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I.

1

–

4

4

–
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5

–

1.1.Вчене звання професора у 2017 р. отримали –
1.2.Вчене звання доцента у 2017 р. отримали –
II.
№
з/п

Розробки, які впроваджено у 2017 році за межами ВНЗ:
Назва та автори Важливі
Місце
Дата, №
Практичні
розробки
показники, які
впровадження
акту
результати, які
характеризують
(назва
впровадження отримано від
рівень
організації,
впровадження
отриманого
відомча
(обладнання,
наукового
належність,
обсяг отриманих
результату;
адреса)
коштів,
переваги над
налагоджено
аналогами,
співпрацю для
економічний,
подальшої роботи
соціальний ефект
тощо)
Викладачі кафедри у 2017 році не впроваджували розробок за межами ВНЗ

III.
Об’єкти інтелектуальної власності та результати комерціалізації науковотехнічних розробок
3.1. Інформація про діяльність кафедр з комерціалізації науково-технічних
розробок.
3.2. Інформація про отримані документи інтелектуальної власності
Міжнародні
Патенти на винахід
Свідоцтво про
Охоронні
охоронні
(корисна модель)
реєстрацію
документи та
документи
авторського права інші ОІВ
на твір
Викладачі кафедри у 2017 році не отримували документи інтелектуальної
власності
3.3. Інформація про позитивне рішення про видачу патенту на винахід

IV. Список наукових праць, опублікованих у 2017 році у зарубіжних виданнях, які
мають імпакт-фактор за формою:
№
Автор
Назва
Назва видання,
Том, номер (випуск),
Імпактз/п
роботи
де опубліковано роботу
перша-остання
фактор
сторінки роботи
Викладачі кафедри у 2017 році не мають наукових праць, опублікованих у
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор
V. Список наукових праць, опублікованих у 2017 році у виданнях, внесених до баз
даних:
5.1. Scopus та Web of Science:
№
з/п

№
з/п

Автори

Назва
роботи

Том, номер (випуск), ISSN
перша-остання
сторінки роботи
Викладачі кафедри у 2017 році не мають наукових праць, опублікованих у виданнях,
внесених до баз даних Scopus та Web of Science
5.2. Index Copernicus:
Автор
Назва
роботи

Назва видання,
де опубліковано роботу

1.

Головіна
Н.І.

2.

Кравченк Глобалізаційні Філософські обрії : Наук.о П.А.
та
теорет. журн. / Ін-т
антиглобазізац філософії
імені
ійні процеси в Г. С. Сковороди;
HAH
Європейськом України, Полтав. нац. пед.
у соціально- ун-т
імені
філософськом В. Г. Короленка. –
у дискурсі
Кравченк Ідентичність Філософські обрії : Наук.о П.А. та національна теорет. журн. / Ін-т
історична
філософії
імені
освіта
Г. С. Сковороди;
HAH
України, Полтав. нац. пед.
ун-т
імені
В. Г. Короленка. –

3.

4.

Блоха
Я.Є.

Моральні
проблеми
сучасного
суспільства і
статус етики

Назва видання,
де опубліковано роботу

Категорія
«справедливіс
ть» у
політичній
філософії

Філософські обрії : Наук.теорет. журн. / Ін-т
філософії
імені
Г. С. Сковороди;
HAH
України, Полтав. нац. пед.
ун-т
імені
В. Г. Короленка. –

Філософські обрії : Наук.теорет. журн. / Ін-т
філософії
імені
Г. С. Сковороди;
HAH
України, Полтав. нац. пед.

Том, номер (випуск),
перша-остання
сторінки роботи
Вип. 38. – К. ;
Полтава, 2017. –
С. 112-121.

Вип. 37. – К. ;
Полтава, 2017. –
С. 78-99.

Вип. 38. – К. ;
Полтава, 2017. –
С. 58-70.

Вип. 37. – К. ;
Полтава, 2017. –
С. 24-30.

ISSN

ISSN
20751443
(Print)
ISSN
24122335
(Online)
ISSN
20751443
(Print)
ISSN
24122335
(Online)
ISSN
20751443
(Print)
ISSN
24122335
(Online)
ISSN
20751443
(Print)
ISSN
2412-

5.

6.

Усанова
Л.А.

Марка Тулія
Цицерона
Ідея
політичної
справедливост
і в античній
філософії (на
основі
поглядів
Платона,
Арістотеля та
Марка Тулія
Цицерона)
Проблема
ідентичності:
між
індивідуалізац
ією та
масовізацією

ун-т
імені
В. Г. Короленка. –
Філософські обрії : Наук.теорет. журн. / Ін-т
філософії
імені
Г. С. Сковороди;
HAH
України, Полтав. нац. пед.
ун-т
імені
В. Г. Короленка. –

Філософські обрії : Наук.теорет. журн. / Ін-т
філософії
імені
Г. С. Сковороди;
HAH
України, Полтав. нац. пед.
ун-т
імені
В. Г. Короленка. –

2335
(Online)
Вип. 38. – К. ;
Полтава, 2017. –
С. 27-34.

Вип. 38. – К. ;
Полтава, 2017. –
С. 38-45.

ISSN
20751443
(Print)
ISSN
24122335
(Online)
ISSN
20751443
(Print)
ISSN
24122335
(Online)

VI. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів
6.1. Студентські гуртки та проблемні групи
№
Назва наукового гуртка
Керівник гуртка
Кількість студентів
з/п
На кафедрі немає наукових гуртків
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.

№
з/п

Назва проблемної групи

Керівник групи

Кількість студентів

Проблеми сучасного
державотворення в Україні
Проблеми комунікації
Філософсько-теоретичні проблеми
культури
Актуальні проблеми сучасності
Ціннісні орієнтації в сучасному
українському суспільстві

проф.
Кравченко П.А.
доц. Вакуліна В.М.

7

доц. Головіна Н.І.

6

доц. Усанова Л.А.

6

доц. Блоха Я.Є.

5

4

6.2. Проведені кафедрою студентські наукові конференції
Повна назва
Рівень
Дата
Кількість
Наявність
конференції
(міжнародна,
проведення учасників
збірника
(семінару)
всеукраїнська.
матеріалів
регіональна,
конференції
університетська)
У 2017 році студентські наукові конференції кафедрою не проводились
6.3. Студентські публікації
6.3.1. Самостійні студентські публікації (кількість та список) – 21
1. Romanchuk R. S. Ukrainian cultural nationalism in a creative heritage of
V. G. Korolenko / R. S. Romanchuk // Proceedings of VI International scientific

conference “New challenges of world science”. Morrisville, Lulu Press., 2017. –
Р.40-45. (scientific adviser – assoc. prof. Blokha Ya. Ye.).
2. Остапенко Ю. Анархізм 1905-1907 рр.: сутність і значення / Ю. Остапенко
// Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції «Соціальні
трансформації у кризовий період». – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. –
С.119-121 (наук. кер. – доц. Блоха Я.Є.).
3. Остапенко Ю. Одеський анархізм 1905-1907 рр.: характерні риси та
особливості / Ю. Остапенко // Матеріали II міжнародної науково-практичної
конференції студентів та молодих вчених «Перші кроки в науку». – Вінниця:
ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – С.85-88. (наук. кер. – доц. Блоха Я.Є.).
4. Остапенко Ю.В. Характерні риси та особливості анархізму в Україні у
1905-1907 рр. / Ю.В. Остапенко // Матеріали IV міжнародної науковопрактичної конференції «Суспільні дослідження у 21 сторіччі». – Вінниця:
ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – С.118-120. (наук. кер. – доц. Блоха Я.Є.).
5. Ващенко О. О. Геополітичні аспекти розширення НАТО у 90-х роках ХХ
століття / О. О. Ващенко // Матеріали VII міжнародної науково-практичної
конференції студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми досліджень
молодих науковців». – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – С.20-23. (наук.
кер. – доц. Блоха Я.Є.).
6. Романчук Р. С. Ідеї демократизму та гуманізму в житті та творчій
спадщині І.П. Котляревського та В.Г. Короленка / Р. С. Романчук //
Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції студентів та
молодих вчених «Актуальні проблеми досліджень молодих науковців». –
Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – С.20-23. (наук. кер. – доц. Блоха Я.Є.).
7. Бова Р.В. Філософія життя дочок ісламу / Р.В. Бова // Матеріали XI
міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених
«Нові шляхи у наукових дослідженнях». – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД»,
2017. – С.130-132. (наук. кер. – доц. Блоха Я.Є.).
8. Романчук Р. С. Політичне вчення Нікколо Макіавеллі / Р.С. Романчук //
Матеріали XI міжнародної науково-практичної конференції студентів та
молодих вчених «Нові шляхи у наукових дослідженнях». – Вінниця: ТОВ
«Нілан-ЛТД», 2017. – С.132-135. (наук. кер. – доц. Блоха Я.Є.).
9. Романчук Р. С. Томас Мор як засновник утопічного соціалізму /
Р. С. Романчук // Матеріали XII міжнародної науково-практичної
конференції студентів та молодих вчених «Наукові дослідження в Україні
та світі». – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – С.178-181. (наук. кер. – доц.
Блоха Я.Є.).
10. Янушкевич М. Проблема серця в українській філософії / М. Янушкевич
// Збірник матеріалів ХХ студентської наукової конференції історичного
факультету. Березень 2017 року. – Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2017. – С. 132-135
(наук. кер. – ст. викл. Слободянюк Д.І.)
11. Татаріна Т. Екзистенційні мотиви у філософських працях Памфіла
Юркевича / Т. Татаріна // Збірник матеріалів ХХ студентської наукової
конференції історичного факультету. Березень 2017 року. – Полтава: ІВЦ
ПНПУ, 2017. – С.135-138 (наук. кер. – ст. викл. Слободянюк Д.І.)
12. Остапенко Ю. Анархізм у Україні в 1905-1907 рр. характерні риси і
особливості / Ю. Остапенко // Збірник матеріалів ХХ студентської наукової
конференції історичного факультету. Березень 2017 року. – Полтава: ІВЦ
ПНПУ, 2017. – С.138-140. (наук. кер. – доц. Блоха Я.Є.).
13. Білецька В. Основні проблеми розвитку слов’янської філософської
думки у розвідках І. Мірчука / В. Білецька // Збірник матеріалів ХХ
студентської наукової конференції історичного факультету. Березень 2017

року. – Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2017. – С.140-143 (наук. кер. – проф. Кравченко
П.А.)
14. Штепа О. Регіональні відмінності правової ментальності українського
етносу в державотворчому дискурсі О. Штепа // Збірник матеріалів ХХ
студентської наукової конференції історичного факультету. Березень 2017
року. – Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2017. – С.144-146 (наук. кер. – проф.
Кравченко П.А.)
15. Ващенко О. Еволюція політики США щодо Китаю у ХХІ столітті /
О. Ващенко // Збірник матеріалів ХХ студентської наукової конференції
історичного факультету. Березень 2017 року. – Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2017. –
С.147-150 (наук. кер. – проф. Кравченко П.А.)
16. Коваленко М. Феномен міжкультурної комунікації в інформаційному
суспільстві / М. Коваленко // Збірник матеріалів ХХ студентської наукової
конференції історичного факультету. Березень 2017 року. – Полтава: ІВЦ
ПНПУ, 2017. – С.150-154 (наук. кер. – проф. Кравченко П.А.)
17. Коршак Н. Мова і міжкультурна комунікація: соціально-філософський
аналіз / Н. Коршак // Збірник матеріалів ХХ студентської наукової
конференції історичного факультету. Березень 2017 року. – Полтава: ІВЦ
ПНПУ, 2017. – С.154-156 (наук. кер. – проф. Кравченко П.А.)
18. Дудник О. Українська версія соціальності / О. Дудник // Збірник
матеріалів ХХ студентської наукової конференції історичного факультету.
Березень 2017 року. – Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2017. – С. 156-157 (наук. кер. –
доц.
19. Новохатько А. Гендерлект або чи говорять чоловіки і жінки однією
мовою? / А. Новохатько // Збірник матеріалів ХХ студентської наукової
конференції історичного факультету. Березень 2017 року. – Полтава: ІВЦ
ПНПУ, 2017. – С.158-160 (наук. кер. – доц. Усанова Л.А.)
20. Блищик А. Ідеал прекрасної людини в контексті динаміки світової
культури / А. Блищик // Збірник матеріалів ХХ студентської наукової
конференції історичного факультету. Березень 2017 року. – Полтава: ІВЦ
ПНПУ, 2017. – С.160-161 (наук. кер. – доц. Головіна Н.І.)
21. Караульна К. Естетика сучасного танцю / К. Караульна // Збірник
матеріалів ХХ студентської наукової конференції історичного факультету.
Березень 2017 року. – Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2017. – С.162-163 (наук. кер. –
доц. Головіна Н.І.)
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
У 2017 році переможці ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади відсутні
6.5. Результати участі студентів у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт (вказати тільки переможців)
ПІП студента
Галузь
Місце
У 2017 році переможці ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
відсутні
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
Кількість молодих
беруть участь у наукових учених, які працюють
дослідженнях
на кафедрі

2013
2014
2015
2016
2017

29
30
34
19
22

5
4
3
4
7

Кількість молодих
учених, які
залишаються у ВНЗ
після закінчення
аспірантури
–
–
–
–
–

7.2.Інформація про захист дисертацій молодих вчених (штатних викладачів)
7.3.Інформація про гранти, які отримали молоді вчені (штатні викладачі)
VIII. Наявність в структурі кафедр наукових підрозділів (лабораторії, центри) та
результати їх роботи (до 20 рядків).
У структурі кафедри відсутні наукові підрозділи
IX. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями
9.1. Договори та угоди, укладені до 2017 р., дія яких продовжується
Країна
партне
р

Установа партнер

Тема
співробітництв
а

1. Дослідження з
наукових
проблем
філософських,
гуманітарних і
суспільних
наук,
що
становлять
Вища школа
взаємний
європейськи
інтерес.
Чеська
х та
2. Експертиза
Республік регіональних
науковоа
досліджень
дослідних
(м. Чеське
робіт, науковоБудейовіце)
технічної
продукції,
рецензування
наукових
статей,
монографій.
3. Організація і
проведення

Документ, в
рамках якого
здійснюється
співробітництво
, термін його дії

Угода.
Термін дії –
5 років (з
25 листопада
2013 р.).

Практичні
результати від
співробітництва

Випущено
Міжнародний
чеськоукраїнський
випуск журналу
«AUSPICIA»

Номер
договору

спільних
наукових
конференцій,
симпозіумів,
семінарів,
виставок, нарад
тощо.
4. Підготовка та
видавництво
підручників,
навчальних
посібників,
наукових
монографій та
періодичних
видань.
5. Поширення
результатів
наукових
досліджень
серед широкої
наукової
громадськості
міжнародного
співтовариства.

Країна
партне
р

9.2.Договори та угоди, укладені в 2017 р.
Установа Тема
Документ, в
Практичні
партнер
співробітництв
рамках якого
результати від
а
здійснюється
співробітництва
співробітництво
, термін його дії
У 2017 році договори та угоди не укладались

Номер
договору

9.3.Інформація про закордонні відрядження викладачів (вказати термін, мету та
результати відрядження, до 10 рядків).
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: НАН України
2. Напрями діяльності:
− Спільні структурні підрозділи
− Тематика досліджень – дослідження в галузі філософії
− Видавнича діяльність – науково-теоретичний журнал «Філософські обрії»,
який входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть
публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів
доктора і кандидата наук у галузі «Філософські науки», і зареєстрований в
міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: Index Copernicus,
Open Academic Journals Index (OAJI), Polska Bibliografia Naukowa, Ulrich’s
Periodicals Directory, Google Scholar (Гугл Академия)

− Стажування студентів та аспірантів на базі академічних установ
− Результативність спільної співпраці – випущено №37 і 38 науковотеоретичного журналу «Філософські обрії»
− Об’єднання зусиль щодо створення спільних центрів колективного
користування наукоємним обладнанням, шляхи вирішення цього питання
XI. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністрацією спрямовані на підвищення
рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб (до 10
рядків).
XII. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах
робочого часу викладачів та мають номер державної реєстрації УкрІНТЕІ:
Тема та
№ державної реєстрації
Культурно-історична
детермінація розвитку
людського потенціалу в
процесі формування
громадянського
суспільства в Україні
ДР№ 0116U002584

Науковий керівник

Науковий результат

д. філос.н., проф.
Кравченко П.А.

Дослідження та
розробки в галузі
гуманітарних та
суспільних наук

Його
значимість

XIII. Конференції
13.1. Інформація про проведення кафедрою конференцій (семінарів)
(конференції та семінари студентів і молодих вчених не вказувати):
Кількість проведених конференцій
2014
2015
2016
2017
Міжнародна конференція
Всеукраїнська конференція
Регіональна конференція
13.2.Інформація та звіт про конференції, проведені у 2017 р.
№ з/п
Назва
Дата
Статус
Кількість
проведення
учасників

Міністерства,
відомства або
установи, що є
співорганізаторами
заходу
У 2017 році конференції кафедрою не проводились

XIV. Інформація про наукові
бібліографічний перелік)

публікації

викладачів

кафедри

(повний

1. Монографія, словник, довідник
2. Підручник для ВНЗ (з грифом Вченої ради)
3. Навчальний посібник для ВНЗ (з грифом Вченої ради) – 3 / 10 д.а.
1. Блоха Я.Є., Усанова Л.А. Філософія історії: програма навчальної дисципліни,
методичні рекомендації до семінарських занять та завдання для самостійної роботи

4.
5.
6.
7.

для студентів історичного факультету напряму підготовки 6.020302 Історія / Я.Є.
Блоха, Л.А. Усанова. – Полтава, 2017. – 61 с.
2. Усанова Л.А. Основи гендерної теорії: програма навч. дисципліни,
методич.рекоменд. до семінар. занять та завдання для самост. роботи розроблені
відповідно до освітньо-професійної програми спеціаліста «014 Середня освіта (за
предметною спеціальністю Історія)» / Л.А. Усанова. – Полтава: ПНПУ, 2017. – 45 с.
3. Усанова Л.А. Актуальні проблеми антропологічного дискурсу: програма навч.
дисципліни, методич. рекомен.до семінар. занять та завдання для самост. роботи
розроблені відповідно до освітньо – професійної програми спеціаліста «014 Середня
освіта (за предметною спеціальністю Історія) / Л.А. Усанова. – Полтава: ПНПУ,
2017. – 42 с.
Підручник для ЗНЗ (з грифом МОН)
Навчальний посібник для ЗНЗ (з грифом МОН)
Мультимедійний посібник
Стаття
7.1.У наукометричних виданнях баз даних Scopus, Web of Science
7.1.1. видані англійською мовою
7.1.2. видані українською мовою
7.2.У інших наукометричних виданнях (Index Copernicus)
7.2.1. видані за кордоном
7.2.2. видані в Україні – 6 / 3,4 д.а.
1. Блоха Я.Є. Категорія «справедливість» у політичній філософії Марка Тулія
Цицерона / Я.Є. Блоха // Філософські обрії : Наук.-теорет. журн. / Ін-т філософії
імені Г. С. Сковороди; HAH України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г.
Короленка. – Вип. 37. – К. ; Полтава, 2017. – С. 24-30.
2. Блоха Я.Є. Ідея політичної справедливості в античній філософії (на основі
поглядів Платона, Арістотеля та Марка Тулія Цицерона) / Я.Є. Блоха //
Філософські обрії : Наук.-теорет. журн. / Ін-т філософії імені Г. С. Сковороди;
HAH України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Вип. 38. – К. ;
Полтава, 2017. – С. 27-34.
3. Головіна Н.І. Моральні проблеми сучасного суспільства і статус етики /
Н.І. Головіна // Філософські обрії : Наук.-теорет. журн. / Ін-т філософії імені
Г. С. Сковороди; HAH України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. –
Вип. 38. – К. ; Полтава, 2017. – С. 112-121.
4. Кравченко П.А. Глобалізаційні та антиглобазізаційні процеси в
Європейському соціально-філософському дискурсі / П.А. Кравченко //
Філософські обрії : Наук.-теорет. журн. / Ін-т філософії імені Г. С. Сковороди;
HAH України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Вип. 37. – К. ;
Полтава, 2017. – С.78-99.
5. Кравченко П.А. Ідентичність та національна історична освіта / П.А. Кравченко
// Філософські обрії : Наук.-теорет. журн. / Ін-т філософії імені Г. С. Сковороди;
HAH України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Вип. 38. – К. ;
Полтава, 2017. – С.58-70.
6. Усанова Л.А. Проблема ідентичності: між індивідуалізацією та масовізацією /
Л.А. Усанова // Філософські обрії : Наук.-теорет. журн. / Ін-т філософії імені Г.
С. Сковороди; HAH України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Вип.
38. – К. ; Полтава, 2017. – С. 38-45.
7.3.У центральних (галузевих) журналах (видання НАН України, НАПН України)
7.4.У фахових виданнях (за профілем кафедри)  1 / 0,8 д.а.
1.
Кравченко
П.А.
Історична
ретроспектива
глобалізаційних
та
антиглобалізаційних процесів у Європейському філософському дискурсі /
П.А.Кравченко // Історична пам'ять. – Полтава, 2017. – С. 30-46.

7.5.У інших (не фахових) виданнях – 1 / 0,4 д.а.
1. Блоха Я.Є. Особливості трактування В.Г. Короленком категорій
«справедливість» та «помста» / Я.Є. Блоха // Аспекти дослідження іноземних мов
і лінгвометодичні основи викладання : Збірник статей. Випуск 17 : [За ред.
Ленської С.В.]. – Полтава, 2016. – С. 15-18.
8. Публікації у збірниках матеріалів конференцій – 35 / 7,9 д.а.
8.1.Внесених до наукометричних баз
8.2.Міжнародних конференцій  27 / 6,1
1. Блоха Я.Є. Принцип справедливості у філософії Арістотеля / Я.Є. Блоха //
Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих
вчених «Перші кроки в науку». – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – С. 41-44.
2. Блоха Я.Є. Соціальна справедливість: поняття та види / Я.Є. Блоха // Матеріали
II міжнародної науково-практичної конференції «Соціальні трансформації у
кризовий період». – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – С. 28-30.
3. Блоха Я.Є. Категорія «справедливість» у філософській спадщині Сократа та
Платона / Я.Є. Блоха // Матеріали IV міжнародної науково-практичної
конференції студентів та молодих вчених «Результати наукового пошуку». –
Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – С. 101-104.
4. Блоха Я.Є. Особливості трактування категорії «справедливість» в ісламі / Я.Є.
Блоха // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції «Суспільні
дослідження у 21 сторіччі». – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – С. 112-114.
5. Блоха Я.Є. Уявлення про соціальну справедливість в сучасному українському
суспільстві / Я.Є. Блоха // Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний,
правовий, економічний та гуманітарний виміри: збірник тез ІІ Міжнародної
науково-практичної конференції (7–8 квітня 2017 р.). Кропивницький : «КОД»,
2017. – С. 90-92.
6. Блоха Я.Є. Категорія «справедливість» у філософській спадщині Д. Юма (на
основі аналізу праці «Трактат про людську природу, або спроба застосувати
заснований на досвіді метод розмірковування до моральних предметів») / Я.Є.
Блоха // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції студентів та
молодих вчених «Наукові розробки: перспективи 21 сторіччя». – Вінниця: ТОВ
«Нілан-ЛТД», 2017. – С. 163-165.
7. Блоха Я.Є. Формула «справедливість — штучна чеснота» у роботі Д. Юма
«Трактат про людську природу» / Я.Є. Блоха // Матеріали V міжнародної
науково-практичної конференції «Суспільні науки: невирішені питання». –
Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – С. 67-69.
8. Блоха Я.Є. Особливість трактування категорії «справедливість» Марком
Тулієм Цицероном (на основі аналізу трактату «Про державу») / Я.Є. Блоха //
Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції студентів та
молодих вчених «Результати досліджень молодих науковців». – Вінниця: ТОВ
«Нілан-ЛТД», 2017. – С. 106-108.
9. Блоха Я.Є. Полісне трактування категорії «справедливість» в античній
політичній філософії / Я.Є. Блоха // Матеріали VI міжнародної науковопрактичної конференції «Суспільні науки: теорія і практика». – Вінниця: ТОВ
«Нілан-ЛТД», 2017. – С. 40-42.
10. Блоха Я.Є. Категорія «справедливість» у філософії Томаса Гоббса / Я.Є.
Блоха // Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції студентів
та молодих вчених «Актуальні проблеми досліджень молодих науковців». –
Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – С. 93-95.
11. Блоха Я.Є. Категорія «справедливість» у філософії Джона Локка / Я.Є. Блоха
// Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні
проблеми гуманітарних наук». – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – С. 26-28.

12. Блоха Я.Є. Принцип «`adolat» та його місце в ієрархії цінностей ісламу / Я.Є.
Блоха // Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції студентів
та молодих вчених «Проблеми досліджень молодих науковців». – Вінниця: ТОВ
«Нілан-ЛТД», 2017. – С. 55-58.
13. Блоха Я.Є. Принцип справедливості в античній філософії періоду високої
класики (на основі поглядів Сократа, Платона та Арістотеля) / Я.Є. Блоха //
Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції студентів та
молодих вчених «Проблеми досліджень молодих науковців». – Вінниця: ТОВ
«Нілан-ЛТД», 2017. – С. 58-62.
14. Блоха Я.Є. Політична справедливість у філософській концепції природного
права Марка Тулія Цицерона / Я.Є. Блоха // Матеріали IX міжнародної науковопрактичної конференції «Сучасні проблеми гуманітарних наук». – Вінниця: ТОВ
«Нілан-ЛТД», 2017. – С. 18-21.
15. Блоха Я.Є. Система «дозволів і заборон» як основа справедливості в ісламі /
Я.Є. Блоха // Матеріали X міжнародної науково-практичної конференції
студентів та молодих вчених «Нові виклики. Нові досягнення». – Вінниця: ТОВ
«Нілан-ЛТД», 2017. – С. 89-91.
16. Блоха Я.Є. Політична справедливість як центральна категорія філософії
Марка Тулія Цицерона / Я.Є. Блоха // Матеріали X міжнародної науковопрактичної конференції «Суспільні науки сьогодні». – Вінниця: ТОВ «НіланЛТД», 2017. – С. 101-103.
17. Blokha Y.Y. Criticism of the state and power in the works of P.O. Kropotkin's /
Blokha Y.Y., Ivanishin D.O. // Proceedings of X International scientific conference
«Scientific thought transformation». – Morrisville, Lulu Press., 2017. – P. 84-89.
18. Блоха Я.Є. Категорія «справедливість» у філософській спадщині Жана-Жака
Руссо / Я.Є. Блоха // Матеріали XI міжнародної науково-практичної конференції
студентів та молодих вчених «Нові шляхи у наукових дослідженнях». – Вінниця:
ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – С. 124-126.
19. Блоха Я.Є. Соціальна справедливість у філософії І. Канта / Я.Є. Блоха //
Матеріали XI міжнародної науково-практичної конференції «Гуманітарна
думка». – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – С.53-55.
20. Blokha Y.Y. National anarchist ideas by N.I. Makhno / D.O. Ivanishin, Y.Y.
Blokha // Proceedings of XI International scientific conference “Results of modern
scientific research”. Morrisville, Lulu Press., 2017. – Р. 62-65.
21. Блоха Я.Є. Лібертаристська теорія справедливості Р.Нозіка / Я.Є. Блоха //
Матеріали XII міжнародної науково-практичної конференції студентів та
молодих вчених «Наукові дослідження в Україні та світі». – Вінниця: ТОВ
«Нілан-ЛТД», 2017. – С. 175-177.
22. Блоха Я.Є. Особливості ліволіберальних теорій справедливості (на прикладі
поглядів Д. Роулза та Р. Дворкіна) // Матеріали XII міжнародної науковопрактичної конференції «Суспільні науки в Україні та світі». – Вінниця: ФОП
Корзун Д.Ю., 2017. – С.69-70.
23. Blokha Y.Y. Katerinoslav as a general imperial center for anarchism / Y.Y. Blokha,
D.O. Ivanishin // Proceedings of XII International scientific conference “Modern
scientific knowledge”. – Morrisville, Lulu Press, 2017. – Р. 76-78.
24. Блоха Я.Є. Теорія справедливості Дж. Роулза // Матеріали XІII міжнародної
науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Наукові
дослідження у Східній Європі». – Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2017. – С.164-166.
25. Кравченко П.А. Автентичність людського існування у філософії данського
екзистенціаліста С.К’єркегора / П.А. Кравченко // Північний вітер.
Скандинавський світ в освіті, культурі та науці України. – Міжнародна науково-

практична конференція 11-14 травня 2017 р. ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2017. –
С.23-26.
26. Кравченко П.А. Сучасні реалії взаємодії людини та природи / П.А.
Кравченко// теоретичні та прикладні аспекти розвитку науки. Матеріали ІІІ-ї
Міжнародної науково-практичної конференції 6-7 грудня 2017 р. Міжнародний
центр наукових досліджень. – К.: МЦД, 2017 – С. 58-63.
27. Кравченко П.А. Проблема буття у С.К’єркегора / П.А.Кравченко // Місце
суспільних наук у системі сучасного гуманітарного знання ХХІ століття.
Міжнародна науково-практична конференція 15-16 грудня 2017 р. Київська
науково-сіспільнознавча організація. – К.: КНСО, 2017. – С.124-130.
8.3.Всеукраїнських конференцій – 8 / 1,8 д.а.
1. Блоха Я.Є. Проблема справедливості в сучасному українському соціумі / Я.Є.
Блоха // Проблема людини в українських реаліях: екзистенційний вимір.
Філософсько-антропологічні читання 6 жовтня 2017. – К., Інститут філософії
імені Г.С.Сковороди, 2017 – С.80-73.
2. Головіна Н.І. Буття людини в контексті естетизації соціального /
Н.І. Головіна// Проблема людини в українських реаліях: екзистенційний вимір.
Філософсько-антропологічні читання 6 жовтня 2017. – К., Інститут філософії
імені Г.С.Сковороди, 2017 – С.70-76.
3. Кравченко П.А. Епоха реформації та сучасна Україна. Збірник наукових праць
за матер. Доповідей і повід. Х Всеукр. наук.-практ. семінару до 500-ліття
Реформації в Європі. 28-29 березня 2017 р. – Полтава: Астрея, 2017. –С. 49-54
4. Кравченко П.А. Європейська реформація та її вплив на формування ціннісносмислових концептів ранньомодерного суспільства / П.А. Кравченко // Епоха
Реформації та сучасна Україна. Х Всеукраїнський науково-практичний семінар
«Актуальні питання всесвітньої історії та методика її викладання. До 500-ліття
Реформації в Європі». 28-29 березня 2017 р. ПНПУ імені В.Г.Короленка; ПДАА.
– Полтава: Астрея, 2017. – С.20-25.
5. Кравченко П.А. Вплив кризових переживань на трансформацію смислів життя
/ П.А.Кравченко // Проблема людини в українських реаліях: екзистенційний
вимір. Філософсько – антропологічні читання 6 жовтня 2017. – К., Інститут
філософії імені Г.С.Сковороди, 2017. – С.48-55.
6. Кравченко П.А. Автентичність людського буття: релігійно-екзистенціальний
вимір / П.А. Кравченко // Держава і церква в новітній історії України. IV
Всеукраїнська наукова конференція 25-26 жовтня 2017 р. – ПНПУ імені
В.Г.Короленка, 2017 р. – Полтава: ПНПУ, 2017. – С. 48-54.
7. Кравченко П.А. Вплив кризових переживань на трансформацію смислів життя
/ П.А.Кравченко // Сучасне філософсько-антропологічне знання як основа
життєвої стійкості української людини. Всеукраїнська наукова конференція 6-7
жовтня 2017 р. – К.: Інститут філософії імені Г.С.Сковороди, 2017. – С.48-55.
8. Кравченко П.А. Світоглядні засади освіти / П.А.Кравченко // Людина,
природа, техніка у XXI столітті. Матеріали Міжнародної науково-практичної
конференції. 16-17 листопада 2017 р. Полтавська державна аграрна академія. –
Полтава: ПДАА, 2017. – С. 38-42.
8.4.Регіональних конференцій, семінарів
XV. Питомі показники результативності наукової діяльності кафедри
k1 Кількість захищених кандидатських дисертацій / кількість ставок НПП*

0

k2 Кількість захищених докторських дисертацій / кількість ставок НПП

0

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

0

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

0

k5
k6
k7
k8
k9
k10
k11
k12
Σ

Обсяг надходжень до спеціального фонду державного бюджету (тис. грн)
за НП**/кількість ставок НПП
Обсяг надходжень до загального фонду державного бюджету (тис. грн)
за НП / кількість ставок НПП
Обсяг фінансування НП із міжнародних фондів (тис. грн) / кількість ставок НПП
Кількість отриманих охоронних документів, право власності на які належить
Університету /кількість ставок НПП
Кількість опублікованих монографій / кількість ставок НПП
Кількість наукових публікацій у центральних, фахових виданнях України та у
зарубіжних виданнях / кількість ставок НПП
Кількість публікацій у наукометричних базах даних Scopus і Web of Science /
кількість ставок НПП
Кількість призових місць у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах наукових робіт
студентів/кількість ставок НПП
Загальний показник науково-дослідної та інноваційної діяльності кафедри

*НПП – науково-педагогічний працівник **НП – наукові послуги
XVI. Основні завдання наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
кафедри на 2018 р.
1. Продовження роботи над кафедральною науковою темою: «Культурно-історична
детермінаця розвитку людського потенціалу в процесі формування громадянського
суспільства в Україні»
2. Публікація 10 статей у фахових збірниках та журналах
3. Випуск науково-теоретичного часопису «Філософські обрії» (39 і 40 номери)
4. Редагування статей до журналу «Історична пам’ять»
5. Керівництво аспірантами по підготовці кандидатських дисертацій
6. Участь у роботі міжнародних, Всеукраїнських та регіональних науково-практичних
конференцій
7. Наукове керівництво проблемними групами студентів
8. Участь в організації та проведенні ХХІ конференції студентів історичного факультету
9. Підготовка студентів до участі в олімпіадах, конференціях, конкурсах з філософських
дисциплін
10. Консультування учнів при підготовці наукової роботи в межах МАН

0
0
0
0
0
1,4
0
0
1,4

Додаток 2
Звіт про міжнародну діяльність кафедри філософії у 2017 році
1.
Договори та угоди, укладені в 2017 р.
Країна
Установа Тема
Документ, в
Практичні
партнер
партнер
співробітництва
рамках якого
результати від
здійснюється
співробітництва
співробітництво,
термін його дії
У 2017 році договори ти угоди не укладалися
2.

3.

Номер
договор
у

Розробка чи реалізація міжнародного наукового/освітнього гранту.
Назва проекту
ОрганізаціяУчасники
Результат
донор
проектної групи
Викладачі кафедри не брали участі у розробці чи реалізації міжнародного
наукового/освітнього гранту
Участь у міжнародному науковому/освітньому проекті.
Назва проекту
Країна(ни)Учасники від
Опис діяльності за
партнер(ри)
кафедри
проектом (до 20 слів)
Викладачі кафедри не брали участі у міжнародному науковому/освітньому проекті

Інформація про закордонні стажування.
ПІБ особи, яка
Країна
Тема
пройшла стажування
стажування
стажування

4.

Термін
стажування

Документ, що
засвідчує
результати
стажування

Викладачі кафедри не проходили стажування за кордоном
5.

Інформація про закордонні відрядження.
ПІБ особи, яка
Країна та організація, куди
Термін
Мета
перебувала у
здійснено відрядження
відрядження
відрядження
відрядженні
Викладачі кафедри не перебували у закордонних відрядженнях

6.
Отримання мовного сертифікату міжнародного зразка (IELTS, TOEFL, FCE/CFE,
CPE, TOFIC).
ПІБ особи, яка отримала сертифікат
Назва іспиту
Рівень
Викладачі кафедри не отримували мовних сертифікатів міжнародного зразка
7.

Членство в іноземних організаціях (за фаховим спрямуванням).
Назва організації
ПІБ учасника
Викладачі кафедри не є членами іноземних організацій

8.

Інші види міжнародної співпраці.

Додаток 4
Показники наукової та науково-технічної діяльності кафедри
за 2017 р.
№
з/п
1.
1.1.
1.1.1.
а)
б)
1.1.2.
а)
б)
1.1.3.
а)
б)
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.3.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.3.
2.3.1.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.

Назва показника наукової
та науково-технічної діяльності кафедри
Науково-педагогічні кадри
Чисельність науково-педагогічних працівників кафедри, усього
Чисельність штатних працівників, усього
з них: – доктори наук
– кандидати наук
Чисельність працівників, які працювали за зовнішнім сумісництвом, усього
з них: – доктори наук
– кандидати наук
Внутрішні сумісники, усього
у тому числі: – доктори наук
– кандидати наук
Вікові категорії виконавців науково-дослідних робіт
22-35 років
35-45 років
45-60 років
понад 60 років
Середній вік виконавців науково-дослідних робіт
Підготовка наукових кадрів
Загальна чисельність аспірантів у звітному періоді, усього
з них: – з відривом від виробництва
без відриву від виробництва
Чисельність аспірантів прийнятих у звітному періоді
Чисельність аспірантів, які закінчили аспірантуру у звітному періоді, усього
з них: – із захистом дисертації
Кількість захищених дисертацій у звітному періоді, усього
з них: – кандидатських дисертацій
– докторських дисертацій
Достроково захищені дисертації у період навчання в аспірантурі за
державним замовленням
Кількість аспірантів, які залишилися працювати на кафедрі
Фінансування науково-технічної діяльності
Обсяг фінансування із загального фонду, тис. грн., усього, з них:
– фундаментальних досліджень
– прикладних досліджень і розробок
– збереження наукових об'єктів, що становлять НН
– проведення міжнародних наукових заходів
– інші
Обсяг надходжень до спеціального фонду за результатами наукової та
науково-технічної діяльності, тис. грн., усього, з них:
– обсяг фінансування науково-технічних робіт за державними
цільовими програмами
– обсяг фінансування науково-технічних робіт за державним
замовленням
– обсяг фінансування наукових і науково-технічних робіт за
проектами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти)

2017

5
4

4
–
–
–
1
1
–

6
4
2
2
0
–
0

0
0
0

№
з/п
3.2.4.
3.2.4.1.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.6.1.
3.2.7.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.
5.3.5.1
5.3.6.
5.3.6.1.
5.4.
5.4.1
5.5.

5.5.1.
5.5.2.
5.5.3.
5.6.

5.6.1.

Назва показника наукової
та науково-технічної діяльності кафедри
– обсяг фінансування наукових і науково-технічних робіт за
госпдоговорами
у тому числі: – міжнародними
– обсяг фінансування за надання наукових послуг
– обсяг фінансування фундаментальних досліджень, з них:
– за грантами Державного фонду фундаментальних досліджень
– надходження від надання платних послуг та виконання наукових і
науково-технічних робіт, що акумулюються на рахунках інших КПКВК
Матеріально-технічне забезпечення наукової та науково-технічної
діяльності
Кількість існуючих на базі кафедри наукових та науково-технічних
інфраструктур:
– лабораторії
– центри
– музеї
– ботанічні сади
– інші (із зазначенням позицій)
Результативні показники виконання наукових, науково-технічних
робіт
Кількість робіт, відзначених Державною премією України в галузі науки і
техніки, поданих від кафедри
Кількість робіт, відзначених міжнародними нагородами
Кількість наукових, науково-технічних робіт, договорів на науково-технічні
послуги, які виконувались за рахунок коштів замовників (спец. фонд),
усього
з них: – наукові, науково-технічні роботи за державними
цільовими програмами
– наукові, науково-технічні роботи за державним
замовленням
– кількість міжнародних грантів
– кількість міжнародних договорів на виконання наукових та
науково-технічних робіт
– наукові, науково-технічні роботи за госпдоговорами
у тому числі: – міжнародними
Кількість фундаментальних досліджень, з них:
– за грантами Державного фонду фундаментальних
досліджень
Кількість наукових і науково-технічних робіт, які виконувались в межах
кафедральної тематики:
з них: – зареєстрованих в УкрІНТЕІ
Кількість завершених наукових, науково-технічних робіт за рахунок коштів
загального фонду державного бюджету у звітному періоді, усього, в тому
числі:
– фундаментальні дослідження
– прикладні дослідження
– прикладні розробки
Кількість завершених наукових, науково-технічних робіт, договорів на
науково-технічні послуги, які виконувались за рахунок коштів замовників,
усього
з них: – наукові, науково-технічні роботи за державними
цільовими програмами

2017

0
0

0
0
0

0
0

0

№
з/п

Назва показника наукової
та науково-технічної діяльності кафедри
– наукові, науково-технічні роботи за державним

5.6.2.

2017

замовленням
5.6.3.
5.6.4.
5.6.4.1.
5.6.5.
5.6.5.1.
5.6.6.
5.6.6.1
5.7.
5.7.1.
5.8.
5.8.1.
5.8.2.
5.9.
5.9.1.
5.9.2.
5.10.
5.11.
1)
а)
б)
в)
г)
2)
а)
б)
в)
г)
3)
а)
б)
в)
г)

4)
а)
б)
в)
г)
5.12.
1)

– наукові, науково-технічні роботи за проектами
міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти)
– наукові, науково-технічні роботи за госпдоговорами
у тому числі: – міжнародними
– фундаментальні дослідження, з них:
– за грантами Державного фонду фундаментальних
досліджень
– інше, з них
– договори на наукові та науково-технічні послуги
Кількість закінчених наукових і науково-технічних робіт, які виконувались
в межах кафедральної тематики:
з них: – зареєстрованих в УкрІНТЕІ
Кількість проведених наукових заходів (семінарів, конференцій,
симпозіумів), всього
– з них: всеукраїнських
– міжнародних, всього
Взято участь у виставках, всього
з них: – у національних
– у міжнародних
Кількість угод про науково-технічне співробітництво із зарубіжними
ВНЗ/НУ, установами, організаціями
Створено науково-технічної продукції НТП (видів виробів), усього, в тому
числі:
" – нових технологій, з них:
– за фундаментальними дослідженнями
– за прикладними дослідженнями і розробками
– за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок
коштів замовників
– за роботами у межах кафедральної тематики
" – сортів рослин та порід тварин, з них:
– за фундаментальними дослідженнями
– за прикладними дослідженнями і розробками
– за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок
коштів замовників
– за роботами у межах кафедральної тематики
" – методів, теорій, з них:
– за фундаментальними дослідженнями
– за прикладними дослідженнями і розробками
– за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок
коштів замовників
– за роботами у межах кафедральної тематики
" – інше*(із зазначенням позицій), з них:
– за фундаментальними дослідженнями
– за прикладними дослідженнями і розробками
– за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок
коштів замовників
– за роботами у межах кафедральної тематики
Впроваджено НТП у виробництво, усього одиниць, у тому числі:
" – нових технологій, з них:

0
0

0

0
0

№
з/п
а)
б)
в)
г)
2)
а)
б)
в)
г)
3)
а)
б)
в)
г)
4)
а)
б)
в)
г)
5.13.
1)
2)
3)
4)
5)
6.
6.1.
6.1.1.
а)
б)
в)
6.1.2.
а)
б)
в)
6.1.3.
а)
б)
в).
6.1.4.
6.2.
6.2.1.
а)
б)
в)

Назва показника наукової
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– за фундаментальними дослідженнями
– за прикладними дослідженнями і розробками
– за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок
коштів замовників
– за роботами у межах кафедральної тематики
" – сортів рослин та порід тварин, з них:
– за фундаментальними дослідженнями
– за прикладними дослідженнями і розробками
– за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок
коштів замовників
– за роботами у межах кафедральної тематики
" – методів, теорій, з них:
– за фундаментальними дослідженнями
– за прикладними дослідженнями і розробками
– за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок
коштів замовників
– за роботами у межах кафедральної тематики
" – інше*(із зазначенням позицій), з них:
– за фундаментальними дослідженнями
– за прикладними дослідженнями і розробками
– за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок
коштів замовників
– за роботами у межах кафедральної тематики
Впроваджено НТП у навчальний процес, усього одиниць, у тому числі:
" – нових технологій
" – нових матеріалів
" – сортів рослин та порід тварин
" – методів, теорій
" – інше*(із зазначенням позицій)
Наукові праці
Опубліковано монографій
Усього одиниць в Україні, в тому числі:
– за фундаментальними дослідженнями
– за прикладними дослідженнями і розробками
– в межах кафедральної тематики
Всього обліково-видавничих аркушів монографій: опублікованих в Україні,
з них
– за фундаментальними дослідженнями
– за прикладними дослідженнями і розробками
– в межах кафедральної тематики
Усього одиниць монографій за кордоном, в тому числі
– за фундаментальними дослідженнями
– за прикладними дослідженнями і розробками
– в межах кафедральної тематики
Всього обліково-видавничих аркушів монографій виданих за кордоном
Опубліковано підручників, навчальних посібників
Усього одиниць, в тому числі:
– за фундаментальними дослідженнями
– за прикладними дослідженнями і розробками
– в межах кафедральної тематики

2017

0

0

0

0

0

№
з/п
6.2.2.
6.3.
6.3.1.
а)
б)
в)
6.3.2.
6.3.3.
а)
б)
в).
6.3.4.
6.3.5.
а)
б)
в)
6.3.6.

6.4
6.5
6.6.
6.6.1.
6.6.2.
7.
7.1.
7.1.1.
7.1.1.1.
7.1.2.
7.1.2.1.
7.2.
7.2.1.
7.2.1.1.
7.2.2.
7.2.2.1.
7.2.2.2.
7.3.
7.3.1
7.3.2
8.
8.1.
8.1.1.
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Всього обліково-видавничих аркушів підручників
Кількість публікацій (статей)
Усього одиниць опублікованих в Україні, в тому числі:
– за фундаментальними дослідженнями
– за прикладними дослідженнями і розробками
– в межах кафедральної тематики
Всього обліково-видавничих аркушів публікацій (статей) в Україні
Усього одиниць, опублікованих за кордоном (за винятком п. 6.3.5.), в тому
числі
– за фундаментальними дослідженнями
– за прикладними дослідженнями і розробками
– в межах кафедральної тематики
Всього обліково-видавничих аркушів публікацій (статей) виданих за
кордоном
Опублікованих у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web
of Science для соціо-гуманітарних Copernicus) усього одиниць, в тому числі
– за фундаментальними дослідженнями
– за прикладними дослідженнями і розробками
– в межах кафедральної тематики
Всього обліково-видавничих аркушів публікацій (статей) у міжнародних
наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science для соціо-гуманітарних
Copernicus)
Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз даних
(Scopus, Web of Science для соціогуманітарних Copernicus)
У інших наукометричних базах даних (крім РИНЦ)
Кількість журналів кафедри, що входять до наукометричних баз даних, з
них:
- до Scopus, Web of Science
- до інших
Інноваційна спрямованість результатів наукових, науково-технічних
робіт
Подано заявок на видачу охоронних документів, усього одиниць, в тому
числі:
" – в Україні, з них:
– патентів на винаходи
" – за кордоном, з них:
– патентів на винаходи
Отримано охоронних документів, усього одиниць, в тому числі:
" – в Україні, з них:
– патентів на винаходи
" – за кордоном, з них:
– патентів на винаходи
– відкриття
Кількість проданих ліцензій,
- усього одиниць
- отриманих коштів від продажу (тис. грн.)
Наукова робота студентів
Кількість переможців, які одержали нагороди за результатами олімпіад,
усього, в тому числі:
– на міжнародних олімпіадах

2017

8

8
4,6

6

6
3,4

1
0
1
0

0

№
з/п
8.2.
8.2.1.
8.2..2.
8.3.
8.3.1.
8.4.
9.
9.1.
1)
2)
3)
4)
5)
9.2.
1)
2)
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Кількість студентів – учасників Всеукраїнських та міжнародних конкурсів
студентських НДР, з них:
– переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР
– переможці міжнародних конкурсів студентських НДР
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього, з них:
– самостійно
Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України
Молоді вчені на кафедрі (до 35 років), доктори наук(до 40 років)
Чисельність молодих учених на кафедрі, усього, з них:
– доктори наук
– кандидати наук
– аспіранти
– докторанти
– без ступеня, не включаючи аспірантів
Кількість науковців, що отримували премії, з них:
– гранти Президента України для підтримки наукових досліджень
молодих вчених
– гранти Президента України докторам наук для здійснення
наукових досліджень
– щорічні гранти Президента України для обдарованої молоді

2017

0

21
21

7
1
6
0
0
0
0
0

3)

– щорічні премії Президента України для молодих учених
4)
5)

6)
7)
8)
9.3.
9.3.1.
1)
9.3.2.
9.3.3.
1)

– премії Верховної Ради України найталановитішим молодим
ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень науковотехнічних розробок
– премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді
у розбудові України
– стипендії Верховної Ради України
– стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

Кількість наукових праць, конференцій, у яких брали участь молоді вчені
Опубліковано монографій, з них:
– за кордоном
Опубліковано підручників, навчальних посібників
Кількість публікацій (статей), усього одиниць, з них:
– статей у зарубіжних виданнях, в тому числі:
а)
– у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus,
Web of Science для соціо-гуманітарних Copernicus)
9.3.4.
Кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз
даних (Scopus, Web of Science для соціогуманітарних Copernicus)
9.3.5.
Взято участь у наукових заходах (семінарах, конференціях, симпозіумах),
усього, з них:
1)
– всеукраїнських
2)
– міжнародних
9.3.6.
Подано проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних)
розробок на конкурс молодих учених, з них:
1)
– кількість проектів, що стали переможцями
9.3.7
Молоді вчені, які є експертами у Експертній раді МОН або інших дорадчих
органах

0
0
0
0
1
52
0
0
5
4

47
3
39
0
0

