зайцева, С.В. Синиця // 

Фізкультурно-оздоровчі та спортивні технології в освітньому просторі: теорія і 

практика : колективна монографія / за заг. ред. О. О. Момот; Ю. В. Зайцевої. – 

Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2020. – С. 105-118. 

2. Кириленко Г.В. Розвиток та становлення правових аспектів фізкультурно-

оздоровчої та спортивної діяльності в Україні / Г.В. Кириленко, 

О.І. Кириленко// Фізкультурно-оздоровчі та спортивні технології в освітньому 

просторі: теорія і практика : колективна монографія / за заг. ред. О.О. Момот, 

Ю.В. Зайцевої. Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка , 2020. – С. 119-134 

3. Момот О.О. Концепція виховання особистості майбутнього вчителя в умовах 

створення здоров’язбережувального середовища закладу вищої освіти /  

О.О. Момот, М.В. Гриньова, С.А. Новописьменний // Фізкультурно-оздоровчі та 

спортивні технології в освітньому просторі: теорія і практика колективна 

монографія / за заг. ред. О.О. Момот, Ю.В. Зайцева. Полтава : ПНПУ імені В. Г. 

Короленка, 2020. С. 174-193. 

4. Шостак Є. Ю. Визначення та обґрунтування структури формування рухових 

навичок дівчат-спортсменок під час навчально-тренувальної діяльності у міні-

футболі/ Є. Ю. Шостак, В. Д. Гогоць //Фізкультурно-оздоровчі та спортивні 

технології в освітньому процесі: колективна монографія /за заг.ред. О.О. Момот, 

Ю. В. Зайцевої. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2020. С.307-336. 

5. Новік С.М. Аксіологічні аспекти формування мотивації студентської молоді до 

здорового способу життя/ С.М. Новік, О.Г. Жданова-Неділько // Фізкультурно-

оздоровчі та спортивні технології в освітньому просторі : теорія і практика: 

колективна монографія / за заг.ред. Ю.В. Зайцевої,О.О. Момот. Полтава : Сімон, 

2020. С. 194-209 

6. Тараненко І. В., Бардінова А. О. Специфічні особливості виховної діяльності 

тренера в умовах сьогодення / І. В. Тараненко, А. О. Бардінова.–  Фізкультурно-

оздоровчі та спортивні технології в освітньому просторі: теорія і практика –

[колективна монографія]: за заг. ред.. Ю. В. Зайцевої. – Полтава: Сімон, 2020, С 

264-273. 

7. Даниско О. В.Корносенко О. К. Тараненко І. В. Специфіка та перспективи 

використання дистанційних технологій у процесі професійної підготовки 

майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту/ 

О. В. Даниско, О. К. Корносенко, І. В. Тараненко. – Екстрене дистанційне 

навчання в Україні: Монографія / За ред. В.М. Кухаренка, В. В. Бондаренка – 

Харків:. Вид-во КП «Міська друкарня», 2020, С 185-196. 

 

2. Підручник для ЗВО (з грифом Вченої ради) 

3. Навчальний посібник для ЗВО (з грифом Вченої ради) (2) 

1.Фізкультурно-спортивні споруди і обладнання : навч.-метод. посіб. / 

Ю. В. Зайцева, І. В. Тараненко / за ред. Ю. В. Зайцевої. – Полтава : Сімон, 2020. 

– 96 с. 



2.Теорія і методика викладання легкої атлетики : навч.-метод. посіб. / уклад.: 

О. О. Момот, Є. Ю. Шостак, С. М. Новік ; Полт. нац. пед. ун-тет 

імені В. Г. Короленка. – Полтава : Сімон, 2020. – 132 с. 

4. Підручник для ЗСО (з грифом МОН) 

5. Навчальний посібник для ЗСО (з грифом МОН) (3) 

1.Варіативний модуль : Пляжний волейбол / Ю.В. Зайцева, І.В. Тараненко, О.В. 

Ковалів // Навчальна програма з фізичної культури для закладів загальної 

середньої освіти 10-11 класи (рівень стандарт). – Полтава, 2020. – 12 с. 

Рекомендовано Міністерством освіти та науки України (лист № 1/11 – 3188 від 

07.05.2020) 

2.Варіативний модуль : «Футзал» / О. О. Момот, Є. Ю. Шостак, С. М. Новік// 

Навчальна програма з фізичної культури для закладів загальної середньої освіти 

10-11 класи (рівень стандарт). – Полтава, 2020. – 12 с. Рекомендовано 

Міністерством освіти та науки України (протокол №2 від 05.05.2020) 

3. Футзал в ілюстраціях : навч.-наочн. посібник. ч.1. 2-ге вид. доп. Полтава : Сімон, 

2020. 52 с. . ISSN 978-617-7803-17-0 

6. Мультимедійний посібник 

7. Стаття 

7.1.У наукометричних виданнях включених до баз даних Scopus, Web of Science (6) 

1. Kornosenko O. К., Taranenko I. V., Zaitseva, Y. V., Petryshyn O. V. Complex 

estimation of fitness training systems and women's somatic health of the first period 

mature age. Wiadomosci lekarskie. 2020. Vol. 73, Issue 6. P. 1134–1139. URL: 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-

85088879598&origin=AuthorNamesList&txGid=acf1da177a49a727a2a6b6a5b81a

9c74  

2. Yuliіa Zaitseva, Iryna Taranenko, Maryna Grynova, Andriy Tkachenko and 

Olexander Mikheienko. A Modern Approach to the System of Training for 

Organization of Physical Culture and Sports Work of Physical Education Teachers. 

International Journal of Applied Exercise Physiology. 2020. vol.9(10). P. 79-88. 

URL: http://ijaep.com/Journal/vol.9.10.pdf 

3. Momot O., and other. Creation of a Healthcare Environment at a Higher Educational 

Institution. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol 20 (Supplement 

issue 2), Art 138 pp 975 – 981, 2020 online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 

8051; ISSN - L = 2247 – 8051 

4. Valeriy Zhamardiy, OlenaShkola, Olena Otravenko, OlenaMomot, Mariia 

Andreieva, Olena Andrieieva, Vasyl Mudryk, Viktor Slusarev, Halyna Broslavska 

and GalinaPutiatina.  Dynamics of the Functional State of Students in the Process of 

Powerlifting in Higher Education. International Journal of Applied Exercise 

Physiology (IJAEP). Vol.9 No.10. pp 24-35 ISSN: 2322 – 3537 Web of Science 

5. Olena Momot, Valeriy Zhamardiy, Hrynova Valentyna, Gorlova Lyudmyla and 

Natalia Sharlay.  Experimental Verification of the Effectiveness of Organizational 

and Pedagogical Conditions for the Education of the Future Teacher in the Health-

Preserving Environment of the Institution of Higher Education. International Journal 

of Applied Exercise Physiology(IJAEP). Vol.9 No.10. pp 253-261ISSN: 2322 – 

3537Web of Science 

6. Shostak Ye. Experimental Asessment of the Dynamics of Functional Measures of 

Female Students with the Use of Software Tools / Ye. Shostak, A. Fastivetz, A. 

Emetc, Ye. Skrinnik, O. Sogokon //International Journal of Applied Exercise 

Physiology, Vol.9 (11) 2020. – С. 119-125. ISSN: 2322 - 3537 

http://ijaep.com/Journal/vol.9.10.pdf


 

7.2.У інших наукометричних виданнях(IndexCopernicus) (6) 

1. Інтеграція навчальної і професійної діяльності майбутніх учителів фізичної 

культури в процесі фахової підготовки / Ю.В. Зайцева, І.В. Тараненко, 

О.К. Корносенко // Педагогічні науки Полтава, 2020. – Вип. 75-76. – С. 65-72 

2. Створення інклюзивного освітнього середовища ЗВО як реалізація нової 

суспільної філософії  / Момот О.О., Шостак Є.Ю., Новік С.М. // Витоки 

педагогічної майстерності.  Полтава, 2020. Випуск 25. – (Серія «Педагогічні 

науки») С. 156-161. 

3. Момот О.О., Гриньова М.В. Вплив сімейного виховання на формування 

культури здоров’я особистості дитини. Педагогіка та психологія [Збірник 

наукових праць]. Харків, 2019. Вип. 61.С. 132-137. 

4. Шостак Є.Ю. Визначення педагогічних передумов фізичного виховання та 

підготовки підлітків до професійної діяльності / Є. Ю. Шостак, 

М. А. Мушегов, С. М. Дудка, О. О. Скорікова // Науковий часопис 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 

№15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і 

спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ: Видавництво 

НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. – Випуск 2(122). – С. 194-198. ISSN 2311-

2220 

5. Новік С.М. Організація уроків у церковно-парафіяльних школах ХІХ – 

початок ХХ століття / С.М. Новік, В.В. Шафрановський // Педагогічні науки 

Полтава, 2020. – Вип. 75-76. – С. 132-138 

6. Момот О.О. Формування культури здоров’я особистості майбутнього вчителя 

в умовах створення здоров’язбережувального середовища закладу вищої 

освіти / О.О. Момот, Г.В. Кириленко // Витоки педагогічної майстерності. – 

Полтава, 2019. – Вип. 24. – С. 141-146. 

7.3.У фахових виданнях категорії Б (за профілем кафедри) 

7.4. В університетських не фахових виданнях 

1.Зайцева Ю. Основи методики навчання технічних дій у волейболі / Ю. Зайцева, 

І. Байрачна,  І. Жильченко // Часопис кафедри теорії й методики фізичного 

виховання, адаптивної та масової фізичної культури «Фізична культура: теорія і 

практика» / гол. ред. О.К. Корносенко. Полтава : Сімон, 2020. №5. С. 46-49 

2.Момот О.О. Характеристика методики навчання техніці кидка битки в городковому 

спорті / О. О. Момот, С. С. Коваль, М. П. Севрюк // Часопис кафедри теорії й 

методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури «Фізична 

культура: теорія і практика» / гол. ред. О.К. Корносенко. Полтава : Сімон, 2020. №5. 

С. 96-100 

 

7.5.У інших (не фахових) виданнях 

8. Публікації у збірниках матеріалів конференцій 

8.1.Міжнародних конференцій (2) 

1. Shostak Ye. Problemsand prospects of the futsal development from the non-olympic to 

Olympic status / Ye. Shostak // Impact of modernity on science and practice : XII scientific 

and practical conference (13-14 april 2020, Canada). – Canada, 2020. – P.164-168.  

2. Тараненко І.В., Тараненко А. К. Актуалізація ідей А. С. Макаренка щодо 

формування морально-вольових якостей у важких підлітків засобами фізичного 

виховання. / І. В. Тараненко, А. К. Тараненко // Технології професійної підготовки 



майбутнього вчителя: сучасні моделі і компетентнісний дискурс педагогіки А. С. 

Макаренка : матеріали ХІХ Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Полтава, 12-13 березня 

2020 р.). «Управлінська майстерність керівника навчального закладу», «Управління 

проектами у сфері науки, освіти, інновацій та інформатизації», «Управління 

інноваційною діяльністю в освіті та у виробництві» : матеріали Всеукр. наук.-практ. 

семінарів (м. Полтава, 12-13 березня 2020 р.) / за ред. М. В. Гриньової. Полтава : 

ФОП Гаража М.Ф., 2020, С 187-189 

 

8.2.Всеукраїнських конференцій (6) 

1. Кириленко Г.В. Особливості організації самостійних рекреаційно-оздоровчих 

занять в період карантину / Кириленко Г.В., Кириленко О.І. //Проблеми та 

перспективи розвитку фізичного виховання, спорту і здоров’я людини.  Всеукр. 

наук.-прак. конф., (23-24квітня 2020 р.). – Полтава, 2020. – С. 190-192. 

2. Момот О.О. Варіативний модуль «Футзал» навчальної програми з фізичної культури 

для закладів загальної середньої освіти 10–11 класів / О. О. Момот, Є.Ю. Шостак 

//Проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, спорту і здоров’я 

людини. Всеукр. наук.-прак. конф., (23-24квітня 2020 р.). – Полтава, 2020. – С. 169-

172. 

3. Момот О.О. Варіативний модуль «Міні-футбол» навчальної програми з фізичної 

культури для закладів загальної середньої освіти 5-9 класів / О. О. Момот, Є.Ю. 

Шостак //Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, 

фізичній терапії та ерготерапії», присвячена 90-річчю нуфвсу ІІІ Всеукр. електр. 

конф. з між нар. участю, (30 квітня 2020 р.). – Київ, 2020. – С. 94-95. 

4. Шостак Є. Ю. Сучасні аспекти лікарсько-педагогічного контролю та самоконтролю 

в системі спортивного тренування  /Є. Ю. Шостак, С. М. Новік //I міжнародна 

науково-практична інтернет-конференція «Шляхи удосконалення професійних 

компетентностей фахівців в умовах сьогодення», (м. Київ, 28-29 травня 2020 року) / 

уклад.: О. Ю. Дикий, Г. А. Коломоєць, А. А. Ребрина. Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 

2020. С.564-566. 

5. Новік С.М.  Методичні аспекти викладання курсу «Теорія і методика викладання 

самооборони» / С.М. Новік,  М.І. Бакланов // Проблеми та перспективи розвитку 

фізичного виховання, спорту і здоров’я людини : матеріали V Всеукр. наук.-практ. 

конф. (23-24 квітня 2020 р.) / голов. ред. О. К. Корносенко. – Полтава :Сімон, 2020. 

С.52-57. 

6. Тараненко І. В., Зайцева Ю. В., Тараненко А. К. Специфіка формування всебічно 

розвиненої особистості в процесі фізкультурної діяльності // Проблеми та 

перспективи розвитку фізичного виховання, спорту і здоров’я людини : матеріали V 

Всеукр. наук.-практ. конф. (23-24 квітня, 2020 р.) / голов. ред. О. К. Корносенко. – 

Полтава : Сімон, 2020. С.200-204 

 

XV. Питомі показники результативності наукової діяльності кафедри у 2020р. 

 

k1 Кількість захищених у 2020 р. кандидатських дисертацій / кількість ставок НПП* - 

k2 Кількість захищених у 2020  р. докторських дисертацій / кількість ставок НПП - 

k3 Кількість отриманих у 2020  р. вчених звань доцента і професора / кількість ставок НПП 1 

k4 
Кількість отриманих у 2020  р. державних нагород для молодих учених / кількість 

ставок НПП 

1 

k5 
Обсяг надходжень у 2020  р. до спеціального фонду державного бюджету (тис. грн) 

за НП**/кількість ставок НПП 

- 



k6 
Обсяг надходжень у 2020  р. до загального фонду державного бюджету (тис. грн)  

за НП / кількість ставок НПП 

- 

k7 Обсяг фінансування у 2020  р. НП із міжнародних фондів (тис. грн) / кількість ставок НПП - 

k8 
Кількість отриманих у 2020 р. охоронних документів, право власності на які 

належить Університету /кількість ставок НПП 

0,7 

k9 Кількість опублікованих у 2020  р. монографій / кількість ставок НПП 1 

k10 
Кількість наукових публікацій за 2020 р. у центральних, фахових виданнях України 

та у зарубіжних виданнях / кількість ставок НПП 

0,9 

k11 
Кількість публікацій за 2020 р. у наукометричних базах даних Scopus і Web of 

Science / кількість ставок НПП 

1,8 

k12 
Кількість призових місць за 2019-2020 н. р. у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах 

наукових робіт студентів/кількість ставок НПП 

 

Σ  Загальний показник науково-дослідної та інноваційної діяльності кафедри 4,85 

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

 

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

кафедри на 2021 р. 

 

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 2020 році 

 

1. Договори та угоди, укладені в 2020р. 

Країна 

партнер 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

Номер 

договор

у 

      

 

2. Розробка чи реалізація міжнародного наукового/освітнього гранту. 

Назва проекту Організація-

донор 

Учасники 

проектної групи 

Результат 

    

 

3. Участь у міжнародному науковому/освітньому проєкті. 

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 

Момот О.О. Польща Сучасні 

підходи до 

організації 

навчального 

процесу у 

вищій школі 

01.10.20-

29.12.20 

Сертифікат  

 № 007/012021 

 

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 

Момот О.О. Екзамен на визначення рівня 

володіння англійською мовою 

В 2 

 

7. Членство в іноземних організаціях (за профілем кафедри). 

Назва організації ПІБ учасника 

  



8. Інші види міжнародної співпраці. 

Додаток 31 

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 

Рейтингова оцінка науково-дослідної роботи викладача 

за  2020 рік 

 

д.п.н., доц. Момот Олена Олегівна 
(науковий ступінь, звання, ПІБ викладача) 

Кафедра теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін 
(назва кафедри) 

 

 

№ 

п/п 

Вид роботи 

 

Нормативне 

значення, бал  
Примітка  

Виконан

ня 

1. Проєктна діяльність2 

1.1. 

Включення наукового видання університету до 

наукометричних баз Scopus та/або WebofScience 

Підготовка  

50 

У ріку 

подання / 

отримання 

позитивної 

відповіді 

 

 

Отримання позитивної відповіді  100  

1.2. 

Включення наукового видання університету до 

переліку фахових видань групи Б 

Підготовка  

25  

Отримання позитивної відповіді  50  

1.3. 

Підготовка і подання науково-дослідної роботи на 

конкурс проєктів НДР 

Підготовка  

75  

Отримання позитивної відповіді  100  

1.4. 

міжнародний науковий чи освітній грант 

(проведений через бухгалтерію Університету) 

Підготовка  

75  

Отримання позитивної відповіді  75  

1.5. 

науково-дослідні роботи за державними 

(регіональними) програмами 

Підготовка  

25  

Отримання позитивної відповіді  50  

1.6. Реєстрація наукової теми кафедри в УкрІНТЕІ 10  

2. Виконання науково-дослідної роботи   

2.1. 

за міжнародною програмою 

керівник НДР 
100 

На один рік 

 

член НДР 75  

2.2. 

за державною програмою 

керівник НДР 
75  

член НДР 50 50 

2.3. 

за госпдоговірною програмою  

керівник НДР 

 

50 
 

член НДР 25  

3. Дії щодо набуття та реалізації прав на об’єкти інтелектуальної власності 

3.1. 
Подання заявки: 

на винахід (корисна модель) 

 

5 
  

 
1Внутрішні сумісники звітують лише на кафедрі за основним місцем роботи, зовнішні сумісники 

звітів не подають. 
 
2 Індивідуальний бал кожному учаснику проєкту, члену оргкомітету,   



на міжнародний охоронний документ 10   

3.2. 

Отримання охоронних документів на ОІВ:  

міжнародні охоронні документи 
25 

За фактом 

отримання 

 

патенти на винахід (корисна модель) 25  

свідоцтво про реєстрацію авторського права на 

твір, зареєстроване на Університет 
20 40 

охоронні документи та інші ОІВ 15  

3.3. 

Реалізація технологій та прав на ОІВ: 

укладання угоди про співпрацю у сфері НДР з 

підприємствами, установами, організаціями 

50  

упровадження у практику результатів НДР, що 

оформлені як акти впровадження 
10  

продаж ліцензій на використання ОІВ 100  

укладання договорів про трансфер технологій 50  

4 Підготовка наукових кадрів  

4.1. 

Захист докторської дисертації  

дисертант  
100 

За фактом 

захисту 

 

 

науковий консультант 25  

4.2. 

Захист кандидатської дисертації  

дисертант  

 

50 
 

науковий керівник 20  

4.3. 

Опонування дисертацій  

докторської  

 

25 
  

кандидатської 20   

4.4. 
Наукове стажування у закордонних ЗВО (наукових 

установах) 
10  За 1 кредит 

ЄКТС (30 

годин) 

60 

4.5. Наукове стажування в установах НАН чи НАПН 6  

4.6. 
Наукове стажування у ЗВО (наукових установах) 

України за межами м. Полтава 
4  

4.8. 
Робота у спеціалізованій вченій раді 

голова, учений секретар, член 
50, 40, 25   

4.9. 

Отримання мовного сертифіката міжнародного 

зразка(IELTS, TOEFL, FCE/CFE, CPE, TOFIC) 

Рівень В2 

10 
За фактом 

отримання  

10 

Рівень С1 15  

Рівень С2 25  

5. Публікації 

5.1. Монографія(одноосібна) 25 За 1 д. а.  

Монографія колективна (у межах кафедральної 

теми, зареєстрованої в УкрІНТЕІ) 

20 

 

За 1 д. а.  

одноосібно 

написаного 

розділу, або 

за 1 д.а. 

видання з 

поділом на 

всіх 

 авторів  

друкованої чи 

електронної 

версії 

7 

Монографія колективна 15  

5.2. Підручник для ЗВО з грифом Вченої ради 20  

5.3. Навчальний посібник для ЗВО (з грифом Вченої 

ради) 

5 13 

5.4. Підручники для ЗСО (з грифом МОН) 20  

5.5. Навчальні посібники для ЗСО (з грифом МОН) 15 5 



5.6. Мультимедійні посібники (видані ліцензійними 

підприємствами) 

100 За наявності 

електронної 

версії 

 

5.7. Стаття 

5.7.1. у наукометричних виданнях баз даних Scopus або 

Web of Science 

видані англійською мовою 

 

100 

На 1автораза 

фактом 

виходу 

друкованої чи 

електронної 

версії  

 

300 

видані українською мовою    80  

5.7.2. у інших наукометричних виданнях або фахових 

виданнях категорії Б 

50 150 

5.7.3. у не фахових виданнях університету 25 25 

5.7.4. в інших (не фахових) виданнях  15   

5.8. Публікації у збірниках матеріалів конференцій 

5.8.1. унесених до наукометричних баз Scopus або Web 

of Science 
50 На 1 автора, 

за фактом 

виходу  

друкованої чи 

електронної 

версії 

 

5.8.2. міжнародних конференцій  

виданих за кордоном  

25  

виданих в Україні 15  

5.8.3. всеукраїнських конференцій 10 20 

5.9. Доповіді на конференціях  

міжнародних (за межами України)  

15 За фактом 

участі 

 

міжнародних (в Україні)  10 10 

всеукраїнських 5 5 

5.10. Рецензування 

5.10.1 монографій, підручників, навчальних посібників  2 За 1 д.а., 

копія рецензії  

14 

5.10.2 статей для наукометричних видань  1  

5.10.3 текстів та авторефератів дисертацій  1 5 

5.10.4 наукове редагування фахових / нефахового видань 

університету  

головний редактор 

100/50 За один 

випуск 

 

відповідальний редактор 75/40 75 

англомовний редактор 25  

член редакційної колегії 20/10  

5.10.5 участь у редакційній колегії видання, що входить 

до наукометричних баз даних Scopus, Web of 

Science 

100 За фактом 

включення до 

редколегії 

 

5.10.6 наукове редагування періодичного видання 

кафедри 

25 За фактом 

видання 

 

5.10.7 наукове редагування студентського збірника 

наукових робіт 

25  

6. Керівництво науково-дослідною роботою здобувачів освітнього ступеня 

6.1. 

підготовка та опублікування одноосібної статті у 

наукометричних виданнях баз даних Scopus або 

Web of Science 

50   

6.2. 

підготовка та опублікування одноосібної статті у 

наукометричному виданні або фахових виданнях 

категорії Б 

50   

6.3. 

підготовка та опублікування одноосібної статті 

(тез) у збірнику наукових праць,  матеріалах 

конференції 

10   

6.4. 

Виступ студента на міжнародній науковій 

конференції 5 За фактом 

виступу 

 

Всеукраїнській науковій конференції 2  



Регіональній науковій конференції 1  

6.5. 

Наукова робота студента на конкурс СНР 

підготовка  
20 

 

20 

отримання призового місця (всеукраїнський 

етап) 
100  

6.6. 

Участь в олімпіаді, культурно-мистецьких 

проєктах, які проводять Міносвіти, Мінкультури, в 

Олімпійських, Параолімпійських, Дефлімпійських 

іграх, Всесвітній та Всеукраїнській універсіадах, 

чемпіонатах світу, Європи, Європейських іграх, 

етапах Кубків світу та Європи, чемпіонатах 

України з видів спорту, які проводять центральні 

органи виконавчої влади  

підготовка 

20  

 Отримання призового місця 100  

6.8. 

підготовка здобувачів вищої освіти до навчання 

(стажування) в закордонних ЗВО(терміном не 

менше 3-х місяців) 

25 
На одного 

здобувача  
 

7. Визнання науково-дослідної роботи  

7.1. Здобуття державних нагород 

7.1.1 Державної премії України в галузі науки і техніки 100 

У рік 

здобуття 

 

7.1.2 Державної премії України в галузі освіти 90  

7.1.3 
Міжнародних нагород, премій за наукові 

досягнення 
80  

7.1.4 
премії Кабінету Міністрів України (у номінації «за 

наукові досягнення») 
70  

7.1.5 заслуженого діяча науки і техніки 60  

7.2. Отримання наукових, вчених звань 

7.2.1 дійсного члена АН / НАПН  100 

У рік 

присвоєння 

 

7.2.2 члена-кореспондента АН / НАПН  75  

7.2.3 професора 50  

7.2.4 доцента 35  

7.3. Отримання премій, почесних звань  

7.3.1 
стипендії Кабінету Міністрів України для молодих 

учених 
50 

За фактом 

отримання 

 

7.3.2 
Премій, стипендій Верховної Ради України для  

молодих учених 
50 

 

7.3.3 
почесного звання (народний артист, народний 

художник і т.д.) 
50 

 

7.3.4 
почесного доктора (професора) закордонного 

університету 
50 

 

7.3.5 
почесного звання університету (почесний 

професор, кращий молодий вчений) 
30  

7.3.6 інших премій всеукраїнського чи обласного рівня 10   

8. Інші напрямки науково-дослідної роботи  

8.1. підготовка проєкту та укладання міжнародного 

договору 

75 За фактом 

підписання 

 

8.2. підготовка проєктута укладання договору з 

установами НАН / НАПН  

50  

8.3. підготовка проєкту та укладання договору з 

установами та організаціями України за профілем 

кафедри 

25  

8.3. проведення спільних заходів із закордонними 

установами 

100 За фактом 

проведення 

 



8.4. створення та обладнання наукової лабораторії, 

центру, музею 

100 За фактом 

відкриття 

 

8.5. участь у наукових експедиціях 5 За 1 робочий 

день, за 

наявності 

документів 

 

8.6. Участь у наукових, освітніх або мистецьких 

виставках (за профілем кафедри): 

– міжнародних (за межами України) 

100 за 1 експонат 

(диплом або 

інший 

документ)  

 

– міжнародних (в Україні) 50  

– всеукраїнських 25  

8.8. Організація та проведення конференції  

Міжнародної  

 

25 

За фактом 

проведення 

 

Всеукраїнської 15  

8.9. Організація та проведення семінару 

Міжнародного 

10 За фактом 

проведення 

 

Всеукраїнського 10  

8.10. Виконання наукової експертизи згідно з запитами 

органів державної влади, місцевого 

самоврядування тощо 
5 

За 1 д. а. 

висновку  

 

8.12 Участь у діяльності комісіях Вченої ради (наукової, з академічної доброчесності) 

8.12. Виконання обов’язків голови  50 За фактом 

виконання 

 

 Члена, секретаря 25  

8.12 Виконання обов’язків  

 заступника декана з наукової роботи 25 

 

 

голови Ради молодих вчених університету 

(факультету) 

50 (25)  

 керівника наукової лабораторії (центру) 50  

координатора науково-дослідних проєктів 25  

координатора з питань інтелектуальної власності 25  

 голови проєктної групи з атестації наукового 

напряму 

100  

члена проєктної групи з атестації наукового 

напряму 

25  

 Усього балів  809 

Показники рейтингу заслухано та  

затверджено на засіданні кафедри  

___________________________________________________________________ 

(назва кафедри) 

(протокол № ___ від ____.2020 р.) 

Викладач __________________________________________/__________________________ 

                              (підпис)                                                                               

Завідувач кафедри _________________________________ /__________________________ 

                                                (підпис) 

 

 

 

 

Примітка: Бал за всі види робіт визначається ВИНЯТКОВО за наявності документів 

(підтвердження публікацій, сертифікатів, договорів, грамот, звітів тощо). 
 

 

 

 



 
 

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 

Рейтингова оцінка науково-дослідної роботи викладача 

за  2020 рік 

 

к.п.н., доц. Шостак Євгенія Юріївна 
(науковий ступінь, звання, ПІБ викладача) 

Кафедра теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін 
(назва кафедри) 

 

 

№ 

п/п 

Вид роботи 

 

Нормативне 

значення, бал  
Примітка  

Виконан

ня 

1. Проєктна діяльність3 

1.1. 

Включення наукового видання університету до 

наукометричних баз Scopus та/або Web of Science 

Підготовка  

50 

У ріку 

подання / 

отримання 

позитивної 

відповіді 

 

 

Отримання позитивної відповіді  100  

1.2. 

Включення наукового видання університету до 

переліку фахових видань групи Б 

Підготовка  

25  

Отримання позитивної відповіді  50  

1.3. 

Підготовка і подання науково-дослідної роботи на 

конкурс проєктів НДР 

Підготовка  

75  

Отримання позитивної відповіді  100  

1.4. 

міжнародний науковий чи освітній грант 

(проведений через бухгалтерію Університету) 

Підготовка  

75  

Отримання позитивної відповіді  75  

1.5. 

науково-дослідні роботи за державними 

(регіональними) програмами 

Підготовка  

25  

Отримання позитивної відповіді  50  

1.6. Реєстрація наукової теми кафедри в УкрІНТЕІ 10  

2. Виконання науково-дослідної роботи   

2.1. 

за міжнародною програмою 

керівник НДР 
100 

На один рік 

 

член НДР 75  

2.2. 

за державною програмою 

керівник НДР 
75 75 

член НДР 50  

2.3. 

за госпдоговірною програмою  

керівник НДР 

 

50 
 

член НДР 25  

3. Дії щодо набуття та реалізації прав на об’єкти інтелектуальної власності 

3.1. 

Подання заявки: 

на винахід (корисна модель) 

 

5 
  

на міжнародний охоронний документ 10   

3.2. 
Отримання охоронних документів на ОІВ:  

міжнародні охоронні документи 
25 

За фактом 

отримання 
 

 
3 Індивідуальний бал кожному учаснику проєкту, члену оргкомітету,   



патенти на винахід (корисна модель) 25  

свідоцтво про реєстрацію авторського права на 

твір, зареєстроване на Університет 
20 20 

охоронні документи та інші ОІВ 15  

3.3. 

Реалізація технологій та прав на ОІВ: 

укладання угоди про співпрацю у сфері НДР з 

підприємствами, установами, організаціями 

50  

упровадження у практику результатів НДР, що 

оформлені як акти впровадження 
10  

продаж ліцензій на використання ОІВ 100  

укладання договорів про трансфер технологій 50  

4 Підготовка наукових кадрів  

4.1. 

Захист докторської дисертації  

дисертант  
100 

За фактом 

захисту 

 

 

науковий консультант 25  

4.2. 

Захист кандидатської дисертації  

дисертант  

 

50 
 

науковий керівник 20  

4.3. 

Опонування дисертацій  

докторської  

 

25 
  

кандидатської 20   

4.4. 
Наукове стажування у закордонних ЗВО (наукових 

установах) 
10  За 1 кредит 

ЄКТС (30 

годин) 

 

4.5. Наукове стажування в установах НАН чи НАПН 6  

4.6. 
Наукове стажування у ЗВО (наукових установах) 

України за межами м. Полтава 
4  

4.8. 
Робота у спеціалізованій вченій раді 

голова, учений секретар, член 
50, 40, 25   

4.9. 

Отримання мовного сертифіката міжнародного 

зразка(IELTS, TOEFL, FCE/CFE, CPE, TOFIC) 

Рівень В2 

10 
За фактом 

отримання  

 

Рівень С1 15  

Рівень С2 25  

5. Публікації 

5.1. Монографія(одноосібна) 25 За 1 д. а.  

Монографія колективна (у межах кафедральної 

теми, зареєстрованої в УкрІНТЕІ) 

20 

 

За 1 д. а.  

одноосібно 

написаного 

розділу, або 

за 1 д.а. 

видання з 

поділом на 

всіх 

 авторів  

друкованої чи 

електронної 

версії 

11 

Монографія колективна 15  

5.2. Підручник для ЗВО з грифом Вченої ради 20  

5.3. Навчальний посібник для ЗВО (з грифом Вченої 

ради) 

5 13 

5.4. Підручники для ЗСО (з грифом МОН) 20  

5.5. Навчальні посібники для ЗСО (з грифом МОН) 15 41 

5.6. Мультимедійні посібники (видані ліцензійними 

підприємствами) 

100 За наявності 

електронної 

версії 

 

5.7. Стаття 



5.7.1. у наукометричних виданнях баз даних Scopus або 

Web of Science 

видані англійською мовою 

 

100 

На 1автораза 

фактом 

виходу 

друкованої чи 

електронної 

версії  

 

100 

видані українською мовою    80  

5.7.2. у інших наукометричних виданнях або фахових 

виданнях категорії Б 

50 150 

5.7.3. у не фахових виданнях університету 25 75 

5.7.4. в інших (не фахових) виданнях  15   

5.8. Публікації у збірниках матеріалів конференцій 

5.8.1. унесених до наукометричних баз Scopus або Web 

of Science 
50 На 1 автора, 

за фактом 

виходу  

друкованої чи 

електронної 

версії 

 

5.8.2. міжнародних конференцій  

виданих за кордоном  

25  

25 

виданих в Україні 15 15 

5.8.3. всеукраїнських конференцій 10 20 

5.9. Доповіді на конференціях  

міжнародних (за межами України)  

15 За фактом 

участі 

 

міжнародних (в Україні)  10  

всеукраїнських 5 10 

5.10. Рецензування 

5.10.1 монографій, підручників, навчальних посібників  2 За 1 д.а., 

копія рецензії  

 

5.10.2 статей для наукометричних видань  1  

5.10.3 текстів та авторефератів дисертацій  1  

5.10.4 наукове редагування фахових / нефахового видань 

університету  

головний редактор 

100/50 За один 

випуск 

 

відповідальний редактор 75/40  

англомовний редактор 25  

член редакційної колегії 20/10  

5.10.5 участь у редакційній колегії видання, що входить 

до наукометричних баз даних Scopus, Web of 

Science 

100 За фактом 

включення до 

редколегії 

 

5.10.6 наукове редагування періодичного видання 

кафедри 

25 За фактом 

видання 

 

5.10.7 наукове редагування студентського збірника 

наукових робіт 

25  

6. Керівництво науково-дослідною роботою здобувачів освітнього ступеня 

6.1. 

підготовка та опублікування одноосібної статті у 

наукометричних виданнях баз даних Scopus або 

Web of Science 

50   

6.2. 

підготовка та опублікування одноосібної статті у 

наукометричному виданні або фахових виданнях 

категорії Б 

50   

6.3. 

підготовка та опублікування одноосібної статті 

(тез) у збірнику наукових праць,  матеріалах 

конференції 

10  10 

6.4. 

Виступ студента на міжнародній науковій 

конференції 5 
За фактом 

виступу 

 

Всеукраїнській науковій конференції 2 2 

Регіональній науковій конференції 1  

6.5. 

Наукова робота студента на конкурс СНР 

підготовка  
20 

 

 

отримання призового місця (всеукраїнський 

етап) 
100  



6.6. 

Участьв олімпіаді, культурно-мистецьких 

проєктах, які проводять Міносвіти, Мінкультури, в 

Олімпійських, Параолімпійських, Дефлімпійських 

іграх, Всесвітній та Всеукраїнській універсіадах, 

чемпіонатах світу, Європи, Європейських іграх, 

етапах Кубків світу та Європи, чемпіонатах 

України з видів спорту, які проводять центральні 

органи виконавчої влади  

підготовка 

20 40 

 Отримання призового місця 100  

6.8. 

підготовка здобувачів вищої освіти до навчання 

(стажування) в закордонних ЗВО(терміном не 

менше 3-х місяців) 

25 
На одного 

здобувача  
 

7. Визнання науково-дослідної роботи  

7.1. Здобуття державних нагород 

7.1.1 Державної премії України в галузі науки і техніки 100 

У рік 

здобуття 

 

7.1.2 Державної премії України в галузі освіти 90  

7.1.3 
Міжнародних нагород, премій за наукові 

досягнення 
80  

7.1.4 
премії Кабінету Міністрів України (у номінації «за 

наукові досягнення») 
70  

7.1.5 заслуженого діяча науки і техніки 60  

7.2. Отримання наукових, вчених звань 

7.2.1 дійсного члена АН / НАПН  100 

У рік 

присвоєння 

 

7.2.2 члена-кореспондента АН / НАПН  75  

7.2.3 професора 50  

7.2.4 доцента 35  

7.3. Отримання премій, почесних звань  

7.3.1 
стипендії Кабінету Міністрів України для молодих 

учених 
50 

За фактом 

отримання 

 

7.3.2 
Премій, стипендій Верховної Ради України для  

молодих учених 
50 

 

7.3.3 
почесного звання (народний артист, народний 

художник і т.д.) 
50 

 

7.3.4 
почесного доктора (професора) закордонного 

університету 
50 

 

7.3.5 
почесного звання університету (почесний 

професор, кращий молодий вчений) 
30  

7.3.6 інших премій всеукраїнського чи обласного рівня 10   

8. Інші напрямки науково-дослідної роботи  

8.1. підготовка проєкту та укладання міжнародного 

договору 

75 За фактом 

підписання 

 

8.2. підготовка проєктута укладання договору з 

установами НАН / НАПН  

50  

8.3. підготовка проєкту та укладання договору з 

установами та організаціями України за профілем 

кафедри 

25  

8.3. проведення спільних заходів із закордонними 

установами 

100 За фактом 

проведення 

 

8.4. створення та обладнання наукової лабораторії, 

центру, музею 

100 За фактом 

відкриття 

 

8.5. участь у наукових експедиціях 5 За 1 робочий 

день, за 

наявності 

документів 

 



8.6. Участь у наукових, освітніх або мистецьких 

виставках (за профілем кафедри): 

– міжнародних (за межами України) 

100 за 1 експонат 

(диплом або 

інший 

документ)  

 

– міжнародних (в Україні) 50  

– всеукраїнських 25  

8.8. Організація та проведення конференції  

Міжнародної  

 

25 

За фактом 

проведення 

 

Всеукраїнської 15  

8.9. Організація та проведення семінару 

Міжнародного 

10 За фактом 

проведення 

 

Всеукраїнського 10  

8.10. Виконання наукової експертизи згідно з запитами 

органів державної влади, місцевого 

самоврядування тощо 
5 

За 1 д. а. 

висновку  

 

8.12 Участь у діяльності комісіях Вченої ради (наукової, з академічної доброчесності) 

8.12. Виконання обов’язків голови  50 За фактом 

виконання 

 

 Члена, секретаря 25  

8.12 Виконання обов’язків  

 заступника декана з наукової роботи 25 

 

 

голови Ради молодих вчених університету 

(факультету) 

50 (25) 25 

 керівника наукової лабораторії (центру) 50  

координатора науково-дослідних проєктів 25  

координатора з питань інтелектуальної власності 25  

 голови проєктної групи з атестації наукового 

напряму 

100  

члена проєктної групи з атестації наукового 

напряму 

25  

 Усього балів  632 

Показники рейтингу заслухано та  

затверджено на засіданні кафедри  

___________________________________________________________________ 

(назва кафедри) 

(протокол № ___ від ____.2020 р.) 

Викладач __________________________________________/__________________________ 

                              (підпис)                                                                               

Завідувач кафедри _________________________________ /__________________________ 

                                                (підпис) 

 

 

 

 

Примітка: Бал за всі види робіт визначається ВИНЯТКОВО за наявності документів 

(підтвердження публікацій, сертифікатів, договорів, грамот, звітів тощо). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 

Рейтингова оцінка науково-дослідної роботи викладача 

за  2020 рік 

 

к.п.н., доц. Зайцева Юлія Вікторівна 
(науковий ступінь, звання, ПІБ викладача) 

Кафедра теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін 
(назва кафедри) 

 

 

№ 

п/п 

Вид роботи 

 

Нормативне 

значення, бал  
Примітка  

Виконан

ня 

1. Проєктна діяльність4 

1.1. 

Включення наукового видання університету до 

наукометричних баз Scopus та/або Web of Science 

Підготовка  

50 

У ріку 

подання / 

отримання 

позитивної 

відповіді 

 

 

Отримання позитивної відповіді  100  

1.2. 

Включення наукового видання університету до 

переліку фахових видань групи Б 

Підготовка  

25  

Отримання позитивної відповіді  50  

1.3. 

Підготовка і подання науково-дослідної роботи на 

конкурс проєктів НДР 

Підготовка  

75  

Отримання позитивної відповіді  100  

1.4. 

міжнародний науковий чи освітній грант 

(проведений через бухгалтерію Університету) 

Підготовка  

75  

Отримання позитивної відповіді  75  

1.5. 

науково-дослідні роботи за державними 

(регіональними) програмами 

Підготовка  

25  

Отримання позитивної відповіді  50  

1.6. Реєстрація наукової теми кафедри в УкрІНТЕІ 10  

2. Виконання науково-дослідної роботи   

2.1. 

за міжнародною програмою 

керівник НДР 
100 

На один рік 

 

член НДР 75  

2.2. 

за державною програмою 

керівник НДР 
75  

член НДР 50 50 

2.3. 

за госпдоговірною програмою  

керівник НДР 

 

50 
 

член НДР 25  

3. Дії щодо набуття та реалізації прав на об’єкти інтелектуальної власності 

3.1. 

Подання заявки: 

на винахід (корисна модель) 

 

5 
  

на міжнародний охоронний документ 10   

3.2. 

Отримання охоронних документів на ОІВ:  

міжнародні охоронні документи 
25 За фактом 

отримання 

 

патенти на винахід (корисна модель) 25  

 
4 Індивідуальний бал кожному учаснику проєкту, члену оргкомітету,   



свідоцтво про реєстрацію авторського права на 

твір, зареєстроване на Університет 
20  

охоронні документи та інші ОІВ 15  

3.3. 

Реалізація технологій та прав на ОІВ: 

укладання угоди про співпрацю у сфері НДР з 

підприємствами, установами, організаціями 

50  

упровадження у практику результатів НДР, що 

оформлені як акти впровадження 
10  

продаж ліцензій на використання ОІВ 100  

укладання договорів про трансфер технологій 50  

4 Підготовка наукових кадрів  

4.1. 

Захист докторської дисертації  

дисертант  
100 

За фактом 

захисту 

 

 

науковий консультант 25  

4.2. 

Захист кандидатської дисертації  

дисертант  

 

50 
 

науковий керівник 20  

4.3. 

Опонування дисертацій  

докторської  

 

25 
  

кандидатської 20   

4.4. 
Наукове стажування у закордонних ЗВО (наукових 

установах) 
10  За 1 кредит 

ЄКТС (30 

годин) 

 

4.5. Наукове стажування в установах НАН чи НАПН 6  

4.6. 
Наукове стажування у ЗВО (наукових установах) 

України за межами м. Полтава 
4  

4.8. 
Робота у спеціалізованій вченій раді 

голова, учений секретар, член 
50, 40, 25   

4.9. 

Отримання мовного сертифіката міжнародного 

зразка(IELTS, TOEFL, FCE/CFE, CPE, TOFIC) 

Рівень В2 

10 
За фактом 

отримання  

 

Рівень С1 15  

Рівень С2 25  

5. Публікації 

5.1. Монографія(одноосібна) 25 За 1 д. а.  

Монографія колективна (у межах кафедральної 

теми, зареєстрованої в УкрІНТЕІ) 

20 

 

За 1 д. а.  

одноосібно 

написаного 

розділу, або 

за 1 д.а. 

видання з 

поділом на 

всіх 

 авторів  

друкованої чи 

електронної 

версії 

20 

Монографія колективна 15  

5.2. Підручник для ЗВО з грифом Вченої ради 20  

5.3. Навчальний посібник для ЗВО (з грифом Вченої 

ради) 

5 28 

5.4. Підручники для ЗСО (з грифом МОН) 20  

5.5. Навчальні посібники для ЗСО (з грифом МОН) 15 15 

5.6. Мультимедійні посібники (видані ліцензійними 

підприємствами) 

100 За наявності 

електронної 

версії 

 

5.7. Стаття 



5.7.1. у наукометричних виданнях баз даних Scopus або 

Web of Science 

видані англійською мовою 

 

100 

На 1автораза 

фактом 

виходу 

друкованої чи 

електронної 

версії  

 

200 

видані українською мовою    80  

5.7.2. у інших наукометричних виданнях або фахових 

виданнях категорії Б 

50 50 

5.7.3. у не фахових виданнях університету 25 25 

5.7.4. в інших (не фахових) виданнях  15   

5.8. Публікації у збірниках матеріалів конференцій 

5.8.1. унесених до наукометричних баз Scopus або Web 

of Science 
50 На 1 автора, 

за фактом 

виходу  

друкованої чи 

електронної 

версії 

 

5.8.2. міжнародних конференцій  

виданих за кордоном  

25  

виданих в Україні 15  

5.8.3. всеукраїнських конференцій 10 10 

5.9. Доповіді на конференціях  

міжнародних (за межами України)  

15 За фактом 

участі 

 

міжнародних (в Україні)  10  

всеукраїнських 5 5 

5.10. Рецензування 

5.10.1 монографій, підручників, навчальних посібників  2 За 1 д.а., 

копія рецензії  

 

5.10.2 статей для наукометричних видань  1  

5.10.3 текстів та авторефератів дисертацій  1  

5.10.4 наукове редагування фахових / нефахового видань 

університету  

головний редактор 

100/50 За один 

випуск 

 

відповідальний редактор 75/40 75 

англомовний редактор 25  

член редакційної колегії 20/10  

5.10.5 участь у редакційній колегії видання, що входить 

до наукометричних баз даних Scopus, Web of 

Science 

100 За фактом 

включення до 

редколегії 

 

5.10.6 наукове редагування періодичного видання 

кафедри 

25 За фактом 

видання 

 

5.10.7 наукове редагування студентського збірника 

наукових робіт 

25  

6. Керівництво науково-дослідною роботою здобувачів освітнього ступеня 

6.1. 

підготовка та опублікування одноосібної статті у 

наукометричних виданнях баз даних Scopus або 

Web of Science 

50   

6.2. 

підготовка та опублікування одноосібної статті у 

наукометричному виданні або фахових виданнях 

категорії Б 

50   

6.3. 

підготовка та опублікування одноосібної статті 

(тез) у збірнику наукових праць,  матеріалах 

конференції 

10  20 

6.4. 

Виступ студента на міжнародній науковій 

конференції 5 
За фактом 

виступу 

 

Всеукраїнській науковій конференції 2  

Регіональній науковій конференції 1  

6.5. 

Наукова робота студента на конкурс СНР 

підготовка  
20 

 

 

отримання призового місця (всеукраїнський 

етап) 
100  



6.6. 

Участьв олімпіаді, культурно-мистецьких 

проєктах, які проводять Міносвіти, Мінкультури, в 

Олімпійських, Параолімпійських, Дефлімпійських 

іграх, Всесвітній та Всеукраїнській універсіадах, 

чемпіонатах світу, Європи, Європейських іграх, 

етапах Кубків світу та Європи, чемпіонатах 

України з видів спорту, які проводять центральні 

органи виконавчої влади  

підготовка 

20  

 Отримання призового місця 100  

6.8. 

підготовка здобувачів вищої освіти до навчання 

(стажування) в закордонних ЗВО(терміном не 

менше 3-х місяців) 

25 
На одного 

здобувача  
 

7. Визнання науково-дослідної роботи  

7.1. Здобуття державних нагород 

7.1.1 Державної премії України в галузі науки і техніки 100 

У рік 

здобуття 

 

7.1.2 Державної премії України в галузі освіти 90  

7.1.3 
Міжнародних нагород, премій за наукові 

досягнення 
80  

7.1.4 
премії Кабінету Міністрів України (у номінації «за 

наукові досягнення») 
70  

7.1.5 заслуженого діяча науки і техніки 60  

7.2. Отримання наукових, вчених звань 

7.2.1 дійсного члена АН / НАПН  100 

У рік 

присвоєння 

 

7.2.2 члена-кореспондента АН / НАПН  75  

7.2.3 професора 50  

7.2.4 доцента 35 35 

7.3. Отримання премій, почесних звань  

7.3.1 
стипендії Кабінету Міністрів України для молодих 

учених 
50 

За фактом 

отримання 

 

7.3.2 
Премій, стипендій Верховної Ради України для  

молодих учених 
50 

 

7.3.3 
почесного звання (народний артист, народний 

художник і т.д.) 
50 

 

7.3.4 
почесного доктора (професора) закордонного 

університету 
50 

 

7.3.5 
почесного звання університету (почесний 

професор, кращий молодий вчений) 
30  

7.3.6 інших премій всеукраїнського чи обласного рівня 10   

8. Інші напрямки науково-дослідної роботи  

8.1. підготовка проєкту та укладання міжнародного 

договору 

75 За фактом 

підписання 

 

8.2. підготовка проєкту та укладання договору з 

установами НАН / НАПН  

50  

8.3. підготовка проєкту та укладання договору з 

установами та організаціями України за профілем 

кафедри 

25  

8.3. проведення спільних заходів із закордонними 

установами 

100 За фактом 

проведення 

 

8.4. створення та обладнання наукової лабораторії, 

центру, музею 

100 За фактом 

відкриття 

 

8.5. участь у наукових експедиціях 5 За 1 робочий 

день, за 

наявності 

документів 

 



8.6. Участь у наукових, освітніх або мистецьких 

виставках (за профілем кафедри): 

– міжнародних (за межами України) 

100 за 1 експонат 

(диплом або 

інший 

документ)  

 

– міжнародних (в Україні) 50  

– всеукраїнських 25  

8.8. Організація та проведення конференції  

Міжнародної  

 

25 

За фактом 

проведення 

 

Всеукраїнської 15  

8.9. Організація та проведення семінару 

Міжнародного 

10 За фактом 

проведення 

 

Всеукраїнського 10  

8.10. Виконання наукової експертизи згідно з запитами 

органів державної влади, місцевого 

самоврядування тощо 
5 

За 1 д. а. 

висновку  

 

8.12 Участь у діяльності комісіях Вченої ради (наукової, з академічної доброчесності) 

8.12. Виконання обов’язків голови  50 За фактом 

виконання 

 

 Члена, секретаря 25  

8.12 Виконання обов’язків  

 заступника декана з наукової роботи 25 

 

 

голови Ради молодих вчених університету 

(факультету) 

50 (25)  

 керівника наукової лабораторії (центру) 50  

координатора науково-дослідних проєктів 25  

координатора з питань інтелектуальної власності 25  

 голови проєктної групи з атестації наукового 

напряму 

100  

члена проєктної групи з атестації наукового 

напряму 

25  

 Усього балів  533 

Показники рейтингу заслухано та  

затверджено на засіданні кафедри  

___________________________________________________________________ 

(назва кафедри) 

(протокол № ___ від ____.2020 р.) 

Викладач __________________________________________/__________________________ 

                              (підпис)                                                                               

Завідувач кафедри _________________________________ /__________________________ 

                                                (підпис) 

 

 

 

 

Примітка: Бал за всі види робіт визначається ВИНЯТКОВО за наявності документів 

(підтвердження публікацій, сертифікатів, договорів, грамот, звітів тощо). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 

Рейтингова оцінка науково-дослідної роботи викладача 

за  2020 рік 

 

ст. викл. Новік Сергій Миколайович 
(науковий ступінь, звання, ПІБ викладача) 

Кафедра теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін 
(назва кафедри) 

 

 

№ 

п/п 

Вид роботи 

 

Нормативне 

значення, бал  
Примітка  

Виконан

ня 

1. Проєктна діяльність5 

1.1. 

Включення наукового видання університету до 

наукометричних баз Scopus та/або Web of Science 

Підготовка  

50 

У ріку 

подання / 

отримання 

позитивної 

відповіді 

 

 

Отримання позитивної відповіді  100  

1.2. 

Включення наукового видання університету до 

переліку фахових видань групи Б 

Підготовка  

25  

Отримання позитивної відповіді  50  

1.3. 

Підготовка і подання науково-дослідної роботи на 

конкурс проєктів НДР 

Підготовка  

75  

Отримання позитивної відповіді  100  

1.4. 

міжнародний науковий чи освітній грант 

(проведений через бухгалтерію Університету) 

Підготовка  

75  

Отримання позитивної відповіді  75  

1.5. 

науково-дослідні роботи за державними 

(регіональними) програмами 

Підготовка  

25  

Отримання позитивної відповіді  50  

1.6. Реєстрація наукової теми кафедри в УкрІНТЕІ 10  

2. Виконання науково-дослідної роботи   

2.1. 

за міжнародною програмою 

керівник НДР 
100 

На один рік 

 

член НДР 75  

2.2. 

за державною програмою 

керівник НДР 
75  

член НДР 50  

2.3. 

за госпдоговірною програмою  

керівник НДР 

 

50 
 

член НДР 25  

3. Дії щодо набуття та реалізації прав на об’єкти інтелектуальної власності 

3.1. 

Подання заявки: 

на винахід (корисна модель) 

 

5 
  

на міжнародний охоронний документ 10   

3.2. 

Отримання охоронних документів на ОІВ:  

міжнародні охоронні документи 
25 За фактом 

отримання 

 

патенти на винахід (корисна модель) 25  

 
5 Індивідуальний бал кожному учаснику проєкту, члену оргкомітету,   



свідоцтво про реєстрацію авторського права на 

твір, зареєстроване на Університет 
20 20 

охоронні документи та інші ОІВ 15  

3.3. 

Реалізація технологій та прав на ОІВ: 

укладання угоди про співпрацю у сфері НДР з 

підприємствами, установами, організаціями 

50  

упровадження у практику результатів НДР, що 

оформлені як акти впровадження 
10  

продаж ліцензій на використання ОІВ 100  

укладання договорів про трансфер технологій 50  

4 Підготовка наукових кадрів  

4.1. 

Захист докторської дисертації  

дисертант  
100 

За фактом 

захисту 

 

 

науковий консультант 25  

4.2. 

Захист кандидатської дисертації  

дисертант  

 

50 
 

науковий керівник 20  

4.3. 

Опонування дисертацій  

докторської  

 

25 
  

кандидатської 20   

4.4. 
Наукове стажування у закордонних ЗВО (наукових 

установах) 
10  За 1 кредит 

ЄКТС (30 

годин) 

 

4.5. Наукове стажування в установах НАН чи НАПН 6  

4.6. 
Наукове стажування у ЗВО (наукових установах) 

України за межами м. Полтава 
4  

4.8. 
Робота у спеціалізованій вченій раді 

голова, учений секретар, член 
50, 40, 25   

4.9. 

Отримання мовного сертифіката міжнародного 

зразка(IELTS, TOEFL, FCE/CFE, CPE, TOFIC) 

Рівень В2 

10 
За фактом 

отримання  

 

Рівень С1 15  

Рівень С2 25  

5. Публікації 

5.1. Монографія(одноосібна) 25 За 1 д. а.  

Монографія колективна (у межах кафедральної 

теми, зареєстрованої в УкрІНТЕІ) 

20 

 

За 1 д. а.  

одноосібно 

написаного 

розділу, або 

за 1 д.а. 

видання з 

поділом на 

всіх 

 авторів  

друкованої чи 

електронної 

версії 

15 

Монографія колективна 15  

5.2. Підручник для ЗВО з грифом Вченої ради 20  

5.3. Навчальний посібник для ЗВО (з грифом Вченої 

ради) 

5 15 

5.4. Підручники для ЗСО (з грифом МОН) 20  

5.5. Навчальні посібники для ЗСО (з грифом МОН) 15 35 

5.6. Мультимедійні посібники (видані ліцензійними 

підприємствами) 

100 За наявності 

електронної 

версії 

 

5.7. Стаття 



5.7.1. у наукометричних виданнях баз даних Scopus або 

Web of Science 

видані англійською мовою 

 

100 

На 1автораза 

фактом 

виходу 

друкованої чи 

електронної 

версії  

 

 

видані українською мовою    80  

5.7.2. у інших наукометричних виданнях або фахових 

виданнях категорії Б 

50 100 

5.7.3. у не фахових виданнях університету 25 25 

5.7.4. в інших (не фахових) виданнях  15   

5.8. Публікації у збірниках матеріалів конференцій 

5.8.1. унесених до наукометричних баз Scopus або Web 

of Science 
50 На 1 автора, 

за фактом 

виходу  

друкованої чи 

електронної 

версії 

 

5.8.2. міжнародних конференцій  

виданих за кордоном  

25  

виданих в Україні 15 15 

5.8.3. всеукраїнських конференцій 10 20 

5.9. Доповіді на конференціях  

міжнародних (за межами України)  

15 За фактом 

участі 

 

міжнародних (в Україні)  10  

всеукраїнських 5 5 

5.10. Рецензування 

5.10.1 монографій, підручників, навчальних посібників  2 За 1 д.а., 

копія рецензії  

 

5.10.2 статей для наукометричних видань  1  

5.10.3 текстів та авторефератів дисертацій  1  

5.10.4 наукове редагування фахових / нефахового видань 

університету  

головний редактор 

100/50 За один 

випуск 

 

відповідальний редактор 75/40  

англомовний редактор 25  

член редакційної колегії 20/10  

5.10.5 участь у редакційній колегії видання, що входить 

до наукометричних баз даних Scopus, Web of 

Science 

100 За фактом 

включення до 

редколегії 

 

5.10.6 наукове редагування періодичного видання 

кафедри 

25 За фактом 

видання 

 

5.10.7 наукове редагування студентського збірника 

наукових робіт 

25  

6. Керівництво науково-дослідною роботою здобувачів освітнього ступеня 

6.1. 

підготовка та опублікування одноосібної статті у 

наукометричних виданнях баз даних Scopus або 

Web of Science 

50   

6.2. 

підготовка та опублікування одноосібної статті у 

наукометричному виданні або фахових виданнях 

категорії Б 

50   

6.3. 

підготовка та опублікування одноосібної статті 

(тез) у збірнику наукових праць,  матеріалах 

конференції 

10   

6.4. 

Виступ студента на міжнародній науковій 

конференції 5 
За фактом 

виступу 

 

Всеукраїнській науковій конференції 2 2 

Регіональній науковій конференції 1  

6.5. 

Наукова робота студента на конкурс СНР 

підготовка  
20 

 

 

отримання призового місця (всеукраїнський 

етап) 
100  



6.6. 

Участь в олімпіаді, культурно-мистецьких 

проєктах, які проводять Міносвіти, Мінкультури, в 

Олімпійських, Параолімпійських, Дефлімпійських 

іграх, Всесвітній та Всеукраїнській універсіадах, 

чемпіонатах світу, Європи, Європейських іграх, 

етапах Кубків світу та Європи, чемпіонатах 

України з видів спорту, які проводять центральні 

органи виконавчої влади  

підготовка 

20  

 Отримання призового місця 100  

6.8. 

підготовка здобувачів вищої освіти до навчання 

(стажування) в закордонних ЗВО (терміном не 

менше 3-х місяців) 

25 
На одного 

здобувача  
 

7. Визнання науково-дослідної роботи  

7.1. Здобуття державних нагород 

7.1.1 Державної премії України в галузі науки і техніки 100 

У рік 

здобуття 

 

7.1.2 Державної премії України в галузі освіти 90  

7.1.3 
Міжнародних нагород, премій за наукові 

досягнення 
80  

7.1.4 
премії Кабінету Міністрів України (у номінації «за 

наукові досягнення») 
70  

7.1.5 заслуженого діяча науки і техніки 60  

7.2. Отримання наукових, вчених звань 

7.2.1 дійсного члена АН / НАПН  100 

У рік 

присвоєння 

 

7.2.2 члена-кореспондента АН / НАПН  75  

7.2.3 професора 50  

7.2.4 доцента 35  

7.3. Отримання премій, почесних звань  

7.3.1 
стипендії Кабінету Міністрів України для молодих 

учених 
50 

За фактом 

отримання 

 

7.3.2 
Премій, стипендій Верховної Ради України для  

молодих учених 
50 

 

7.3.3 
почесного звання (народний артист, народний 

художник і т.д.) 
50 

 

7.3.4 
почесного доктора (професора) закордонного 

університету 
50 

 

7.3.5 
почесного звання університету (почесний 

професор, кращий молодий вчений) 
30  

7.3.6 інших премій всеукраїнського чи обласного рівня 10   

8. Інші напрямки науково-дослідної роботи  

8.1. підготовка проєкту та укладання міжнародного 

договору 

75 За фактом 

підписання 

 

8.2. підготовка проєкту та укладання договору з 

установами НАН / НАПН  

50  

8.3. підготовка проєкту та укладання договору з 

установами та організаціями України за профілем 

кафедри 

25  

8.3. проведення спільних заходів із закордонними 

установами 

100 За фактом 

проведення 

 

8.4. створення та обладнання наукової лабораторії, 

центру, музею 

100 За фактом 

відкриття 

 

8.5. участь у наукових експедиціях 5 За 1 робочий 

день, за 

наявності 

документів 

 



8.6. Участь у наукових, освітніх або мистецьких 

виставках (за профілем кафедри): 

– міжнародних (за межами України) 

100 за 1 експонат 

(диплом або 

інший 

документ)  

 

– міжнародних (в Україні) 50  

– всеукраїнських 25  

8.8. Організація та проведення конференції  

Міжнародної  

 

25 

За фактом 

проведення 

 

Всеукраїнської 15  

8.9. Організація та проведення семінару 

Міжнародного 

10 За фактом 

проведення 

 

Всеукраїнського 10  

8.10. Виконання наукової експертизи згідно з запитами 

органів державної влади, місцевого 

самоврядування тощо 
5 

За 1 д. а. 

висновку  

 

8.12 Участь у діяльності комісіях Вченої ради (наукової, з академічної доброчесності) 

8.12. Виконання обов’язків голови  50 За фактом 

виконання 

 

 Члена, секретаря 25  

8.12 Виконання обов’язків  

 заступника декана з наукової роботи 25 

 

 

голови Ради молодих вчених університету 

(факультету) 

50 (25)  

 керівника наукової лабораторії (центру) 50  

координатора науково-дослідних проєктів 25  

координатора з питань інтелектуальної власності 25  

 голови проєктної групи з атестації наукового 

напряму 

100  

члена проєктної групи з атестації наукового 

напряму 

25  

 Усього балів  252 

Показники рейтингу заслухано та  

затверджено на засіданні кафедри  

___________________________________________________________________ 

(назва кафедри) 

(протокол № ___ від ____.2020 р.) 

Викладач __________________________________________/__________________________ 

                              (підпис)                                                                               

Завідувач кафедри _________________________________ /__________________________ 

                                                (підпис) 

 

 

 

 

Примітка: Бал за всі види робіт визначається ВИНЯТКОВО за наявності документів 

(підтвердження публікацій, сертифікатів, договорів, грамот, звітів тощо). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 

Рейтингова оцінка науково-дослідної роботи викладача 

за  2020 рік 

 

ст. викладач Кириленко Ганна Вікторівна 
(науковий ступінь, звання, ПІБ викладача) 

Кафедра теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін 
(назва кафедри) 

 

 

№ 

п/п 

Вид роботи 

 

Нормативне 

значення, бал  
Примітка  

Виконан

ня 

1. Проєктна діяльність6 

1.1. 

Включення наукового видання університету до 

наукометричних баз Scopus та/або Web of Science 

Підготовка  

50 

У ріку 

подання / 

отримання 

позитивної 

відповіді 

 

 

Отримання позитивної відповіді  100  

1.2. 

Включення наукового видання університету до 

переліку фахових видань групи Б 

Підготовка  

25  

Отримання позитивної відповіді  50  

1.3. 

Підготовка і подання науково-дослідної роботи на 

конкурс проєктів НДР 

Підготовка  

75  

Отримання позитивної відповіді  100  

1.4. 

міжнародний науковий чи освітній грант 

(проведений через бухгалтерію Університету) 

Підготовка  

75  

Отримання позитивної відповіді  75  

1.5. 

науково-дослідні роботи за державними 

(регіональними) програмами 

Підготовка  

25  

Отримання позитивної відповіді  50  

1.6. Реєстрація наукової теми кафедри в УкрІНТЕІ 10  

2. Виконання науково-дослідної роботи   

2.1. 

за міжнародною програмою 

керівник НДР 
100 

На один рік 

 

член НДР 75  

2.2. 

за державною програмою 

керівник НДР 
75  

член НДР 50  

2.3. 

за госпдоговірною програмою  

керівник НДР 

 

50 
 

член НДР 25  

3. Дії щодо набуття та реалізації прав на об’єкти інтелектуальної власності 

3.1. 

Подання заявки: 

на винахід (корисна модель) 

 

5 
  

на міжнародний охоронний документ 10   

3.2. 

Отримання охоронних документів на ОІВ:  

міжнародні охоронні документи 
25 За фактом 

отримання 

 

патенти на винахід (корисна модель) 25  

 
6 Індивідуальний бал кожному учаснику проєкту, члену оргкомітету,   



свідоцтво про реєстрацію авторського права на 

твір, зареєстроване на Університет 
20  

охоронні документи та інші ОІВ 15  

3.3. 

Реалізація технологій та прав на ОІВ: 

укладання угоди про співпрацю у сфері НДР з 

підприємствами, установами, організаціями 

50  

упровадження у практику результатів НДР, що 

оформлені як акти впровадження 
10  

продаж ліцензій на використання ОІВ 100  

укладання договорів про трансфер технологій 50  

4 Підготовка наукових кадрів  

4.1. 

Захист докторської дисертації  

дисертант  
100 

За фактом 

захисту 

 

 

науковий консультант 25  

4.2. 

Захист кандидатської дисертації  

дисертант  

 

50 
 

науковий керівник 20  

4.3. 

Опонування дисертацій  

докторської  

 

25 
  

кандидатської 20   

4.4. 
Наукове стажування у закордонних ЗВО (наукових 

установах) 
10  За 1 кредит 

ЄКТС (30 

годин) 

 

4.5. Наукове стажування в установах НАН чи НАПН 6  

4.6. 
Наукове стажування у ЗВО (наукових установах) 

України за межами м. Полтава 
4  

4.8. 
Робота у спеціалізованій вченій раді 

голова, учений секретар, член 
50, 40, 25   

4.9. 

Отримання мовного сертифіката міжнародного 

зразка(IELTS, TOEFL, FCE/CFE, CPE, TOFIC) 

Рівень В2 

10 
За фактом 

отримання  

 

Рівень С1 15  

Рівень С2 25  

5. Публікації 

5.1. Монографія(одноосібна) 25 За 1 д. а.  

Монографія колективна (у межах кафедральної 

теми, зареєстрованої в УкрІНТЕІ) 

20 

 

За 1 д. а.  

одноосібно 

написаного 

розділу, або 

за 1 д.а. 

видання з 

поділом на 

всіх 

 авторів  

друкованої чи 

електронної 

версії 

20 

Монографія колективна 15  

5.2. Підручник для ЗВО з грифом Вченої ради 20  

5.3. Навчальний посібник для ЗВО (з грифом Вченої 

ради) 

5  

5.4. Підручники для ЗСО (з грифом МОН) 20  

5.5. Навчальні посібники для ЗСО (з грифом МОН) 15  

5.6. Мультимедійні посібники (видані ліцензійними 

підприємствами) 

100 За наявності 

електронної 

версії 

 

5.7. Стаття 



5.7.1. у наукометричних виданнях баз даних Scopus або 

Web of Science 

видані англійською мовою 

 

100 

На 1автораза 

фактом 

виходу 

друкованої чи 

електронної 

версії  

 

 

видані українською мовою    80  

5.7.2. у інших наукометричних виданнях або фахових 

виданнях категорії Б 

50 50 

5.7.3. у не фахових виданнях університету 25  

5.7.4. в інших (не фахових) виданнях  15   

5.8. Публікації у збірниках матеріалів конференцій 

5.8.1. унесених до наукометричних баз Scopus або Web 

of Science 
50 На 1 автора, 

за фактом 

виходу  

друкованої чи 

електронної 

версії 

 

5.8.2. міжнародних конференцій  

виданих за кордоном  

25  

виданих в Україні 15 30 

5.8.3. всеукраїнських конференцій 10  

5.9. Доповіді на конференціях  

міжнародних (за межами України)  

15 За фактом 

участі 

 

міжнародних (в Україні)  10 10 

всеукраїнських 5  

5.10. Рецензування 

5.10.1 монографій, підручників, навчальних посібників  2 За 1 д.а., 

копія рецензії  

 

5.10.2 статей для наукометричних видань  1  

5.10.3 текстів та авторефератів дисертацій  1  

5.10.4 наукове редагування фахових / нефахового видань 

університету  

головний редактор 

100/50 За один 

випуск 

 

відповідальний редактор 75/40  

англомовний редактор 25  

член редакційної колегії 20/10  

5.10.5 участь у редакційній колегії видання, що входить 

до наукометричних баз даних Scopus, Web of 

Science 

100 За фактом 

включення до 

редколегії 

 

5.10.6 наукове редагування періодичного видання 

кафедри 

25 За фактом 

видання 

 

5.10.7 наукове редагування студентського збірника 

наукових робіт 

25  

6. Керівництво науково-дослідною роботою здобувачів освітнього ступеня 

6.1. 

підготовка та опублікування одноосібної статті у 

наукометричних виданнях баз даних Scopus або 

Web of Science 

50   

6.2. 

підготовка та опублікування одноосібної статті у 

наукометричному виданні або фахових виданнях 

категорії Б 

50   

6.3. 

підготовка та опублікування одноосібної статті 

(тез) у збірнику наукових праць,  матеріалах 

конференції 

10   

6.4. 

Виступ студента на міжнародній науковій 

конференції 5 
За фактом 

виступу 

 

Всеукраїнській науковій конференції 2  

Регіональній науковій конференції 1  

6.5. 

Наукова робота студента на конкурс СНР 

підготовка  
20 

 

 

отримання призового місця (всеукраїнський 

етап) 
100  



6.6. 

Участь в олімпіаді, культурно-мистецьких 

проєктах, які проводять Міносвіти, Мінкультури, в 

Олімпійських, Параолімпійських, Дефлімпійських 

іграх, Всесвітній та Всеукраїнській універсіадах, 

чемпіонатах світу, Європи, Європейських іграх, 

етапах Кубків світу та Європи, чемпіонатах 

України з видів спорту, які проводять центральні 

органи виконавчої влади  

підготовка 

20  

 Отримання призового місця 100  

6.8. 

підготовка здобувачів вищої освіти до навчання 

(стажування) в закордонних ЗВО(терміном не 

менше 3-х місяців) 

25 
На одного 

здобувача  
 

7. Визнання науково-дослідної роботи  

7.1. Здобуття державних нагород 

7.1.1 Державної премії України в галузі науки і техніки 100 

У рік 

здобуття 

 

7.1.2 Державної премії України в галузі освіти 90  

7.1.3 
Міжнародних нагород, премій за наукові 

досягнення 
80  

7.1.4 
премії Кабінету Міністрів України (у номінації «за 

наукові досягнення») 
70  

7.1.5 заслуженого діяча науки і техніки 60  

7.2. Отримання наукових, вчених звань 

7.2.1 дійсного члена АН / НАПН  100 

У рік 

присвоєння 

 

7.2.2 члена-кореспондента АН / НАПН  75  

7.2.3 професора 50  

7.2.4 доцента 35  

7.3. Отримання премій, почесних звань  

7.3.1 
стипендії Кабінету Міністрів України для молодих 

учених 
50 

За фактом 

отримання 

 

7.3.2 
Премій, стипендій Верховної Ради України для  

молодих учених 
50 

 

7.3.3 
почесного звання (народний артист, народний 

художник і т. д.) 
50 

 

7.3.4 
почесного доктора (професора) закордонного 

університету 
50 

 

7.3.5 
почесного звання університету (почесний 

професор, кращий молодий вчений) 
30  

7.3.6 інших премій всеукраїнського чи обласного рівня 10   

8. Інші напрямки науково-дослідної роботи  

8.1. підготовка проєкту та укладання міжнародного 

договору 

75 За фактом 

підписання 

 

8.2. підготовка проєкту та укладання договору з 

установами НАН / НАПН  

50  

8.3. підготовка проєкту та укладання договору з 

установами та організаціями України за профілем 

кафедри 

25  

8.3. проведення спільних заходів із закордонними 

установами 

100 За фактом 

проведення 

 

8.4. створення та обладнання наукової лабораторії, 

центру, музею 

100 За фактом 

відкриття 

 

8.5. участь у наукових експедиціях 5 За 1 робочий 

день, за 

наявності 

документів 

 



8.6. Участь у наукових, освітніх або мистецьких 

виставках (за профілем кафедри): 

– міжнародних (за межами України) 

100 за 1 експонат 

(диплом або 

інший 

документ)  

 

– міжнародних (в Україні) 50  

– всеукраїнських 25  

8.8. Організація та проведення конференції  

Міжнародної  

 

25 

За фактом 

проведення 

 

Всеукраїнської 15  

8.9. Організація та проведення семінару 

Міжнародного 

10 За фактом 

проведення 

 

Всеукраїнського 10  

8.10. Виконання наукової експертизи згідно з запитами 

органів державної влади, місцевого 

самоврядування тощо 
5 

За 1 д. а. 

висновку  

 

8.12 Участь у діяльності комісіях Вченої ради (наукової, з академічної доброчесності) 

8.12. Виконання обов’язків голови  50 За фактом 

виконання 

 

 Члена, секретаря 25  

8.12 Виконання обов’язків  

 заступника декана з наукової роботи 25 

 

 

голови Ради молодих вчених університету 

(факультету) 

50 (25)  

 керівника наукової лабораторії (центру) 50  

координатора науково-дослідних проєктів 25  

координатора з питань інтелектуальної власності 25  

 голови проєктної групи з атестації наукового 

напряму 

100  

члена проєктної групи з атестації наукового 

напряму 

25  

 Усього балів  110 

Показники рейтингу заслухано та  

затверджено на засіданні кафедри  

___________________________________________________________________ 

(назва кафедри) 

(протокол № ___ від ____.2020 р.) 

Викладач __________________________________________/__________________________ 

                              (підпис)                                                                               

Завідувач кафедри _________________________________ /__________________________ 

                                                (підпис) 

 

 

 

 

Примітка: Бал за всі види робіт визначається ВИНЯТКОВО за наявності документів 

(підтвердження публікацій, сертифікатів, договорів, грамот, звітів тощо). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 

Рейтингова оцінка науково-дослідної роботи викладача 

за  2020 рік 

 

ст. викладач Кириленко Олександр Іванович 
(науковий ступінь, звання, ПІБ викладача) 

Кафедра теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін 
(назва кафедри) 

 

 

№ 

п/п 

Вид роботи 

 

Нормативне 

значення, бал  
Примітка  

Виконан

ня 

1. Проєктна діяльність7 

1.1. 

Включення наукового видання університету до 

наукометричних баз Scopus та/або Web of Science 

Підготовка  

50 

У ріку 

подання / 

отримання 

позитивної 

відповіді 

 

 

Отримання позитивної відповіді  100  

1.2. 

Включення наукового видання університету до 

переліку фахових видань групи Б 

Підготовка  

25  

Отримання позитивної відповіді  50  

1.3. 

Підготовка і подання науково-дослідної роботи на 

конкурс проєктів НДР 

Підготовка  

75  

Отримання позитивної відповіді  100  

1.4. 

міжнародний науковий чи освітній грант 

(проведений через бухгалтерію Університету) 

Підготовка  

75  

Отримання позитивної відповіді  75  

1.5. 

науково-дослідні роботи за державними 

(регіональними) програмами 

Підготовка  

25  

Отримання позитивної відповіді  50  

1.6. Реєстрація наукової теми кафедри в УкрІНТЕІ 10  

2. Виконання науково-дослідної роботи   

2.1. 

за міжнародною програмою 

керівник НДР 
100 

На один рік 

 

член НДР 75  

2.2. 

за державною програмою 

керівник НДР 
75  

член НДР 50  

2.3. 

за госпдоговірною програмою  

керівник НДР 

 

50 
 

член НДР 25  

3. Дії щодо набуття та реалізації прав на об’єкти інтелектуальної власності 

3.1. 

Подання заявки: 

на винахід (корисна модель) 

 

5 
  

на міжнародний охоронний документ 10   

3.2. 

Отримання охоронних документів на ОІВ:  

міжнародні охоронні документи 
25 За фактом 

отримання 

 

патенти на винахід (корисна модель) 25  

 
7 Індивідуальний бал кожному учаснику проєкту, члену оргкомітету,   



свідоцтво про реєстрацію авторського права на 

твір, зареєстроване на Університет 
20  

охоронні документи та інші ОІВ 15  

3.3. 

Реалізація технологій та прав на ОІВ: 

укладання угоди про співпрацю у сфері НДР з 

підприємствами, установами, організаціями 

50  

упровадження у практику результатів НДР, що 

оформлені як акти впровадження 
10  

продаж ліцензій на використання ОІВ 100  

укладання договорів про трансфер технологій 50  

4 Підготовка наукових кадрів  

4.1. 

Захист докторської дисертації  

дисертант  
100 

За фактом 

захисту 

 

 

науковий консультант 25  

4.2. 

Захист кандидатської дисертації  

дисертант  

 

50 
 

науковий керівник 20  

4.3. 

Опонування дисертацій  

докторської  

 

25 
  

кандидатської 20   

4.4. 
Наукове стажування у закордонних ЗВО (наукових 

установах) 
10  За 1 кредит 

ЄКТС (30 

годин) 

 

4.5. Наукове стажування в установах НАН чи НАПН 6  

4.6. 
Наукове стажування у ЗВО (наукових установах) 

України за межами м. Полтава 
4  

4.8. 
Робота у спеціалізованій вченій раді 

голова, учений секретар, член 
50, 40, 25   

4.9. 

Отримання мовного сертифіката міжнародного 

зразка(IELTS, TOEFL, FCE/CFE, CPE, TOFIC) 

Рівень В2 

10 
За фактом 

отримання  

 

Рівень С1 15  

Рівень С2 25  

5. Публікації 

5.1. Монографія(одноосібна) 25 За 1 д. а.  

Монографія колективна (у межах кафедральної 

теми, зареєстрованої в УкрІНТЕІ) 

20 

 

За 1 д. а.  

одноосібно 

написаного 

розділу, або 

за 1 д.а. 

видання з 

поділом на 

всіх 

 авторів  

друкованої чи 

електронної 

версії 

20 

Монографія колективна 15  

5.2. Підручник для ЗВО з грифом Вченої ради 20  

5.3. Навчальний посібник для ЗВО (з грифом Вченої 

ради) 

5  

5.4. Підручники для ЗСО (з грифом МОН) 20  

5.5. Навчальні посібники для ЗСО (з грифом МОН) 15  

5.6. Мультимедійні посібники (видані ліцензійними 

підприємствами) 

100 За наявності 

електронної 

версії 

 

5.7. Стаття 



5.7.1. у наукометричних виданнях баз даних Scopus або 

Web of Science 

видані англійською мовою 

 

100 

На 1автораза 

фактом 

виходу 

друкованої чи 

електронної 

версії  

 

 

видані українською мовою    80  

5.7.2. у інших наукометричних виданнях або фахових 

виданнях категорії Б 

50  

5.7.3. у не фахових виданнях університету 25  

5.7.4. в інших (не фахових) виданнях  15   

5.8. Публікації у збірниках матеріалів конференцій 

5.8.1. унесених до наукометричних баз Scopus або Web 

of Science 
50 На 1 автора, 

за фактом 

виходу  

друкованої чи 

електронної 

версії 

 

5.8.2. міжнародних конференцій  

виданих за кордоном  

25  

виданих в Україні 15 30 

5.8.3. всеукраїнських конференцій 10  

5.9. Доповіді на конференціях  

міжнародних (за межами України)  

15 За фактом 

участі 

 

міжнародних (в Україні)  10 5 

всеукраїнських 5  

5.10. Рецензування 

5.10.1 монографій, підручників, навчальних посібників  2 За 1 д.а., 

копія рецензії  

 

5.10.2 статей для наукометричних видань  1  

5.10.3 текстів та авторефератів дисертацій  1  

5.10.4 наукове редагування фахових / нефахового видань 

університету  

головний редактор 

100/50 За один 

випуск 

 

відповідальний редактор 75/40  

англомовний редактор 25  

член редакційної колегії 20/10  

5.10.5 участь у редакційній колегії видання, що входить 

до наукометричних баз даних Scopus, Web of 

Science 

100 За фактом 

включення до 

редколегії 

 

5.10.6 наукове редагування періодичного видання 

кафедри 

25 За фактом 

видання 

 

5.10.7 наукове редагування студентського збірника 

наукових робіт 

25  

6. Керівництво науково-дослідною роботою здобувачів освітнього ступеня 

6.1. 

підготовка та опублікування одноосібної статті у 

наукометричних виданнях баз даних Scopus або 

Web of Science 

50   

6.2. 

підготовка та опублікування одноосібної статті у 

наукометричному виданні або фахових виданнях 

категорії Б 

50   

6.3. 

підготовка та опублікування одноосібної статті 

(тез) у збірнику наукових праць,  матеріалах 

конференції 

10   

6.4. 

Виступ студента на міжнародній науковій 

конференції 5 
За фактом 

виступу 

 

Всеукраїнській науковій конференції 2  

Регіональній науковій конференції 1  

6.5. 

Наукова робота студента на конкурс СНР 

підготовка  
20 

 

 

отримання призового місця (всеукраїнський 

етап) 
100  



6.6. 

Участь в олімпіаді, культурно-мистецьких 

проєктах, які проводять Міносвіти, Мінкультури, в 

Олімпійських, Параолімпійських, Дефлімпійських 

іграх, Всесвітній та Всеукраїнській універсіадах, 

чемпіонатах світу, Європи, Європейських іграх, 

етапах Кубків світу та Європи, чемпіонатах 

України з видів спорту, які проводять центральні 

органи виконавчої влади  

підготовка 

20 20 

 Отримання призового місця 100 100 

6.8. 

підготовка здобувачів вищої освіти до навчання 

(стажування) в закордонних ЗВО(терміном не 

менше 3-х місяців) 

25 
На одного 

здобувача  
 

7. Визнання науково-дослідної роботи  

7.1. Здобуття державних нагород 

7.1.1 Державної премії України в галузі науки і техніки 100 

У рік 

здобуття 

 

7.1.2 Державної премії України в галузі освіти 90  

7.1.3 
Міжнародних нагород, премій за наукові 

досягнення 
80  

7.1.4 
премії Кабінету Міністрів України (у номінації «за 

наукові досягнення») 
70  

7.1.5 заслуженого діяча науки і техніки 60  

7.2. Отримання наукових, вчених звань 

7.2.1 дійсного члена АН / НАПН  100 

У рік 

присвоєння 

 

7.2.2 члена-кореспондента АН / НАПН  75  

7.2.3 професора 50  

7.2.4 доцента 35  

7.3. Отримання премій, почесних звань  

7.3.1 
стипендії Кабінету Міністрів України для молодих 

учених 
50 

За фактом 

отримання 

 

7.3.2 
Премій, стипендій Верховної Ради України для  

молодих учених 
50 

 

7.3.3 
почесного звання (народний артист, народний 

художник і т.д.) 
50 

 

7.3.4 
почесного доктора (професора) закордонного 

університету 
50 

 

7.3.5 
почесного звання університету (почесний 

професор, кращий молодий вчений) 
30  

7.3.6 інших премій всеукраїнського чи обласного рівня 10   

8. Інші напрямки науково-дослідної роботи  

8.1. підготовка проєкту та укладання міжнародного 

договору 

75 За фактом 

підписання 

 

8.2. підготовка проєктута укладання договору з 

установами НАН / НАПН  

50  

8.3. підготовка проєкту та укладання договору з 

установами та організаціями України за профілем 

кафедри 

25  

8.3. проведення спільних заходів із закордонними 

установами 

100 За фактом 

проведення 

 

8.4. створення та обладнання наукової лабораторії, 

центру, музею 

100 За фактом 

відкриття 

 

8.5. участь у наукових експедиціях 5 За 1 робочий 

день, за 

наявності 

документів 

 



8.6. Участь у наукових, освітніх або мистецьких 

виставках (за профілем кафедри): 

– міжнародних (за межами України) 

100 за 1 експонат 

(диплом або 

інший 

документ)  

 

– міжнародних (в Україні) 50  

– всеукраїнських 25  

8.8. Організація та проведення конференції  

Міжнародної  

 

25 

За фактом 

проведення 

 

Всеукраїнської 15  

8.9. Організація та проведення семінару 

Міжнародного 

10 За фактом 

проведення 

 

Всеукраїнського 10  

8.10. Виконання наукової експертизи згідно з запитами 

органів державної влади, місцевого 

самоврядування тощо 
5 

За 1 д. а. 

висновку  

 

8.12 Участь у діяльності комісіях Вченої ради (наукової, з академічної доброчесності) 

8.12. Виконання обов’язків голови  50 За фактом 

виконання 

 

 Члена, секретаря 25  

8.12 Виконання обов’язків  

 заступника декана з наукової роботи 25 

 

 

голови Ради молодих вчених університету 

(факультету) 

50 (25)  

 керівника наукової лабораторії (центру) 50  

координатора науково-дослідних проєктів 25  

координатора з питань інтелектуальної власності 25  

 голови проєктної групи з атестації наукового 

напряму 

100  

члена проєктної групи з атестації наукового 

напряму 

25  

 Усього балів  175 

Показники рейтингу заслухано та  

затверджено на засіданні кафедри  

___________________________________________________________________ 

(назва кафедри) 

(протокол № ___ від ____.2020 р.) 

Викладач __________________________________________/__________________________ 

                              (підпис)                                                                               

Завідувач кафедри _________________________________ /__________________________ 

                                                (підпис) 

 

 

 

 

Примітка: Бал за всі види робіт визначається ВИНЯТКОВО за наявності документів 

(підтвердження публікацій, сертифікатів, договорів, грамот, звітів тощо). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 

Рейтингова оцінка науково-дослідної роботи викладача 

за  2020 рік 

 

к.п.н., ст. викладач Тараненко Ірина Вадимівна  
(науковий ступінь, звання, ПІБ викладача) 

Кафедра теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін 
(назва кафедри) 

 

№ 

п/п 

Вид роботи 

 

Нормативне 

значення, бал  
Примітка  

Виконан

ня 

1. Проєктна діяльність8 

1.1. 

Включення наукового видання університету до 

наукометричних баз Scopus та/або Web of Science 

Підготовка  

50 

У ріку 

подання / 

отримання 

позитивної 

відповіді 

 

 

Отримання позитивної відповіді  100  

1.2. 

Включення наукового видання університету до 

переліку фахових видань групи Б 

Підготовка  

25  

Отримання позитивної відповіді  50  

1.3. 

Підготовка і подання науково-дослідної роботи на 

конкурс проєктів НДР 

Підготовка  

75  

Отримання позитивної відповіді  100  

1.4. 

міжнародний науковий чи освітній грант 

(проведений через бухгалтерію Університету) 

Підготовка  

75  

Отримання позитивної відповіді  75  

1.5. 

науково-дослідні роботи за державними 

(регіональними) програмами 

Підготовка  

25  

Отримання позитивної відповіді  50  

1.6. Реєстрація наукової теми кафедри в УкрІНТЕІ 10  

2. Виконання науково-дослідної роботи   

2.1. 

за міжнародною програмою 

керівник НДР 
100 

На один рік 

 

член НДР 75  

2.2. 

за державною програмою 

керівник НДР 
75  

член НДР 50  

2.3. 

за госпдоговірною програмою  

керівник НДР 

 

50 
 

член НДР 25  

3. Дії щодо набуття та реалізації прав на об’єкти інтелектуальної власності 

3.1. 

Подання заявки: 

на винахід (корисна модель) 

 

5 
  

на міжнародний охоронний документ 10   

3.2. 

Отримання охоронних документів на ОІВ:  

міжнародні охоронні документи 
25 

За фактом 

отримання 

 

патенти на винахід (корисна модель) 25  

свідоцтво про реєстрацію авторського права на 

твір, зареєстроване на Університет 
20  

 
8 Індивідуальний бал кожному учаснику проєкту, члену оргкомітету,   



охоронні документи та інші ОІВ 15  

3.3. 

Реалізація технологій та прав на ОІВ: 

укладання угоди про співпрацю у сфері НДР з 

підприємствами, установами, організаціями 

50  

упровадження у практику результатів НДР, що 

оформлені як акти впровадження 
10  

продаж ліцензій на використання ОІВ 100  

укладання договорів про трансфер технологій 50  

4 Підготовка наукових кадрів  

4.1. 

Захист докторської дисертації  

дисертант  
100 

За фактом 

захисту 

 

 

науковий консультант 25  

4.2. 

Захист кандидатської дисертації  

дисертант  

 

50 
 

науковий керівник 20  

4.3. 

Опонування дисертацій  

докторської  

 

25 
  

кандидатської 20   

4.4. 
Наукове стажування у закордонних ЗВО (наукових 

установах) 
10  За 1 кредит 

ЄКТС (30 

годин) 

 

4.5. Наукове стажування в установах НАН чи НАПН 6  

4.6. 
Наукове стажування у ЗВО (наукових установах) 

України за межами м. Полтава 
4  

4.8. 
Робота у спеціалізованій вченій раді 

голова, учений секретар, член 
50, 40, 25   

4.9. 

Отримання мовного сертифіката міжнародного 

зразка(IELTS, TOEFL, FCE/CFE, CPE, TOFIC) 

Рівень В2 

10 
За фактом 

отримання  

 

Рівень С1 15  

Рівень С2 25  

5. Публікації 

5.1. Монографія(одноосібна) 25 За 1 д. а.  

Монографія колективна (у межах кафедральної 

теми, зареєстрованої в УкрІНТЕІ) 

20 

 

За 1 д. а.  

одноосібно 

написаного 

розділу, або 

за 1 д.а. 

видання з 

поділом на 

всіх 

 авторів  

друкованої чи 

електронної 

версії 

20 

Монографія колективна 15 15 

5.2. Підручник для ЗВО з грифом Вченої ради 20  

5.3. Навчальний посібник для ЗВО (з грифом Вченої 

ради) 

5 28 

5.4. Підручники для ЗСО (з грифом МОН) 20  

5.5. Навчальні посібники для ЗСО (з грифом МОН) 15 15 

5.6. Мультимедійні посібники (видані ліцензійними 

підприємствами) 

100 За наявності 

електронної 

версії 

 

5.7. Стаття 

5.7.1. у наукометричних виданнях баз даних Scopus або 

Web of Science 

видані англійською мовою 

 

100 

На 1автораза 

фактом 

виходу 

друкованої чи 

200 

видані українською мовою    80  



5.7.2. у інших наукометричних виданнях або фахових 

виданнях категорії Б 

50 електронної 

версії  

 

50 

5.7.3. у не фахових виданнях університету 25  

5.7.4. в інших (не фахових) виданнях  15   

5.8. Публікації у збірниках матеріалів конференцій 

5.8.1. унесених до наукометричних баз Scopus або Web 

of Science 
50 На 1 автора, 

за фактом 

виходу  

друкованої чи 

електронної 

версії 

 

5.8.2. міжнародних конференцій  

виданих за кордоном  

25  

виданих в Україні 15 15 

5.8.3. всеукраїнських конференцій 10 10 

5.9. Доповіді на конференціях  

міжнародних (за межами України)  

15 За фактом 

участі 

 

міжнародних (в Україні)  10  

всеукраїнських 5 5 

5.10. Рецензування 

5.10.1 монографій, підручників, навчальних посібників  2 За 1 д.а., 

копія рецензії  

 

5.10.2 статей для наукометричних видань  1  

5.10.3 текстів та авторефератів дисертацій  1  

5.10.4 наукове редагування фахових / нефахового видань 

університету  

головний редактор 

100/50 За один 

випуск 

 

відповідальний редактор 75/40  

англомовний редактор 25  

член редакційної колегії 20/10  

5.10.5 участь у редакційній колегії видання, що входить 

до наукометричних баз даних Scopus, Web of 

Science 

100 За фактом 

включення до 

редколегії 

 

5.10.6 наукове редагування періодичного видання 

кафедри 

25 За фактом 

видання 

 

5.10.7 наукове редагування студентського збірника 

наукових робіт 

25  

6. Керівництво науково-дослідною роботою здобувачів освітнього ступеня 

6.1. 

підготовка та опублікування одноосібної статті у 

наукометричних виданнях баз даних Scopus або 

Web of Science 

50   

6.2. 

підготовка та опублікування одноосібної статті у 

наукометричному виданні або фахових виданнях 

категорії Б 

50   

6.3. 

підготовка та опублікування одноосібної статті 

(тез) у збірнику наукових праць,  матеріалах 

конференції 

10  40 

6.4. 

Виступ студента на міжнародній науковій 

конференції 5 
За фактом 

виступу 

 

Всеукраїнській науковій конференції 2 20 

Регіональній науковій конференції 1  

6.5. 

Наукова робота студента на конкурс СНР 

підготовка  
20 

 

 

отримання призового місця (всеукраїнський 

етап) 
100  



6.6. 

Участь в олімпіаді, культурно-мистецьких 

проєктах, які проводять Міносвіти, Мінкультури, в 

Олімпійських, Параолімпійських, Дефлімпійських 

іграх, Всесвітній та Всеукраїнській універсіадах, 

чемпіонатах світу, Європи, Європейських іграх, 

етапах Кубків світу та Європи, чемпіонатах 

України з видів спорту, які проводять центральні 

органи виконавчої влади  

підготовка 

20  

 Отримання призового місця 100  

6.8. 

підготовка здобувачів вищої освіти до навчання 

(стажування) в закордонних ЗВО(терміном не 

менше 3-х місяців) 

25 
На одного 

здобувача  
 

7. Визнання науково-дослідної роботи  

7.1. Здобуття державних нагород 

7.1.1 Державної премії України в галузі науки і техніки 100 

У рік 

здобуття 

 

7.1.2 Державної премії України в галузі освіти 90  

7.1.3 
Міжнародних нагород, премій за наукові 

досягнення 
80  

7.1.4 
премії Кабінету Міністрів України (у номінації «за 

наукові досягнення») 
70  

7.1.5 заслуженого діяча науки і техніки 60  

7.2. Отримання наукових, вчених звань 

7.2.1 дійсного члена АН / НАПН  100 

У рік 

присвоєння 

 

7.2.2 члена-кореспондента АН / НАПН  75  

7.2.3 професора 50  

7.2.4 доцента 35  

7.3. Отримання премій, почесних звань  

7.3.1 
стипендії Кабінету Міністрів України для молодих 

учених 
50 

За фактом 

отримання 

 

7.3.2 
Премій, стипендій Верховної Ради України для  

молодих учених 
50 

 

7.3.3 
почесного звання (народний артист, народний 

художник і т.д.) 
50 

 

7.3.4 
почесного доктора (професора) закордонного 

університету 
50 

 

7.3.5 
почесного звання університету (почесний 

професор, кращий молодий вчений) 
30  

7.3.6 інших премій всеукраїнського чи обласного рівня 10   

8. Інші напрямки науково-дослідної роботи  

8.1. підготовка проєкту та укладання міжнародного 

договору 

75 За фактом 

підписання 

 

8.2. підготовка проєктута укладання договору з 

установами НАН / НАПН  

50  

8.3. підготовка проєкту та укладання договору з 

установами та організаціями України за профілем 

кафедри 

25  

8.3. проведення спільних заходів із закордонними 

установами 

100 За фактом 

проведення 

 

8.4. створення та обладнання наукової лабораторії, 

центру, музею 

100 За фактом 

відкриття 

 

8.5. участь у наукових експедиціях 5 За 1 робочий 

день, за 

наявності 

документів 

 



8.6. Участь у наукових, освітніх або мистецьких 

виставках (за профілем кафедри): 

– міжнародних (за межами України) 

100 за 1 експонат 

(диплом або 

інший 

документ)  

 

– міжнародних (в Україні) 50  

– всеукраїнських 25  

8.8. Організація та проведення конференції  

Міжнародної  

 

25 

За фактом 

проведення 

 

Всеукраїнської 15  

8.9. Організація та проведення семінару 

Міжнародного 

10 За фактом 

проведення 

 

Всеукраїнського 10  

8.10. Виконання наукової експертизи згідно з запитами 

органів державної влади, місцевого 

самоврядування тощо 
5 

За 1 д. а. 

висновку  

 

8.12 Участь у діяльності комісіях Вченої ради (наукової, з академічної доброчесності) 

8.12. Виконання обов’язків голови  50 За фактом 

виконання 

 

 Члена, секретаря 25  

8.12 Виконання обов’язків  

 заступника декана з наукової роботи 25 

 

 

голови Ради молодих вчених університету 

(факультету) 

50 (25)  

 керівника наукової лабораторії (центру) 50  

координатора науково-дослідних проєктів 25  

координатора з питань інтелектуальної власності 25  

 голови проєктної групи з атестації наукового 

напряму 

100  

члена проєктної групи з атестації наукового 

напряму 

25  

 Усього балів  418 

 

Показники рейтингу заслухано та  

затверджено на засіданні кафедри  

___________________________________________________________________ 

(назва кафедри) 

(протокол № ___ від ____.2020 р.) 

Викладач __________________________________________/__________________________ 

                              (підпис)                                                                               

Завідувач кафедри _________________________________ /__________________________ 

                                                (підпис) 

 

 

 

 

Примітка: Бал за всі види робіт визначається ВИНЯТКОВО за наявності документів 

(підтвердження публікацій, сертифікатів, договорів, грамот, звітів тощо). 
 

 

 

  

 

 

 

 



Форма представлення рейтингу НПП кафедри  

теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін 

за підсумками наукової роботи у 2020 р.  

 
П.І.П. Посада, 

науковий 

ступінь,  вчене 

звання 

Науково-

педагогічний 

стаж 

Частина ставки Рейтинговий 

бал  

Момот О.О. зав.кафедри, 

д.пед.н., доцент 

17 1 809 

Новік С.М. ст.викл., 

к.пед.н. 

15 1 252 

Шостак Є.Ю. к.пед.н., доцент 13 1 632 

Зайцева Ю.В. к.пед.н., доцент 12 1 533 

Тараненко І.В. ст.викл., 

к.пед.н. 

18 1 418 

Кириленко 

Г.В. 

ст.викл. 36 0,75 110 

Кириленко О.І. ст.викл. 36 0,6 175 

Рейтингова оцінка науково-дослідної роботи кафедри 429 

 

 

Рейтингова оцінка науково-дослідної роботи кафедри визначається за 

сумою балів:  
 

Бал (за сумою показників) = Н1+Н2+Н3+Н…+ К, 
 

де    Н – рейтинговий бал штатних НПП кафедри  

        К – характеристика кадрового потенціалу кафедри. 
 

Кадровий потенціал кафедри визначається за шкалою: 

Показник Бал 

Наявність у штаті кафедри доктора наук 100  

(за кожного доктора наук) 

Частка НПП із науковими ступенями та вченими званнями  

50 – 59 %  20 

60 – 69 % 40 

70 – 79 % 60 

80 – 89 % 80 

90 – 100 % 100 

З метою визначення рейтингу кафедри бал (за сумою показників) 

приводиться у відповідність до кількості ставок (середньої за рік) на кафедрі 

за формулою:  

 

Рейтинг   =    Бал (за сумою показників) 

                             Кількість ставок штатних 

    викладачів і внутрішніх сумісників 
 



 

 

 

 

Додаток 4 

Графік подання звітів кафедрами 

Кафедра Дата  Час 

Політекономії 19.01 08:30 

Філософії 19.01 09:00 

Історії України 19.01 09:30 

Культурології 19.01 10:00 

Всесвітньої історії та методики викладання історії 19.01 10:30 

Хореографії 19.01 11:00 

Музики 19.01 11:30 

Образотворчого мистецтва 19.01 12:00 

 

Журналістики 20.01 08:30 

Української мови 20.01 09:00 

Української літератури  20.01 09:30 

Романо-германської філології 20.01 10:00 

Англійської та німецької філології 20.01 10:30 

Світової літератури 20.01 11:00 

Загального і слов’янського мовознавства та іноземних мов 20.01 11:30 

Філологічних дисциплін та методики їхвикладання 20.01 12:00 

 

Психології  21.01 08:30 

Загальної педагогіки та андрагогіки 21.01 09:00 

Спеціальної освіти і соціальної роботи  21.01 09:30 

Дошкільної освіти  21.01 10:00 

Педмайстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна 21.01 10:30 

Теорії та методики технологічної освіти 21.01 11:00 
Початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання 21.01 11:30 

Основ виробництва та дизайну 21.01 12:00 

 

Виробничо-інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності 22.01 08:30 

Загальної фізики і математики 22.01 09:00 

Математичного аналізу та інформатики 22.01 09:30 

Ботаніки, екології та методики навчання біології 22.01 10:00 

Біології та основ здоров’я людини 22.01 10:30 

Географії та методики її навчання 22.01 11:00 

Хімії та методики викладання хімії 22.01 11:30 

Медико-біологічних дисциплін і фізичного виховання 22.01 12:00 

Теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масов. фізичної культури 22.01 14:00 

Теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін 22.01 14:30 

 


