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I. Науково-педагогічні кадри 
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1.1.Вчене звання професора у 2021 р. отримали – 

1.2.Вчене звання доцента у 2021 р. отримали – 1 

 

II. Розробки, які впроваджено у 2021 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 

  Корносенко О.К., 

навчально-

методичний 

посібник 

«Оздоровчій 

 

№ 

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) 

      



фітнес: теорія і 

практика» 

(свідоцтво 

№102294) 

3.3. Інформація про позитивне рішення про видачу патенту на винахід 

 

 

IV. Список наукових праць, опублікованих у 2021 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 Korno- 

senko O.,       

Khomen-

ko P., 

Taranen- 

ko I., 

Zhamar- 

diy V., 

Shkola O., 

Tolchieva 

H.,  

Saienko V., 

Batieieva 

N.,  

Kyzim P. 

Profession

al 

competenci

es as a 

component 

of profes-

sional 

training of 

a fitness 

trainer-

teacher in 

higher 

education 

institutions  
 

 

JOURNAL FOR 

EDUCATORS 

TEACHERS AND 

TRAINERS, 2021.  

 

Vol. 12, Is. 1. P.  72–81.   

DOI: 

10.47750/jett.2021.12.01.

01 

1989-

9572 

2 Kiprych 

S., 

Diachen-

ko A., 

Peng-

cheng 

G., 

Yevpak N 

Yevpak N., 

Rusanova 

O., 

Shkrebtiy 

Y. 

Neurohum

oral 

component

s of rapid 

reaction 

kinetics of 

the cardio-

respiratory 

system of 

kayakers 

SPORT MONT, 2021 Vol. 19. P. 29–33.  

DOI: 

10.26773/smj.210906 

1451-

7485 

 

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 2021 році у вітчизняних виданнях, 

внесених до баз даних: 

5.1.Scopus та Web of Science: 

№ 

з/п 

Автори Назва 

роботи 

Назва видання, 

де опубліковано роботу 

Том, номер (випуск), 

перша-остання 

сторінки роботи 

ISSN 

1 Kiprych S. 

Podrihalo 

O., 

Podrigalo 

L. 

Galashko 

M. 

Alekseev 

A., 

Tropin Y. 

Deineko A, 

Marchen-

kov M. 

The comparati

ve analysis of 

morphological 

and functional 

indicators of 

arm wrestling 

and street 

workout 

athletes 

PEDAGOGY OF 

PHYSICAL CULTURE 

AND SPORTS, 2021 

Vol. 25, Iss. 3,  

P. 188 – 193. 

DOI 

10.15561/26649837.20

21.0307. 

2664-

9837 

 

5.2.Index Copernicus: 

№ 

з/п 

Автор Назва 

роботи 

Назва видання, 

де опубліковано роботу 

Том, номер (випуск), 

перша-остання 

сторінки роботи 

ISSN 

1 Корно-

сенко 

О.К., 

Демус 

Я.В. 

 

Особливості 

соціально-

психологічної 

діяльності 

спортивного 

тренера 

Педагогічні науки. зб. 

наук. пр. / Полтав. нац. 

пед. ун-т імені 

В.Г. Короленка, 2021 

Вип.77. С.35 – 39 

DOI: 

https://doi.org/10.339

89/2524-

2474.2021.77.239285 

2524-

2474 

2 Синиця 

С.В. 

Синиця, 

Т. О. 

Корно-

сенко 

О.К. 

Оцінка 

готовності 

майбутніх 

тренерів до 

використання 

фітнес-

технологій у 

професійній 

діяльності 

Фізичне виховання та 

спорт : збірник 

наук.праць.– 2021.  

№ 4. – С. 38-43 2663-

5925 

3 Кіприч 

С., 

Дяченко 

А, 

Ченьцин 

Е.  

 

Контроль 

функциональ

ного 

обеспечения 

специальной 

работоспособ

ности гребцов 

на байдарках 

и каноэ с 

использова-

нием 

специальных 

тренажеров 

Фізична культура, спорт 

та здоров’я нації :  

зб. наук. праць.  

Житомир : Вид-во ЖДУ  

ім. І. Франка, 2020. 

Вип. 10 (29). 

С. 123–132 
DOI: 

doi.org/10.31652/2071-

5285-2020-10(29)-123-

132 

    2071- 

    5285 

https://doi.org/10.33989/2524-2474.2021.77.239285
https://doi.org/10.33989/2524-2474.2021.77.239285
https://doi.org/10.33989/2524-2474.2021.77.239285


4 Даниско 

О., 

Семенов-

ська Л.  

Ставлення 

викладачів до 

впровадження 

змішаного 

навчання у 

процес 

професійної 

підготовки 

майбутніх 

учителів 

фізичної 

культури: 

емпіричний 

аналіз 

Педагогічні науки. зб. 

наук. пр. / Полтав. нац. 

пед. ун-т імені 

В.Г. Короленка, 2021 

Вип. 77. – С. 28–34.  

DOI: https://doi.org/10.

33989/2524-

2474.2021.77.239281 

    2524-  

   2474 

5. Danysko 

О. 

Perception of 

professional 

and blended 

learning  

technologies by 

future physical 

culture teachers 

during the 

pandemic 

period 

Іnternational periodic 

scientific journal, 2021 

Iss. 8. – Part 5. – 

С. 214–222.  

DOI: 10.30888/2663-

5712.2021-08-05-044 

 

 

2663-

5712 

6. Даниско 

О. 

Удоскона-

лення 

предметно-

методичної 

компетент-

ності 

майбутніх 

учителів 

фізичної 

культури в 

умовах 

змішаного 

навчання 

Витоки педагогічної 

майстерності: зб. наук. 

пр. / Полтав. нац. пед. ун-

т імені В. Г. Короленка. – 

2021 

Вип. 27. – С.55–64     
2616-

6623 

7. Даниско 

О.  

Організаційно

-педагогічні 

умови 

професійної 

підготовки 

майбутніх 

учителів 

фізичної 

культури у 

процесі 

змішаної 

освітньої 

взаємодії 

 

 

Естетика і етика 

педагогічної дії : зб. 

наук. пр. / Ін-т пед. 

освіти і освіти дорослих 

імені Івана Зязюна 

НАПН України, Полтав. 

нац. пед. ун-т імені В. Г. 

Короленка. – 2021 

Вип. 23. – С. 227 – 

241. 

DOI: https://doi.org/10.

33989/2226-

4051.2021.23.238284 

2226-

4051. 

https://doi.org/10.33989/2524-2474.2021.77.239281
https://doi.org/10.33989/2524-2474.2021.77.239281
https://doi.org/10.33989/2524-2474.2021.77.239281
https://doi.org/10.33989/2226-4051.2021.23.238284
https://doi.org/10.33989/2226-4051.2021.23.238284
https://doi.org/10.33989/2226-4051.2021.23.238284


8. Даниско 

О. 

Моделювання 

системи 

формування 

професійних 

компетент-

ностей 

майбутніх 

учителів 

фізичної 

культури в 

умовах 

змішаного 

навчання 

Інноваційна педагогіка: 

наук. журн. – 2021. 

Вип. 37.  

–  С. 170 – 175 

DOI 

https://doi.org/10.3284

3/2663- 

6085/2021/37.34 

 

2663- 

6085 

9. Даниско 

О.,  

Корно- 

сенко О.,  

Бонда- 

ренко В. 

Веб-квест як 

засіб 

підготовки 

майбутніх 

учителів 

фізичної 

культури до 

умов 

змішаного 

навчання 

Педагогічні науки, зб. 

наук. пр. / Полтав. нац. 

пед. ун-т імені В. Г. 

Короленка, 2021 

№ 78. – С. 62–71 

https://doi.org/10.3398

9/2524-

2474.2021.78.249813 

 

1. 2

2524-

2474 

 

10. Даниско 

О. 

Переваги та 

перспективи 

впровадження 

змішаного 

навчання у 

практику 

закладів 

вищої освіти 

в умовах 

пандемії  

Grail of Sciens, 2001 №4. –  С. 490–493 

https://doi.org/10.3607

4/grail-of-

science.07.05.2021.091  

2. А

2710-

3056 

11 Свєртнєв 

О.А. 

Інформаційно

-

комунікаційні 

технології у 

процесі 

формування 

організаційно

-

управлінської  

компетентнос

ті майбутніх 

фахівців 

фізичної 

культури і 

спорту 

Педагогічні науки. зб. 

наук. пр. / Полтав. нац. 

пед. ун-т імені 

В.Г. Короленка, 2021 

Вип. 77.  

– С. 40-43. 

DOI: 

https://doi.org/10.3398

9/2524-

2474.2021.77.239286 

2524-

2474 

1.  

12 Свєртнєв 

О., 

Шапа-

ренко Е., 

Формування 

професійної 

готовності 

майбутніх 

Педагогічні науки. зб. 

наук. пр. / Полтав. нац. 

пед. ун-т імені 

В.Г. Короленка, 2021 

Вип. 78.  

– С. 104-108. 

DOI:https://doi.org/10.

33989/2524-

2524-

2474 

2.  

https://doi.org/10.32843/2663-%206085/2021/37.34
https://doi.org/10.32843/2663-%206085/2021/37.34
https://doi.org/10.32843/2663-%206085/2021/37.34
https://doi.org/10.33989/2524-2474.2021.78.249813
https://doi.org/10.33989/2524-2474.2021.78.249813
https://doi.org/10.33989/2524-2474.2021.78.249813
https://doi.org/10.36074/grail-of-science.07.05.2021.091
https://doi.org/10.36074/grail-of-science.07.05.2021.091
https://doi.org/10.36074/grail-of-science.07.05.2021.091
https://doi.org/10.33989/2524-2474.2021.77.239286
https://doi.org/10.33989/2524-2474.2021.77.239286
https://doi.org/10.33989/2524-2474.2021.77.239286
https://doi.org/10.33989/2524-2474.2021.78.249840
https://doi.org/10.33989/2524-2474.2021.78.249840


Новік С. 

Галюза С

. 

тренерів у 

процесі 

проходження 

виробничої 

практики 

2474.2021.78.249840 

 

VI. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів 

6.1.Студентські гуртки та проблемні групи 

№ 

з/п 

Назва наукового гуртка Керівник гуртка Кількість студентів 

    

 

 

№ 

з/п 

Назва проблемної групи Керівник групи Кількість студентів 

1 Упровадження олімпійської освіти в 

практику загальноосвітніх 

навчальних закладів  

Кіприч С.В. 6 

2 Організаційні особливості 

функціонування спортивних секцій з 

черлідингу умовах ЗНЗ 

Синиця С.В. 7 

3 Актуальні проблеми екологічного 

виховання у спортивному та 

фізкультурно-оздоровчому туризмі 

Шапаренко Є.В. 7 

4 Використання сучасних фітнес-

технологій у спортивній та 

педагогічній практиці 

Корносенко О.К. 12 

5 Упровадження інноваційних 

технологій в практику фізичного 

виховання учнівської молоді   

Даниско О.В. 7 

6 Історичні та теоретико-методичні 

аспекти організації та управління 

фізичною культурою 

Бондаренко В.В. 8 

7 Стратегія використання 

маркетингових технологій у 

фізкультурно-оздоровчій діяльності 

Свєртнєв О.А. 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 

      

https://doi.org/10.33989/2524-2474.2021.78.249840


6.3. Студентські публікації 

6.3.1. Самостійні студентські публікації (кількість та список) 

Науковий керівник – д.пед.н., проф. Корносенко О.К.  

1. Величко Ю. Формування комунікативної культури майбутніх учителів 

фізичної культури як педагогічна культура. Технології здоровязбереження в сучасних 

закладах освіти України: проблеми та перспективи: матер. Всеукр студ.наук.-практ.конф.  

Полтава: Сімон, 2021. С.24-26. 

2. Замула В. Стретчинг як сучасна методика удосконалення гнучкості в системі 

підготовки спортсменів. Новітні теоретико-методичні та методологічні засади 

розвитку фізичного виховання і спорту: матер. регіон.наук.-практ.конфер. Полтава: 

Сімон, 2021. С.8-12. 

3. Котов Д. Принципи проєктування комплексних оздоровчих тренувань. 

Новітні теоретко-методичні та методологічні засади розвитку фізичного виховання і 

спорту: матер. регіон.наук.-практ.конфер. Полтава: Сімон, 2021. С.20-25. 

 Науковий керівник – к.н. з фіз.вих. і спорту Синиця С.В.  

1. Ткаченко К. Л. Мотивація до занять спортом студенток закладів вищої освіти. 

Технології здоров’язбережування в сучасних закладах освіти України : матер. Всеукр. 

студ. наук.-практ. конф. Полтава : Сімон, 2021 С. 105–107. 

2. Полковнікова М. Сучасні підходи до формування техніки гри баскетболістів 

груп початкової підготовки. Роль фізичної культури і спорту в збереженні та зміцненні 

генофонду нації: матер. Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф., Полтава, 2021. С. 121–123. 

3. Гришко Є. Ю. Оздоровчий фітнес, як засіб проти надмірної маси тіла у жінок. 

Роль фізичної культури і спорту в збереженні та зміцненні генофонду нації : мат-ли. 

всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. Полтава : Сімон, 2021. С. 48–51. 

4. Митнік Б. Формування здорового способу життя студентів засобами спортивних 

ігор. Технології здоров’язбережування в сучасних закладах освіти України : проблеми та 

перспективи : матер. Всеукр. студ. наук.-практ. конф. – Полтава : Сімон, 2021. – С. 64–66. 

5. Спичак В. В Сучасний підхід до тестування фізичних якостей школярів. 

Технології здоров’язбережування в сучасних закладах освіти України : матер. Всеукр. 

студ. наук.-практ. конф. Полтава : Сімон, 2021 С. 94–98. 

6. Котій А. О. Використання сучасних засобів рухової активності в системі 

фізичного виховання школярів (на прикладі «Cool Gаmes»). Роль фізичної культури і 

спорту в збереженні та зміцненні генофонду нації: матер. Всеукр. наук.-практ. онлайн-

конф., Полтава, 2021. С. 85–87. 

7. Косоног А. Методичні основи планування процесу фізичної підготовки 

черлідерів-кадетів у спортивних секціях. Роль фізичної культури і спорту в збереженні та 

зміцненні генофонду нації: матер. Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф., Полтава, 2021. 

С. 83–85. 

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

1. Адамян А. Характеристика мотивації студентів до самостійної 

руховоїактивності рекреаційної спрямованості. Роль фізичної культури і спорту в 

збереженні та зміцненні генофонду нації : мат-ли Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. 

(м. Полтава, 15-16 квітня 2021 р.). Полтава : Сімон, 2021. С. 3-6.  

2. Боженко М. Скандинавська ходьба як інноваційна оздоровча технологія. Роль 

фізичної культури і спорту в збереженні та зміцненні генофонду нації : мат-ли Всеукр. 

наук.-практ. онлайн-конф. (м. Полтава, 15-16 квітня 2021 р.). Полтава : Сімон, 2021. С. 29-

31.  

3. Саливон О. Особливості фізичного розвитку та рухових порушень у школярів з 

порушенням зору. Роль фізичної культури і спорту в збереженні та зміцненні генофонду 

нації : мат-ли Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. (м. Полтава, 15-16 квітня 2021 р.). 

Полтава : Сімон, 2021. С. 129-131.  



4. Максименко С. Змістова характеристика когнітивних здібностей спортсмена.  

Роль фізичної культури і спорту в збереженні та зміцненні генофонду нації : мат-ли 

Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. (м. Полтава, 15-16 квітня 2021 р.). Полтава : Сімон, 

2021. С. 92-95.  

5. Шинкаренко Я. Організаційні передумови впровадження інформаційних 

технологій в освітній процес із фізичної культури. Технології здоров’язбережування в 

сучасних закладах освіти України: проблеми та перспективи: матер. Всеукр. студ. наук.-

практ. конф. Полтава : Сімон, 2021 С. 116–119.  

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

1. Долженкова О. Організованість молодшого школяра як психолого-педагогічна 

проблема. Роль фізичної культури і спорту в збереженні та зміцненні генофонду нації : 

матеріали Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф., м. Полтава, 15-16 квіт. 2021 р. С. 56–58. 

2. Гаращенко І. Формування здорового способу життя учнів основної школи. 

Технології здоров'язбережування в сучасних закладах освіти України: матеріали VIII 

Всеукр. студент. наук.-практ. конф., м. Полтава, 20 жовт. 2021 р. С. 30–33. 

3. Дичко А. Теоретичні аспекти оптимізації навчального процесу у фізичному 

вихованні як багатоаспектна педагогічна проблема. Роль фізичної культури і спорту в 

збереженні та зміцненні генофонду нації : матеріали Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф., 

м. Полтава, 15-16 квіт. 2021 р. С.53-56. 

4. Лобода М. Актуальні питання дослідження розвитку психомоторних здібностей 

дітей молодшого шкільного віку. Роль фізичної культури і спорту в збереженні та 

зміцненні генофонду нації : матеріали Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф., м. Полтава, 15-

16 квіт. 2021 р. С. 90–92. 

5. Сидоренко В. Закономірності побудови процесу спортивної підготовки. Роль 

фізичної культури і спорту в збереженні та зміцненні генофонду нації : матеріали Всеукр. 

наук.-практ. онлайн-конф., м. Полтава, 15-16 квіт. 2021 р. С. 132–134. 

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

1.  Ярошенко Л.М. Роль фізичної культури і спорту в збереженні та зміцненні 

генофонду нації.: матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. 

Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2021. С. 155–157. 

2. Тимченко І. В.  Формування  професійної компетентності вчителів фізичної 

культури у процесі підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Роль фізичної 

культури і спорту в збереженні та зміцненні генофонду нації: матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної онлайн-конференції. Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2021. 

С. 147–149. 

 

 

6.3.2. Студентські публікації у співавторстві із науковими керівниками 

(кількість та список) 

6.4.Результати участі студентів у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(вказати тільки переможців) 

ПІП студента Предмет Місце 

   

 

6.5. Результати участі студентів у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт (вказати тільки переможців) 

ПІП студента Галузь Місце 

Ярова Марія Миколаївна  011/ 017 ІІІ 

 



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 

2017 10 1 - 

2018 8 1 - 

2019 2 - - 

2020 2 - - 

2021 34 1 - 

 

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

7.3.Інформація про проєкти (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 2021 р., дія яких продовжується 

Країна 

партнер 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

Номер 

договору 

 

9.2.Договори та угоди, укладені в 2021 р. 

Країна 

партнер 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

Номер 

договору 

 

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

результати відрядження, до 10 рядків). 

Викладачі кафедри – д.п.н., проф. Корносенко О.К. та к.п.н., доц. Даниско О.В. 

(упродовж 10 червня – 10 липня 2021 року; 120 годин/4 кредити) та к.п.н., 

доц. Бонаренко В.В.(упродовж 12 серпня – 12 жовтня 2021 року; 180 годин/6 кредитів) 

пройшли онлайн стажування за міжнародною програмою наукового стажування 

«Нобелівські Лауреати: Вивчення Досвіду та Професійних Досягнень для Формування 



Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу» у м. Дубаї, Осло, Стокгольм, 

Рим, Нью-Йорк, Єрусалим, Пекін.  

Мета стажування – отримання Міжнародного освітнього гранту № IEG/U/21-

22/10/02 та нових знань, ідей, передового міжнародного наукового досвіду і фахових 

компетентностей (з них 0,5 кредити з інклюзивної освіти). За результатами стажування 

присвоєна кваліфікація: «Міжнародного Викладача/ Старшого Дослідника; Міжнародний 

керівник категорії Б в галузі Освіти», що дозволяє, в тому числі, іноземцям, які  мають 

диплом про вищу освіту, претендувати на роботу і займати посади в галузі освіти або 

науки та визнається в 120 країнах світу, зокрема, Близького Сходу,  Північної Африки, 

Китаї, Україні, Індії, Японії, США, країнах ЄС та Латинської Америки тощо.  

Також к.п.н., доц. О. Даниско упродовж 01 жовтня – 12 грудня 2021 року пройшла 

міжнародне стажування “Розвиток м’яких навичок у професійній підготовці викладачів” / 

“Soft skills development in teaching professional training” (180 год /6 кредитів ECTS) на базі 

європейського ЗВО Західно-Фінляндський коледж.  

Мета стажування – сприяти індивідуально-особистістному та професійному 

самовдосконаленню сучасних викладачів шляхом розвитку м’яких/надпрофесійних 

навичок на основі кращих міжнародних інноваційних практик щодо підвищення рівня 

кваліфікації фахівців. 

Програма стажування передбачала дистанційне навчання на основі надісланих 

матеріалів (електронні освітньо-наукові ресурси) та онлайн лекцій за модулями 

«Комунікативні навички», «Навчання протягом усього життя та навички управління 

інформацією», «Управлінські навички».  

Підсумком стажування стало написання індивідуальної підсумкової роботи 

(наукового есе) та її захист.  

 

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: 

Тема та 

№ державної реєстрації 

Науковий керівник Науковий результат Його значимість 

Теоретико-методичні 

основи формування 

професійних 

компетентностей 

к.п.н., доц. 

Свєртнєв  О.А. 

За поточний рік 

викладачами 

кафедри видано 1 

монографію, 2 

 



 

XIII. Конференції 

13.1.Інформація про проведення кафедрою конференцій (семінарів) 

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

 

 Кількість проведених конференцій 

 2018 2019 2020 2021 

Міжнародна конференція     

Всеукраїнська конференція 1  1  

 

13.2.Назви конференцій, проведених у 2021 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 

1. Корносенко О.К. Пріоритети компетентнісного підходу в умовах дистанційного 

підходу в умовах дистанційного навчання майбутніх фітнес-тренерів / О.К. Корносенко // 

Концептуалізація компетентнісного підходу до професійної підготовки майбутніх 

фахівців фізичної культури та спорту в контексті змішаного навчання: колективна 

монографія / за заг. ред. О. К. Корносенко, О. В. Даниско; Полтав. нац. пед. ун-т імені 

В.Г. Короленка. – Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2021. – С. 199-227. DOI: http:// 

doi.org/10.33989/978-966-2538-79-3 

2. Свєртнєв О. А. Теоретико-методичні основи формування спортивно-ігрової 

компетенотності майбутнього учителя фізичної культури  / О.А. Свєртнєв // 

Концептуалізація компетентнісного підходу до професійної підготовки майбутніх 

фахівців фізичної культури та спорту в контексті змішаного навчання: колективна 

монографія / за заг. ред. О. К. Корносенко, О. В. Даниско; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. 

Г. Короленка. – Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2021. – С. 99-129. DOI: 

https://doi.org/10.33989/978-966-2538-79-3 

3. Синиця С. В. Концептуалізація компетентнісного підходу до професійної 

підготовки майбутніх фахівців фізичної культури та спорту в контексті змішаного 

навчання : колективна монографія / С. В. Синиця, Т. О. Синиця, О. О. Момот. за заг.ред.: 

О. К. Корносенко, О. В. Даниско ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава: 

майбутніх фахівців 

галузі фізичної культури 

і спорту 

(№ 01170U04974). 

навчальні посібники  

для ЗВО (з грифом 

Вченої ради 

університету), 3 

статті у зарубіжних 

наукометричних 

виданнях (Scopus та 

Web of Science), та 

10 фахових статей за 

профілем кафедри, 

проведено два 

методичні семінари  



ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2021. – С. 64-99. DOI: https://doi.org/10.33989/978-966-2538-

79-3 

4. Даниско О.В. Формування цифрової компетентності майбутніх учителів фізичної 

культури нової української школи в умовах змішаного навчання (на прикладі дисципліни 

«Інформаційно-комунікаційні технології у фізичній культурі і спорті») / О.В. Даниско // 

Концептуалізація компетентнісного підходу до професійної підготовки майбутніх 

фахівців фізичної культури та спорту в контексті змішаного навчання: колективна 

монографія / за заг. ред. О. К. Корносенко, О. В. Даниско; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. 

Г. Короленка. – Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2021. – С. 158–182. DOI: 

https://doi.org/10.33989/978-966-2538-79-3 

5. Даниско О. В. Ідея політехнізму в освіті: витоки, розвиток, перспективи. / 

О.В. Даниско, Л.А. Семеновська / Правові, економічні та соціокультурні засади 

регулювання суспільних відносин: колект. монографія ; Полт. ін-т економіки і права ЗВО 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» ; ред. колег. Р. Басенко 

(голова), С. Короєд, Р. Шаравара та ін. Полтава : ПІЕП, 2021. – С. 26–58. 

 

2. Підручник для ЗВО (з грифом Вченої ради) 

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

Інноваційні технології у фізичній культурі і спорті: курс лекцій [Електронний ресурс] / 

[упоряд. Даниско  О.В.] Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2021. 80 с. 

 

4. Підручник для ЗСО (з грифом МОН) 

5. Навчальний посібник для ЗСО (з грифом МОН) 

6. Мультимедійний посібник 

 

7. Стаття 

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

1. Kornosenko O., Khomenko P., Taranenko I., Zhamardiy V., Shkola O., Tolchieva H., 

Saienko V., Batieieva N., Kyzim P. Professional competencies as a component of 

professional training of a fitness trainer-teacher in higher education institutions. Journal 

For Educators Teachers And Trainers. 2021. Vol. 12, Is. 1. P.  72–81. DOI: 

10.47750/jett.2021.12.01.01 

2. Kiprych S., Diachenko A., Pengcheng G., Yevpak N.,Yevpak N., Rusanova O., 

Shkrebtiy Y Neurohumoral components of rapid reaction kinetics of the cardio-

respiratory system of kayakers. Sport  Mont. 2021. Vol. 19. P. 29–33. DOI: 

10.26773/smj.210906. 

3. Kiprych S., Podrihalo O., Podrigalo L., Galashko M., Alekseev A., Tropin Y., Deineko A, 

Marchenkov M.The comparative analysis of morphological and functional indicators of 

arm wrestling and street workout athletes. Pedagogy Of Physical Culture And 

Sports. 2021. Vol. 25, Iss. 3, P. 188 – 193. DOI 10.15561/26649837.2021.0307. 

 

3.1.У інших наукометричних виданнях (Index Copernicus) 

1. Корносенко О.К., Демус Я.В. Особливості соціально-психологічної діяльності 

спортивного тренера. Педагогічні науки, 2021. Вип.77. С. 35–40.  

2. Синиця С.В., Синиця Т.О., Корносенко О.К. Оцінка готовності майбутніх тренерів 

до використання фітнес-технологій у професійній діяльності  Фізичне виховання та 

спорт, 2021. № 4. С. 38–43.  

3. Даниско О., Корносенко О.К., Бондаренко В. Веб-квест як засіб підготовки 

майбутніх учителів фізичної культури до умов змішаного навчання. Педагогічні 

науки, 2021. № 78. С. 62–71. 



4. Даниско О., Семеновська Л. Ставлення викладачів до впровадження змішаного 

навчання у процес професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури: 

емпіричний аналіз. Педагогічні науки, 2021. Вип. 77. С. 28–34. 

5. Danysko О. Perception of professional and blended learning  technologies by future 

physical culture teachers during the pandemic period. Іnternational periodic scientific 

journal, 2021. Issue 7. Part 5. С. 214–222.  

6. Даниско О. В. Переваги та перспективи впровадження змішаного навчання у 

практику закладів вищої освіти в умовах пандемії. Grail of Sciens, 2001. №4. С. 490–

493. 

7. Даниско О. Удосконалення предметно-методичної компетентності майбутніх 

учителів фізичної культури в умовах змішаного навчання. Витоки педагогічної 

майстерності, 2021. Вип. 27. С.55–64.  

8. Даниско О. Організаційно-педагогічні умови професійної підготовки майбутніх 

учителів фізичної культури у процесі змішаної освітньої взаємодії. Естетика і 

етика педагогічної дії, 2021. Вип. 23. С. 227–241. 

9. Даниско О. Моделювання системи формування професійних компетентностей 

майбутніх учителів фізичної культури в умовах змішаного навчання. Інноваційна 

педагогіка. – 2021. Вип. 37. С. 170–175.  

10. Свєртнєв О.А. Інформаційно-комунікаційні технології у процесі формування 

організаційно-управлінської компетентності майбутніх фахівців фізичної культури 

і спорту. Педагогічні науки, 2021. Вип. 77. С. 40–43.  

11. Свєртнєв О.А., Шапаренко Е.В., Новік С.М., Галюза С.С. Формування професійної 

готовності майбутніх тренерів у процесі проходження виробничої практики. 

Педагогічні науки, 2021. Вип. 78. С. 104–108.  

 

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

1. Корносенко О.К., Демус Я.В. Особливості соціально-психологічної діяльності 

спортивного тренера. Педагогічні науки.  Вип.77. Полтава, 2021. С. 35–40.  

2. Синиця С.В., Синиця Т.О., Корносенко О.К. Оцінка готовності майбутніх тренерів 

до використання фітнес-технологій у професійній діяльності  Фізичне виховання та 

спорт, 2021. № 4. С. 38–43.  

3. Даниско О., Корносенко О.К., Бондаренко В. Веб-квест як засіб підготовки 

майбутніх учителів фізичної культури до умов змішаного навчання. Педагогічні 

науки, 2021. № 78. С. 62– 71. 

4. Даниско О., Семеновська Л. Ставлення викладачів до впровадження змішаного 

навчання у процес професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури: 

емпіричний аналіз. Педагогічні науки, 2021. Вип. 77. С. 28–34. 

5. Danysko О. Perception of professional and blended learning  technologies by future 

physical culture teachers during the pandemic period. Іnternational periodic scientific 

journal, 2021. Issue 7. Part 5. С. 214–222.  

6. Даниско О. Удосконалення предметно-методичної компетентності майбутніх 

учителів фізичної культури в умовах змішаного навчання. Витоки педагогічної 

майстерності, 2021. Вип. 27. С.55–64.  

7. Даниско О. Організаційно-педагогічні умови професійної підготовки майбутніх 

учителів фізичної культури у процесі змішаної освітньої взаємодії. Естетика і 

етика педагогічної дії, 2021. Вип. 23. С. 227–241. 

8. Даниско О. Моделювання системи формування професійних компетентностей 

майбутніх учителів фізичної культури в умовах змішаного навчання. Інноваційна 

педагогіка. – 2021. Вип. 37. С. 170–175.  

9. Свєртнєв О.А. Інформаційно-комунікаційні технології у процесі формування 

організаційно-управлінської компетентності майбутніх фахівців фізичної культури 

і спорту. Педагогічні науки, 2021. Вип. 77. С. 40–43.  



10. Свєртнєв О.А., Шапаренко Е.В., Новік С.М., Галюза С.С. Формування професійної 

готовності майбутніх тренерів у процесі проходження виробничої практики. 

Педагогічні науки, 2021. Вип. 78. С. 104–108.  

 

10.1.  В університетських не фахових виданнях 

1. Даниско О. Новітні концепції фізичного виховання учнівської молоді. Дидаскал : 

часопис : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Трансформації 

вищої педагогічної освіти: світовий і український контекст», 16–17 лист. 2021 р. / 

Кафедра загальної педагогіки та андрагогіки ПНПУ імені В.Г. Короленка. – 

Полтава, 2021. – № 22. С. 267–271.  

2. Корносенко О.К. Кар’єра і кар’єрна стратегія керівника закладу освіти Дидаскал : 

часопис : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Трансформації 

вищої педагогічної освіти: світовий і український контекст», 16–17 лист. 2021 р. / 

Кафедра загальної педагогіки та андрагогіки ПНПУ імені В. Г. Короленка. – 

Полтава, 2021. – № 22. –С. 31 -35.  

3. Свєртнєв О.А. Підготовка висококваліфікованих педагогічних працівників для 

спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю в умовах трансформації 

системи вищої освіти. Дидаскал: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції з міжнародною участю «Трансформації вищої педагогічної освіти: 

світовий і український контекст» (16–17 листопада 2021 року, Полтава). – Полтава, 

ПНПУ, 2021 . – С. 68-70. 

4. Шапаренко Е.В. Підготовка здобувачів вищої освіти в галузі фізичної культури до 

професійної діяльності Дидаскал : часопис : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з 

міжнар. участю «Трансформації вищої педагогічної освіти: світовий і український 

контекст», 16–17 лист. 2021 р. / Кафедра загальної педагогіки та андрагогіки ПНПУ 

імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2021. – № 22. –С.75–76.  

 

4.1.У інших (не фахових) виданнях 

 

5. Публікації у збірниках матеріалів конференцій 

5.1.Міжнародних конференцій 

1. Даниско О.  Автентичне навчання як практико-орієнтована стратегія підготовки 

фахівців в умовах цифровізації освіти. Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: 

доступність, діалог, динаміка : збірник тез доповідей І Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції (22–23 лютого 2021 року, м. Полтава). Полтава : 

ПУЕТ, 2021. С.94–97.  

2. Даниско О. В. Переваги та перспективи впровадження змішаного навчання у 

практику закладів вищої освіти в умовах пандемії. The conference is included in the 

catalog of International Scientific Conferences; approved by ResearchBib and 

UKRISTEI (Certificate № 231 dated February 25th, 2021); certified by Euro Science 

Certification Group (Certificate № 22233 dated March 29th, 2021). С. 490–492.  

3. Даниско О.В. Методологія студіювання історико-педагогічного явища. Матер. 

VІIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Освітні інновації: філософія, 

психологія, педагогіка» (Суми, 09 грудня 2021 року). Суми, 2021. С. 22–25.  

 

3.1.Всеукраїнських конференцій 

1. Корносенко О.К. Кар’єра і кар’єрна стратегія керівника закладу освіти. Дидаскал : 

часопис : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Трансформації 

вищої педагогічної освіти: світовий і український контекст», 16–17 лист. 2021 р. / 

Кафедра загальної педагогіки та андрагогіки ПНПУ імені В. Г. Короленка.  

Полтава, 2021. – № 22. –С. 31–35. 



2. Синиця С. В., Синиця Т. О. Підхід до застосування обладнання під час групових 

занять силовими видами фітнесу. Актуальні проблеми фізичної культури, спорту 

та фізичного виховання: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної 

Інтернет-конференції з міжнародною участю, 01 грудня 2021 р. [гол. ред. 

Л. М. Рибалко]. Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені 

Юрія Кондратюка», 2021. С. 322–325.  

3. Даниско О. Передовий досвід реалізації фізкультурно-оздоровчих програм у 

європейських закладах освіти. Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: 

досвід, проблеми, перспективи (у циклі Анохінських читань): Матеріали ІХ 

Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (10 грудня 2021 року) ; 

Київський університет імені Бориса Грінченка, 2021. С. 17–20.  

4. Даниско О.В., Семеновська Л.А. Ідея політехнізму в освіті: витоки, розвиток, 

перспективи. Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних 

відносин: сучасні реалії та виклики часу : програма ІІІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції, 7-8 грудня 2021року / Полтавський інститут економіки і 

права ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». 

Полтава : ПІЕП, 2021. 46 с. 

5. Даниско О. Новітні концепції фізичного виховання учнівської молоді. Дидаскал : 

часопис : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Трансформації 

вищої педагогічної освіти: світовий і український контекст», 16–17 лист. 2021 р. / 

Кафедра загальної педагогіки та андрагогіки ПНПУ імені В. Г. Короленка. – 

Полтава, 2021. – № 22. С. 267–271.  

6. Свєртнєв О.А. Підготовка висококваліфікованих педагогічних працівників для 

спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю в умовах трансформації 

системи вищої освіти. Дидаскал: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції з міжнародною участю «Трансформації вищої педагогічної освіти: 

світовий і український контекст» (16–17 листопада 2021 року, Полтава). – 

Полтава, ПНПУ, 2021 . – С. 68-70. 

7. Шапаренко Е.В. Підготовка здобувачів вищої освіти в галузі фізичної культури до 

професійної діяльності Дидаскал : часопис : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з 

міжнар. участю «Трансформації вищої педагогічної освіти: світовий і український 

контекст», 16–17 лист. 2021 р. / Кафедра загальної педагогіки та андрагогіки 

ПНПУ імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2021. – № 22. –С.75–76.  

 

 

XV. Питомі показники результативності наукової діяльності кафедри у 2021 р. 

 

k1 Кількість захищених у 2021 р. кандидатських дисертацій / кількість ставок НПП*  

k2 Кількість захищених у 2021  р. докторських дисертацій / кількість ставок НПП  

k3 Кількість отриманих у 2021  р. вчених звань доцента і професора / кількість ставок НПП 1 

k4 
Кількість отриманих у 2021  р. державних нагород для молодих учених / кількість 

ставок НПП 

 

k5 
Обсяг надходжень у 2021  р. до спеціального фонду державного бюджету (тис. грн) 

за НП**/кількість ставок НПП 

 

k6 
Обсяг надходжень у 2021  р. до загального фонду державного бюджету (тис. грн)  

за НП / кількість ставок НПП 

 

k7 Обсяг фінансування у 2021  р. НП із міжнародних фондів (тис. грн) / кількість ставок НПП  



k8 
Кількість отриманих у 2021  р. охоронних документів, право власності на які 

належить Університету /кількість ставок НПП 

1 

k9 Кількість опублікованих у 2021  р. монографій / кількість ставок НПП 2 

k10 
Кількість наукових публікацій за 2021 р.у центральних, фахових виданнях України 

та у зарубіжних виданнях / кількість ставок НПП 

11 

k11 
Кількість публікацій за 2021 р. у наукометричних базах даних Scopus і Web of 

Science/ кількість ставок НПП 

3 

k12 
Кількість призових місць за 2020-2021 н. р. у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах 

наукових робіт студентів/кількість ставок НПП 

1 

Σ  Загальний показник науково-дослідної та інноваційної діяльності кафедри 
 

1,8 

 

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

 

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

кафедри на 2022 р. 

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

через отримання грантів за конкурсами Рамкової програми Європейського 

Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2021». 

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

міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Scienceз метою 

підвищення показників діяльності науково-педагогічних працівників 

кафедри. 

3. Розвивати інфраструктуру студентської науки, залучати студентів до 

організації та здійснення науково-дослідної діяльності. 

 

 

 

 

 

 

  



Додаток 2 

Звіт про міжнародну діяльність кафедри  ТМФВАМФК у 2021 році 

 

1. Договори та угоди, укладені в 2021 р. 

Країна 

партнер 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

Номер 

договору 

      

 

2. Розробка чи реалізація міжнародного наукового/освітнього гранту. 

Назва проекту Організація-

донор 

Учасники 

проектної групи 

Результат 

    

 

3. Участь у міжнародному науковому/освітньому проєкті. 

Назва проекту Країна(ни)-

партнер(ри) 

Учасники від 

кафедри 

Опис діяльності за 

проектом (до 20 слів) 

    

 

4. Інформація про закордонні стажування. 

5.  

ПІБ особи, яка 

пройшла стажування 

Країна 

стажування 

Тема 

стажування 

Термін 

стажування 

Документ, що 

засвідчує 

результати 

стажування 

Корносенко О.К.  ОАЕ 

(м. Дубаї) 

«Нобелівські 

Лауреати: 

Вивчення 

Досвіду та 

Професійних 

Досягнень для 

Формування 

Успішної 

Особистості та 

Трансформації 

Оточуючого 

Світу» 

10 червня – 

10 липня 

2021 року 

Сертифікат 

1555/15 липня 

2021 року  

 

Бондаренко В.В. ОАЕ 

(м. Дубаї) 

Нобелівські 

Лауреати: 

Вивчення 

Досвіду та 

Професійних 

Досягнень для 

Формування 

Успішної 

Особистості та 

Трансформації 

Оточуючого 

Світу» 

12 серпня – 

12 жовтня 

2021 року;  

Сертифікат  

№2564/12 грудня 

2021 



Даниско О.В. ОАЕ 

(м. Дубаї) 

Нобелівські 

Лауреати: 

Вивчення 

Досвіду та 

Професійних 

Досягнень для 

Формування 

Успішної 

Особистості та 

Трансформації 

Оточуючого 

Світу» 

10 червня – 

10 липня 

2021 року 

Сертифікат  

№1556 / 15 липня 

2021  

Фінляндія “Розвиток 

м’яких 

навичок у 

професійній 

підготовці 

викладачів” / 

“Soft skills 

development in 

teaching 

professional 

training”  

01 жовтня – 

12 грудня 

2021 

Сертифікат  

№ 081321-121 

 

6. Інформація про закордонні відрядження. 

ПІБ особи, яка 

перебувала у 

відрядженні 

Країна та організація, куди 

здійснено відрядження 

Термін 

відрядження 

Мета відрядження 

    

 

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

CPE, TOFIC). 

ПІБ особи, яка отримала сертифікат Назва іспиту Рівень 

   

 

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

Назва організації ПІБ учасника 

  

 

9. Інші види міжнародної співпраці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма представлення рейтингу НПП кафедри 

ТМФВАМФК 

 

за підсумками наукової роботи у 2021 р.  

 
П.І.П. Посада, 

науковий 

ступінь,  вчене 

звання 

Науково-

педагогічний 

стаж 

Частина ставки Рейтинговий 

бал  

Синиця С.В.  к. н. з ф.в. і с., 

доцент 

20 1,5 859 

Даниско О.В.  к.п.н., доцент 10 1,5 749 

Корносенко 

О.К.  

д.п.н., 

завідувач, 

професор 

18 1,5 741 

Кіприч С.В. д.н.з ф.в. і с. 

доцент, 

35 1 577 

Свєртнєв О.А.  к.п.н., доцент 19 1,5 244 

Бондаренко 

В.В. 

к.п.н., доцент 39 1,5 145 

Шапаренко Е.В. викладач 1 1,25 65 

Рейтингова оцінка науково-дослідної роботи кафедри 341 

 

 


