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

1.2. Вчене звання доцента у 2017 р. отримали – . 

 

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

 

III. Об’єкти інтелектуальної власності та результати комерціалізації науково-

технічних розробок 

3.1. Інформація про діяльність кафедр з комерціалізації науково-технічних 

розробок. 

3.2. Інформація про отримані документи інтелектуальної власності 

Міжнародні 

охоронні 

документи 

Патенти на винахід 

(корисна модель) 

Свідоцтво про 

реєстрацію 

авторського права 

на твір 

Охоронні документи та 

інші ОІВ 

    

 

3.3. Інформація про позитивне рішення про видачу патенту на винахід 

 

 

 

№ 

з/п 

Назва та автори 

розробки 

Важливі 

показники, які 

характеризують 

рівень 

отриманого 

наукового 

результату; 

переваги над 

аналогами, 

економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження 

(назва 

організації, 

відомча 

належність, 

адреса) 

Дата, № 

акту 

впровадження 

Практичні 

результати, які 

отримано від 

впровадження 

(обладнання, 

обсяг отриманих 

коштів, 

налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи 

тощо) 

      



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

мають імпакт-фактор за формою: 

№ 

з/п 

Автор Назва 

роботи 

Назва видання, 

де опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск), 

перша-

остання 

сторінки 

роботи 

Імпакт-фактор 

1. Iryna 

Tsebriy 

The 

Boundaries 

of the 

Historical 

Archive 

Archives and 

Manuscripts : The 

Journal of the Australian 

Society of Archivists Inc. 

Volume 46, 

2017. P. 46‒51 

Australian Public 

Affairs Information 

Services, Australian 

Education Index, 

Library and 

Information Science 

Abstracts, Historical 

Abstracts, Library 

Information Science 

& Technology 

Abstracts, 

SCOPUS, TOC 

Premier, the 

Emerging Sources 

Citation Index 

(ESCI) 

 

V. Список наукових праць, опублікованих у 2017 році у 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. Iryna 

Tsebriy 

The Boundaries of the 

Historical Archive 

Archives and 

Manuscripts : The 

Journal of the 

Australian 

Society of 

Archivists Inc. 

Volume 46, 2017. 

P. 46‒51 

0157-

6895 

 

5.2. Index Copernicus: 

№ 

з/п 

Автор Назва 

роботи 

Назва видання, 

де опубліковано 

роботу 

Том, номер (випуск), 

перша-остання 

сторінки роботи 

ISSN 

1. Год Б.В., 

Год Н.В. 

Велична постать 

європейської 

педагогіки: 

іспанський наставник 

і гуманіст Х.Л. Вівес 

(1492-1540 роки) 

Витоки 

педагогічної 

майстерності. 

Серія : 

Педагогічні 

науки 

2017. Вип. 20. С. 66-

71 

2075-

146Х 



2. Лахно 

О.П. 

Репресивна політика 

органів влади щодо 

Спілки церков 

Євангельських 

християн-баптистів у 

СРСР упродовж 60-

80-х років ХХ 

століття 

Емінак: 

науковий 

щоквартальник 

2017. №1 (17) (січень-

березень). Т. 1. 

С. 107-112 

1998-

4634 

3. Цебрій 

І.В. 

Французька романика 

у розмаїтті 

мистецьких жанрів 

Молодий 

вчений 

№48.1. 2017. С. 77-81 2304-

5809 

4.  Цебрій 

І.В., 

Лебедин-

ська М.О. 

Дослідження 

візантійських 

традицій виховання у 

релігійній обрядовості 

Київської Русі в 

зарубіжній 

історіографії 

Педагогічні 

науки 

2017. №66-67. С. 156-

161 

2312-

5993 

 

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 

1. 
Етнографічні дослідження в польових 

умовах 

доц. Лахно 

Олександр 

Петрович 

24 

 

№ 

з/п 
Назва проблемної групи Керівник групи 

Кількість 

студентів 

1. 
Актуальні питання історії нового часу 

країн Європи та Північної Америки 

проф. Год Борис 

Васильович 
9 

2. Історія політичних систем країн Сходу 
доц. Бесєдіна 

Наталія Василівна 
6 

3. 
Політичні системи країн світу в новітній 

час 

доц. Вільховий 

Юрій Віталійович 
7 

4. 
Актуальні питання історії нового часу 

країн Європи та Північної Америки 

доц. Год Наталія 

Володимирівна 
7 

5. 
Особливості історичного розвитку 

античної цивілізації 

ст. викл. Рибачук 

Віктор Олексійович 
5 

6. 
Політична історія слов’янських народів у 

другій половині ХІХ – у ХХ столітті 

доц. Тронько 

Тетяна 

Володимирівна 

9 



7. 
Видатні особи і полководці в історії 

Стародавнього Сходу 

проф. Цебрій Ірина 

Василівна 
9 

8. 
Слов’янські народи періоду 

Середньовіччя в європейській історії 

доц. Лахно 

Олександр 

Петрович 

9 

9. 
Європейські держави у добу 

Середньовіччя 

доц. Швець Леонід 

Миколайович 
6 

 

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 

1. ХХ студентська 

наукова 

конференція 

історичного 

факультету 

Університетська 23.03.2017 р. 80 Наявний 

 

6.3. Студентські публікації 

6.3.1. Самостійні студентські публікації (кількість та список) 

Всього – 31 публікація. 

Білоус М. Становлення професійного музичного мистецтва Месопотамії та його вплив 

на культуру Європи. Становлення та розвиток професійної європейської музики: 

духовно-моральний і релігійний аспекти. Полтава: ОМКНЗ МК, 2017. С. 83-91. 

Лобода Д. «Зерцала дурості» у спадщині європейських гуманістів Північного 

Відродження. Збірник матеріалів XХ студентської наукової конференції історичного 

факультету. Березень 2017 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2017. С. 80-83. 

Бондарчук С. Історико-педагогічний досвід використання ігрового методу в сучасній 

виховній теорії та практиці. Збірник матеріалів XХ студентської наукової конференції 

історичного факультету. Березень 2017 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2017. С. 86-89. 

Костенко М. Політичні прагнення масонів у другій половині XVIII століття. Збірник 

матеріалів XХ студентської наукової конференції історичного факультету. Березень 

2017 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2017. С. 89-93. 

Костенко І. Генезис і еволюція виконавчої влади у Великобританії. Збірник матеріалів 

XХ студентської наукової конференції історичного факультету. Березень 2017 року. 

Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2017. С. 114-118. 

Троян А. Європейська місія Еразма Роттердамського. Збірник матеріалів XХ 

студентської наукової конференції історичного факультету. Березень 2017 року. 

Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2017. С. 76-80. 

Авраменко В. Політичний портрет Джуліо Мазаріні. Збірник матеріалів XХ 

студентської наукової конференції історичного факультету. Березень 2017 року. 

Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2017. С. 83-86. 

Коротка А. Історики Ф. Гізо, О. Тьєрі та Ф. Міньє –  представники ліберального напряму 

французької суспільно-політичної думки ХІХ століття. Збірник матеріалів XХ 

студентської наукової конференції історичного факультету. Березень 2017 року. 

Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2017. С. 106-108. 



Палкан І. Вікторіанська епоха у Великій Британії: формування духовно-культурних 

традицій англійського суспільства. Збірник матеріалів XХ студентської наукової 

конференції історичного факультету. Березень 2017 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2017. 

С. 108-111. 

Кіяниця Г. Щодо вживання дефініції «імперія» відносно Київської Русі в період її 

розквіту. Збірник матеріалів ХХ студентської наукової конференції історичного 

факультету. Березень 2017 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2017. С. 70-72. 

Мороз А. Особливості впливу Золотої Орди на формування московсько-російської 

ментальності та культури. Збірник матеріалів ХХ студентської наукової конференції 

історичного факультету. Березень 2017 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2017. С. 73-74. 

Даценко І. Становлення ідеології Афінської демократії. Збірник матеріалів ХХ 

студентської наукової конференції історичного факультету. Березень 2017 року. 

Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2017. С. 59-62. 

Завадовська М. Народження літературно-політичного салону в Стародавній Греції: 

гурток Перикла. Збірник матеріалів ХХ студентської наукової конференції історичного 

факультету. Березень 2017 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2017. С. 63-65. 

Карт’янц М. Ідеологічні передумови мейдзі ісін в Японії епохи Мейдзі. Збірник 

матеріалів ХХ студентської наукової конференції історичного факультету. Березень 

2017 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2017. С. 96-98.  

Рябокінь А. Перший буржуазно-демократичний рух в Японії епохи Мейдзі. Збірник 

матеріалів ХХ студентської наукової конференції історичного факультету. Березень 

2017 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2017. С. 98-100.  

Гобозашвілі А. Історичний портрет імператора Мейдзі. Збірник матеріалів ХХ 

студентської наукової конференції історичного факультету. Березень 2017 року. 

Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2017. С. 100-103.  

Велегура А. Китайське суспільство в умовах модернізації. Збірник матеріалів ХХ 

студентської наукової конференції історичного факультету. Березень 2017 року. 

Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2017. С. 118-121.  

Гординський Т. Сучасна жінка в системі індуїстських традицій. Збірник матеріалів ХХ 

студентської наукової конференції історичного факультету. Березень 2017 року. 

Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2017. С. 121-124. 

Парнюк В. Конституція 3 травня 1791 року в контексті трьох поділів Речі Посполитої. 

Збірник матеріалів ХХ студентської наукової конференції історичного факультету. 

Березень 2017 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2017. С. 93–95. 

Кобиляцький М. Діяльність російського товариства Червоного Хреста (1867–1917 роки). 

Збірник матеріалів ХХ студентської наукової конференції історичного факультету. 

Березень 2017 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2017. С. 103–106. 

Дудка С. Чехословацька політика щодо польської меншини у 1918–1938 рр. Збірник 

матеріалів ХХ студентської наукової конференції історичного факультету. Березень 

2017 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2017. С. 111–114. 

Кравченко Д. Значення іконоборства для Візантійської імперії. Збірник матеріалів ХХ 

студентської наукової конференції історичного факультету. Березень 2017 року. 

Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2017. С. 66-68. 

Михайлик М. Культ бога Тора в епоху норманської експансії. Збірник матеріалів ХХ 

студентської наукової конференції історичного факультету. Березень 2017 року. 

Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2017. С. 68-70. 

Балюк Л. Формування і розвиток станово-представницької монархії в Англії. Збірник 

матеріалів ХХ студентської наукової конференції історичного факультету. Березень 

2017 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2017. С. 70-73.  

Костенко І. Постіндустріальна епоха та нова освітня парадигма: вектори перспективних 

суспільних потреб і можливостей. Збірник матеріалів ХХ студентської наукової 



конференції історичного факультету. Березень 2017 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2017. 

С. 124-129. 

Татаріна Т. На порозі «парламентської битви»: огляд і контент-аналіз передвиборчої 

боротьби у ФРН. Збірник матеріалів ХХ студентської наукової конференції історичного 

факультету. Березень 2017 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2017. С. 129-131. 

Задирієнко Д. Книга мертвих як світоглядні уявлення єгиптян на початку Стародавнього 

царства. Збірник матеріалів ХХ студентської наукової конференції історичного 

факультету. Березень 2017 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2017. С. 52-54. 

Білоус М. «Епос про Гільгамеша» та історія дослідження. Збірник матеріалів ХХ 

студентської наукової конференції історичного факультету. Березень 2017 року. 

Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2017. С. 54-56. 

Бибик А. Диференціація суспільства за збірками законів. Збірник матеріалів ХХ 

студентської наукової конференції історичного факультету. Березень 2017 року. 

Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2017. С. 57-59. 

Костенко І. Нові тенденції соціально-економічного і культурно-освітнього розвитку на 

початку ХХІ століття. Збірник статей за матеріалами Всеукраїнської наукової 

конференції «Україна і постмодерна Європа». Львів, 2017. С. 88-91. 

Костенко І. Роль інституту освіти у вимірі постіндустріального суспільства. Збірник 

статей за матеріалами Міжнародної наукової конференції «Освітні обрії ХХІ 

століття». Дніпро, 2017. С. 67-68. 

 

6.3.2. Студентські публікації у співавторстві із науковими керівниками 

(кількість та список) 

Всього – 2 публікації. 

Год Б.В., Лобода Д.О. «Тиранічні збочення» і пошук способів утілення концепції «Граду 

Божого» в суспільно-політичній думці іспанського Ренесансу другої половини XVI – 

початку XVII століття. Історичні і політичні дослідження : наук. журн. Вінниця, 2017. 

№ 1 (60). С. 7-16. 

Год Б.В., Лобода Д.О. «Вальядолідська хунта» – перший прояв концептуальної антиномії 

в суспільно-політичній думці Католицького Відродження XVI століття. Історична 

пам'ять : наук. зб. Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2017. Вип. 36. С. 114-121. 

 

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 

Лобода Дмитро 

Олександрович 

Історія ІІ (друге) 

 

6.6. Участь студентів у інших конкурсах всеукраїнського рівня та їх результати 

(до 20 рядків) 

Із 16 по 18 червня 2017 року Фонд Віктора Пінчука провів у Києві 10-й 

Щорічний молодіжний форум стипендіальних програм «Завтра.UA». Подія 

об'єднала близько 400 стипендіатів різних років, серед них 100 нових переможців 

стипендіальної програми «Завтра.UA», яким надаватиметься підтримка в їх 

навчанні та в реалізації проектів в Україні. Серед сотні кращих цього року 



опинилася конкурсна робота студента ІV курсу історичного факультету Лободи 

Дмитра «Ренесансні мислителі XIV-XVI століть про необхідність виховання 

правителя» (науковий керівник - доктор педагогічних, кандидат історичних наук, 

професор Год Б. В.). Усього в конкурсі на отримання стипендії взяли участь 773 

студента з різних куточків країни. Студентові Д. Лободі призначено річну 

стипендію стипендіальної програми “Завтра UA”. 

 

6.7. Участь студентів у інших конкурсах обласного рівня та їх результати (до 20 

рядків) 

17 листопада 2017 року в Палаці дозвілля «Листопад» в межах щорічного 

обласного молодіжного проекту «Наша єдина студентська родина» відбулося 

нагородження найбільш активних студентів. Були серед них і ті, хто навчається в 

ПНПУ імені В.Г. Короленка. Так, кращим студентом-науковцем Полтавщини 

2017 року визначено Дмитра Лободу. Обласний молодіжний проект до 

Міжнародного дня студента «Наша єдина студентська родина» проводився з 

метою патріотичного виховання молоді, розвитку волонтерства, стимулювання 

підвищення суспільної активності студентської молоді. Головними завданнями 

його були: формування високих моральних цінностей, забезпечення змістовного 

студентського дозвілля та створення сприятливих умов для реалізації творчого 

потенціалу студентської молоді. 

 

VII.  Науково-дослідна та інноваційна діяльність молодих учених 

7.1. Окремі статистичні дані навести відповідно до таблиці: 

Роки Кількість студентів, які 

беруть участь у наукових 

дослідженнях 

 

Кількість молодих 

учених, які працюють 

на кафедрі 

Кількість молодих 

учених, які 

залишаються у ВНЗ 

після закінчення 

аспірантури 

2013 155 1 - 

2014 156 - - 

2015 52 - - 

2016 48 - - 

2017 46 - - 

 

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). 

 

IX. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями 
 

9.1. Договори та угоди, укладені до 2017 р., дія яких продовжується 

 

Країна 

партнер 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробіт-

ництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

Номер 

договору 

      

 

9.2. Договори та угоди, укладені в 2017 р. 



Країна 

партнер 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробіт-

ництва 

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). 

Год Н.В. – 15-20 травня 2017 року. Місто Кошице (Словаччина), технічний 

університет; місто Будапешт (Угорщина), Мішкольцський університет; місто 

Братислава (Словаччина), Братиславський університет; місто Відень (Австрія), 

Віденський університет. 

Мета стажування: комплексне вивчення ефективних практик, актуальних 

питань освіти та науки, відповідних нормативно-правових документів, трансляція 

вітчизняного та зарубіжного досвіду, запровадження серії науково-практичних 

семінарів і консультацій за участю викладачів і науковців європейських 

університетів в Україні. За результатами стажування отримано Сертифікат 

№207/2017 (112 годин), опубліковано наукову статтю в зарубіжному виданні. 

 

X. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась 

спільно з науковими установами Національної академії наук України та 

Національної академії педагогічних наук України (до 20 рядків) 
1. Наукова установа:  

2. Напрями діяльності:  

− Спільні структурні підрозділи 

− Тематика досліджень 

− Видавнича діяльність 

− Стажування студентів та аспірантів на базі академічних установ 

− Результативність спільної співпраці 

− Об’єднання зусиль щодо створення спільних центрів колективного 

користування наукоємним обладнанням, шляхи вирішення цього питання 

 

XI. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністрацією спрямовані на підвищення 

рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб (до 

10 рядків). 
 

XII. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах 

робочого часу викладачів та мають номер державної реєстрації УкрІНТЕІ: 
 

 

XIII. Конференції 

13.1. Інформація про проведення кафедрою конференцій (семінарів) 

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

 Кількість проведених конференцій 

 2014 2015 2016 2017 

Міжнародна конференція - - - - 

Всеукраїнська конференція - 1 - 1 

Регіональна конференція 2 1 2 - 

Тема та 

№ державної реєстрації 

Науковий керівник Науковий результат Його значимість 

    



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

№ 

з/п 

Назва Дата 

проведення 

Статус Кількість 

учасників 

Міністерства, 

відомства або 

установи, що є 

співорганізаторами 

заходу 

1. Десятий 

Всеукраїнський 

науково-практичний 

семінар «Актуальні 

питання всесвітньої 

історії та методика їх 

викладання. До 500-

ліття Реформації в 

Європі» 

28-29 

березня 

2017 року 

Всеукра-

їнський 

140 Управління 

культури 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації, 

Українська 

асоціація 

релігієзнавців 

 

XIV. Інформація про наукові публікації викладачів кафедри (повний 

бібліографічний перелік) 

 

1. Монографія, словник, довідник 

Цебрій І.В., Ващенко Н.Н. Науково-мистецька школа Олександра Мишуги (1853‒1922) в 

контексті розвитку української вокальної педагогіки: монографія. Lambert-Classik, 2017. 

204 с. 

 

2. Підручник для ВНЗ (з грифом Вченої ради) 

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

Лахно О.П., Шаповал Л.І. Навчальна архівна та музейна практика: навч.-метод. посіб. 

Полтава: Друкарська майстерня, 2017. 30 с. 

 

4. Підручник для ЗНЗ (з грифом МОН) 

5. Навчальний посібник для ЗНЗ (з грифом МОН) 

6. Мультимедійний посібник 

Опенько В.В., Цебрій І.В. Вокально-педагогічна школа Василя Івановича Опенька (1924-

1991) : методичний посібник для студентів закладів мистецького спрямування. К.: 

КНУКіМ, 2016. 58 с. 

 

7. Стаття 

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

7.1.1. видані англійською мовою 

Iryna Tsebriy. The Boundaries of the Historical Archive: Reclamation and real Value. 

Archives and Manuscripts : The Journal of the Australian Society of Archivists Inc. 

Volume 46, 2017. P. 46‒51. ISSN: 0157-6895. 

 

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 

Год Б.В., Год Н.В. Велична постать європейської педагогіки: іспанський 

наставник і гуманіст Х.Л. Вівес (1492-1540 роки). Витоки педагогічної 

майстерності. Серія : Педагогічні науки. 2017. Вип. 20. С. 66-71. 



Лахно О. Репресивна політика органів влади щодо Спілки церков Євангельських 

християн-баптистів у СРСР упродовж 60-80-х років ХХ століття. Емінак : 

науковий щоквартальник. 2017. №1 (17) (січень-березень). Т. 1. С. 107-112. 

Цебрій І.В. Французька романика у розмаїтті мистецьких жанрів. Молодий 

вчений. №48.1. 2017. С. 77‒81. 

Цебрій І.В., Лебединська М.О. Дослідження візантійських традицій виховання у 

релігійній обрядовості Київської Русі в зарубіжній історіографії. Педагогічні 

науки. 2017. №66-67. С. 156‒161. 

 

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

Вільховий Ю. Процеси інституалізації та міжконфесійні зв’язки в українському 

протестантизмі наприкінці XX – початку ХХІ століття. Історія релігій в Україні. 

Львів : Логос, 2017. Вип. 27. С. 629–638. 

Вільховий Ю., Міхневич П. Інституалізація та міжконфесійні зв’язки в українському 

протестантизмі наприкінці XX – початку ХХІ століття. Реформація-500: 

загальноєвропейський та український контекст: Альманах. Львів: Логос, 2017. 

С. 69-72. 

 

7.4. У фахових виданнях (за профілем кафедри) 

Год Б.В. Полікультурний підхід у сучасній мистецькій освіті : методологічний 

аспект. Мистецька освіта : зміст, технології, менеджмент : зб. наук. пр. Серія : 

Педагогічні науки. К.: Вид-во ТОВ «ТОНАР», 2016. Вип. 11. С. 49-62 (надруковано 

в 2017 році). 

Год Б.В., Лобода Д.О. «Тиранічні збочення» і пошук способів утілення концепції 

«Граду Божого» в суспільно-політичній думці іспанського Ренесансу другої 

половини XVI – початку XVII століття. Історичні і політичні дослідження : наук. 

журн. Вінниця, 2017. № 1 (60). С. 7-16. 

Год Б.В., Лобода Д.О. «Вальядолідська хунта» – перший прояв концептуальної 

антиномії в суспільно-політичній думці Католицького Відродження XVI століття. 

Історична пам'ять : наук. зб. Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2017. Вип. 36. 

С. 114-121. 

Год Б.В., Сітарчук Р.А. Епістемологічний поворот в українознавстві. Рецензія: 

Усатенко Т.П. Епістемологія українознавства : педагогічний контекст : монографія 

Т.П. Усатенко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 128 с. Історична пам'ять : наук. 

зб. Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2017. Вип. 36. С. 163-168. 

Год Н.В., Вільховий Ю.В. Десятий Всеукраїнсьий науково-практичний семінар 

«Актуальні питання всесвітньої історії та методика їх викладання. До 500-ліття 

Реформації в Європі» в Полтаві. Історична пам'ять : наук. зб. Полтава : ПНПУ імені 

В.Г. Короленка, 2017. Вип. 36. С. 152-155. 

Бесєдіна Н.В. «Турецька тема» у європейській суспільно-політичній думці епохи 

Реформації. Історична пам’ять. 2017. Вип. 36. С. 104-114. 

Тронько Т.В. Методичний апарат навчальних посібників зі всесвітньої історії для 

середньої школи Російської імперії другої половини ХІХ – початку ХХ століття (на 

прикладі вивчення європейської Реформації). Історична пам'ять : наук. зб. Полтава: 

ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2017. Вип. 36. С. 143–151. 

 

7.5. У інших (не фахових) виданнях 

Год Н. Інноваційна педагогічна діяльність у загальноосвітньому навчальному 

закладі. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. 2017. № 5 (3). Р. 44-

46. 



Лахно О.П. Наукові здобутки історичного факультету за 2016 рік. Збірник 

матеріалів ХХ студентської наукової конференції історичного факультету. 

Березень 2017 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2017. С. 10-12. 

 

8. Публікації у збірниках матеріалів конференцій 

8.1. Внесених до наукометричних баз 

8.2. Міжнародних конференцій 

Цебрій І.В. Григоріанський хорал як складова частина європейської епохи 

Романики. Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції 

«Мистецька освіта в контексті глобалізації та полі культурності» (3-4 квітня 

2017 р.). Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2017. С. 49‒61. 

Цебрій І.В. Становлення школи «Ars Nova» в контексті середньовічного музичного 

мистецтва Франції. Зб. матеріалів Міжнародного науково-практичного симпозіуму 

«Musica moderna: XVI-XXI» :  28-30 квітня 2017 р. К.: НМАУ ім. П.І. Чайковського, 

2017. С. 111‒123. 

 

8.3. Всеукраїнських конференцій 

Цебрій І.В. Великі полководці Реформації: Ян Жижка. Епоха Реформації та сучасна 

Україна : зб. наук. пр. за матеріалами доп. і повід. Десятого Всеукраїнського 

науково-практичного семінару «Актуальні питання всесвітньої історії та методики 

їх викладання. До 500-ліття Реформації в Європі», 28-29 березня 2017 року. Полтава: 

Астрея, 2017. С. 118-124. 

Год Б.В. Ідея свободи волі в епоху Католицької Реформації. Епоха Реформації та 

сучасна Україна : зб. наук. пр. за матеріалами доп. і повід. Десятого Всеукраїнського 

науково-практичного семінару «Актуальні питання всесвітньої історії та методики 

їх викладання. До 500-ліття Реформації в Європі», 28-29 березня 2017 року. Полтава: 

Астрея, 2017. С. 32-42. 

Год Н.В. Реформаторські ідеї гуманіста Еразма Роттердамського у перші десятиліття 

XVI століття : між молотом і ковадлом. Епоха Реформації та сучасна Україна : зб. 

наук. пр. за матеріалами доп. і повід. Десятого Всеукраїнського науково-

практичного семінару «Актуальні питання всесвітньої історії та методика їх 

викладання. До 500-ліття Реформації в Європі», 28-29 березня 2017 року. Полтава : 

Астрея, 2017. С. 80-90. 

Лахно О. Джон Вікліф і реформаційні ідеї Яна Гуса в Чехії: спільне та відмінне. 

Епоха Реформації та сучасна Україна : збірник наукових праць за матеріалами 

доповідей і повідомлень Десятого Всеукраїнського науково-практичного семінару 

«Актуальні питання всесвітньої історії та методика їх викладання. До 500-ліття 

Реформації в Європі», 28-29 березня 2017 року. Полтава: Астрея, 2017. С. 96-104. 

Лахно О. Джерела зарубіжних архівів щодо внутріцерковної боротьби 

Євангельських християн-баптистів другої половини ХХ століття. Держава і Церква 

в новітній історії України: збірник наукових статей за матеріалами VІ 

Всеукраїнської наукової конференції «Держава і Церква в новітній історії України» 

(25 – 26 жовтня 2017 року). Полтава: Астрея, 2017. 

Рибачук В.О. Протестантська концепція західного підприємництва у творчості 

Макса Вебера. Епоха Реформації та сучасна Україна : зб. наук. пр. за матеріалами 

доп. і повід. Десятого Всеукраїнського науково-практичного семінару «Актуальні 

питання всесвітньої історії та методики їх викладання. До 500-ліття Реформації в 

Європі», 28-29 березня 2017 року. Полтава: Астрея, 2017. С. 54-61. 

Бесєдіна Н.В. Туркофільство в Європі епохи Реформації. Епоха Реформації та 

сучасна Україна : зб. наук. пр. за матеріалами доп. і повід. Десятого Всеукраїнського 

науково-практичного семінару «Актуальні питання всесвітньої історії та методики 



їх викладання. До 500-ліття Реформації в Європі», 28-29 березня 2017 року. Полтава: 

Астрея, 2017. С. 65-76. 

Тронько Т.В. Європейська Реформація в навчальних посібниках Російської імперії 

другої половини ХІХ – початку ХХ століття : методичний аспект. Епоха Реформації 

та сучасна Україна : зб. наук. пр. за матеріалами доп. і повід. Десятого 

Всеукраїнського науково-практичного семінару «Актуальні питання всесвітньої 

історії та методики їх викладання. До 500-ліття Реформації в Європі», 28-29 березня 

2017 року. Полтава: Астрея, 2017. С. 262–269. 

Швець Л.М. Перші кроки Реформації в Речі Посполитій. Епоха Реформації та 

сучасна Україна : зб. наук. пр. за матеріалами доп. і повід. Десятого Всеукраїнського 

науково-практичного семінару «Актуальні питання всесвітньої історії та методики 

їх викладання. До 500-ліття Реформації в Європі», 28-29 березня 2017 року. Полтава: 

Астрея, 2017. С. 137–146. 

Вільховий Ю. Реформація і протестантизм на Полтавщині: з історії німецької 

лютеранської громади. Епоха Реформації та сучасна Україна : зб. наук. пр. за 

матеріалами доп. і повід. Десятого Всеукраїнського науково-практичного семінару 

«Актуальні питання всесвітньої історії та методики їх викладання. До 500-ліття 

Реформації в Європі», 28-29 березня 2017 року. Полтава: Астрея, 2017. С. 158–168. 

Вільховий Ю. Вітчизняний євангельський протестантизм на рубежі тисячоліть (на 

прикладі церкви євангельських християн-баптистів). Держава і Церква в новітній 

історії України: збірник наукових статей за матеріалами VІ Всеукраїнської наукової 

конференції «Держава і Церква в новітній історії України» (25–26 жовтня 

2017 року). Полтава: Астрея, 2017. 

 

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

за НП**/кількість ставок НПП 

0 

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

за НП / кількість ставок НПП 

0 

k7  Обсяг фінансування НП із міжнародних фондів (тис. грн) / к-сть ставок НПП 0 

k8  
Кількість отриманих охоронних документів, право власності на які належить 

Університету /кількість ставок НПП 
0 

k9  Кількість опублікованих монографій / кількість ставок НПП 0,2 

k10  
Кількість наукових публікацій у центральних, фахових виданнях України та 

у зарубіжних виданнях / кількість ставок НПП 
2,9 

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

кількість ставок НПП 
0,2 

k12  
Кількість призових місць у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах наукових 

робіт студентів/кількість ставок НПП 
0,4 

Σ  Загальний показник науково-дослідної та інноваційної діяльності кафедри 3,7 

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



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

кафедри на 2018 р. 

Усі НПП кафедри задіяні у заходах, приурочених до 100-річчя історичного 

факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка 

згідно плану заходів на 2018 рік. 

 

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. 

  



Звіт про міжнародну діяльність кафедри всесвітньої історії та методики викладання 

історії у 2017 році 

 

1. Договори та угоди, укладені в 2017 р. 

Країна 

партнер 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

Номер 

договор

у 

      

 

2. Розробка чи реалізація міжнародного наукового/освітнього гранту. 

Назва проекту Організація-

донор 

Учасники 

проектної групи 

Результат 

    

 

3. Участь у міжнародному науковому/освітньому проекті. 

Назва проекту Країна(ни)-

партнер(ри) 

Учасники від 

кафедри 

Опис діяльності за 

проектом (до 20 слів) 

    

 

4. Інформація про закордонні стажування. 

ПІБ особи, яка 

пройшла 

стажування 

Країна 

стажування 

Тема стажування Термін 

стажування 

Документ, що 

засвідчує результати 

стажування 

Год Наталія 

Володимирівна 

Словаччина, 

м. Кошице 

Інновації у 

вищій освіті: 

світові тенденції 

та регіональний 

досвід 

5-20 травня 

2017 року 

Сертифікат 

№207/2017 від 

20 травня 2017 року, 

виданий Акаде-

мічним товариством 

Михала Балудянсь-

кого при Технічному 

університеті  

 

5. Інформація про закордонні відрядження. 

ПІБ особи, яка 

перебувала у 

відрядженні 

Країна та організація, куди 

здійснено відрядження 

Термін 

відрядження 

Мета 

відрядження 

    

 

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

CPE, TOFIC). 

ПІБ особи, яка отримала сертифікат Назва іспиту Рівень 

   

 

7. Членство в іноземних організаціях (за фаховим спрямуванням). 

Назва організації ПІБ учасника 

  

8. Інші види міжнародної співпраці. 

  



Показники наукової та науково-технічної діяльності кафедри 

за 2017 р. 
№ 

з/п 
Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності кафедри 
2017 

1. Науково-педагогічні кадри  
1.1. Чисельність  науково-педагогічних працівників кафедри, усього 9 
1.1.1. Чисельність штатних працівників, усього 9 

а)  з них: – доктори наук 2 
б)   – кандидати наук 6 

1.1.2. Чисельність працівників, які працювали за зовнішнім сумісництвом, усього - 
а)  з них: – доктори наук - 
б)   – кандидати наук - 

1.1.3. Внутрішні сумісники, усього - 
а)    у тому числі: – доктори наук - 
б)    – кандидати наук - 

1.2. Вікові категорії виконавців науково-дослідних робіт   
1.2.1. 22-35 років - 
1.2.2. 35-45 років 3 
1.2.3. 45-60 років 6 
1.2.4. понад 60 років - 
1.3. Середній вік виконавців науково-дослідних робіт 51 

2. Підготовка наукових кадрів  
2.1. Загальна чисельність аспірантів у звітному періоді, усього - 
2.1.1.  з них: – з відривом від виробництва - 
2.1.2.    без відриву від виробництва - 
2.2. Чисельність аспірантів прийнятих у звітному періоді - 
2.3. Чисельність аспірантів, які закінчили аспірантуру у звітному періоді, усього - 
2.3.1.  з них: – із захистом дисертації - 
2.4. Кількість захищених дисертацій у звітному періоді, усього - 
2.4.1. з них: – кандидатських дисертацій - 
2.4.2.  – докторських дисертацій - 
2.5. Достроково захищені дисертації у період навчання в аспірантурі за 

державним замовленням 
- 

2.6. Кількість аспірантів, які залишилися працювати на кафедрі - 

3. Фінансування науково-технічної діяльності  
3.1. Обсяг фінансування із загального фонду, тис. грн., усього, з них: - 
3.1.1.  – фундаментальних досліджень - 
3.1.2.  – прикладних досліджень і розробок - 
3.1.3.  – збереження наукових об'єктів, що становлять НН - 
3.1.4.  – проведення міжнародних наукових заходів - 
3.1.5.  – інші - 
3.2. Обсяг надходжень до спеціального фонду за результатами наукової та 

науково-технічної діяльності, тис. грн., усього, з них: 
- 

3.2.1.  – обсяг фінансування науково-технічних робіт за державними 

цільовими програмами 
- 

3.2.2.  – обсяг фінансування науково-технічних робіт за державним 

замовленням 
- 

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

проектами  міжнародного  співробітництва (гранти, наукові проекти) 
- 

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

госпдоговорами 
- 

3.2.4.1.   у тому числі: – міжнародними - 



№ 

з/п 
Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності кафедри 
2017 

3.2.5.  – обсяг фінансування за надання наукових послуг - 
3.2.6.  – обсяг фінансування фундаментальних досліджень, з них: - 
3.2.6.1.  – за грантами Державного фонду фундаментальних досліджень - 
3.2.7.  – надходження від надання платних послуг та виконання наукових і 

науково-технічних робіт, що акумулюються на рахунках інших КПКВК  
- 

4. 
Матеріально-технічне забезпечення наукової та науково-технічної 

діяльності 
 

4.1. Кількість існуючих на базі кафедри наукових та науково-технічних 

інфраструктур: 
 

4.1.1.  – лабораторії - 
4.1.2.  – центри - 
4.1.3.  – музеї - 
4.1.4.  – ботанічні сади - 
4.1.5.  –  інші (із зазначенням позицій) - 

5. 
Результативні показники виконання наукових, науково-технічних 

робіт 
 

5.1. Кількість робіт, відзначених Державною премією України в галузі науки і 

техніки, поданих від кафедри 
- 

5.2. Кількість робіт, відзначених  міжнародними нагородами - 
5.3. Кількість наукових, науково-технічних робіт, договорів на науково-технічні 

послуги, які виконувались за рахунок коштів замовників (спец. фонд), 

усього 

- 

5.3.1.  з них: – наукові, науково-технічні роботи за державними 

цільовими програмами   
- 

5.3.2.   – наукові, науково-технічні роботи за державним 

замовленням 
- 

5.3.3.   – кількість міжнародних грантів - 
5.3.4.   – кількість міжнародних договорів на виконання наукових та 

науково-технічних робіт 
- 

5.3.5.   – наукові, науково-технічні роботи за госпдоговорами - 
5.3.5.1   у тому числі: – міжнародними - 
5.3.6. Кількість фундаментальних досліджень, з них: - 
5.3.6.1.   – за грантами Державного фонду фундаментальних 

досліджень 
- 

5.4. Кількість наукових і науково-технічних робіт, які виконувались в межах 

кафедральної тематики: 
- 

5.4.1  з них: – зареєстрованих в УкрІНТЕІ   - 
5.5. Кількість завершених наукових, науково-технічних робіт за рахунок коштів 

загального фонду державного бюджету у звітному періоді, усього, в тому 

числі: 

- 

5.5.1.  – фундаментальні дослідження - 
5.5.2.  – прикладні дослідження - 
5.5.3.  – прикладні розробки - 
5.6. Кількість завершених наукових, науково-технічних робіт, договорів на 

науково-технічні послуги, які виконувались за рахунок коштів замовників, 

усього 

- 

5.6.1.  з них: – наукові, науково-технічні роботи за  державними 

цільовими програмами 
- 

5.6.2.   – наукові, науково-технічні роботи за державним 

замовленням  
- 

5.6.3.   – наукові, науково-технічні роботи за проектами 

міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти) 
- 
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5.6.4.   – наукові, науково-технічні роботи за госпдоговорами - 
5.6.4.1.   у тому числі: – міжнародними - 
5.6.5.   – фундаментальні дослідження, з них: - 
5.6.5.1.   – за грантами Державного фонду фундаментальних 

досліджень 
- 

5.6.6.   – інше, з них - 
5.6.6.1   – договори на наукові та науково-технічні послуги - 
5.7. Кількість закінчених наукових і науково-технічних робіт, які виконувались 

в межах кафедральної тематики: 
- 

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

симпозіумів), всього 
1 

5.8.1.  – з них: всеукраїнських 1 
5.8.2.  – міжнародних, всього - 
5.9. Взято участь у виставках, всього - 
5.9.1.  з них: – у національних - 
5.9.2.   – у міжнародних - 
5.10. Кількість угод про науково-технічне співробітництво із зарубіжними 

ВНЗ/НУ, установами, організаціями 
- 

5.11. Створено науково-технічної продукції НТП (видів виробів), усього, в тому 

числі: 
- 

1) " – нових технологій, з них: - 
а)  – за фундаментальними дослідженнями - 
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками - 
в)  – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок 

коштів замовників 
- 

г)  – за роботами у межах кафедральної тематики - 
2) " – сортів рослин та порід тварин, з них: - 

а)  – за фундаментальними дослідженнями - 
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками - 
в)  – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок 

коштів замовників 
- 

г)  – за роботами у межах кафедральної тематики - 
3) " – методів, теорій, з них: - 

а)  – за фундаментальними дослідженнями - 
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками - 
в)  – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок 

коштів замовників 
- 

г)  – за роботами у межах кафедральної тематики - 

4) " – інше*(із зазначенням позицій), з них: - 
а)  – за фундаментальними дослідженнями - 
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками - 
в)  – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок 

коштів замовників 
- 

г)  – за роботами у межах кафедральної тематики - 
5.12. Впроваджено НТП у виробництво, усього одиниць, у тому числі: - 
1) " – нових технологій, з них: - 

а)  – за фундаментальними дослідженнями - 
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками - 
в)  – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок 

коштів замовників 
- 
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г)  – за роботами у межах кафедральної тематики - 
2) " – сортів рослин та порід тварин, з них: - 

а)  – за фундаментальними дослідженнями - 
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками - 
в)  – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок 

коштів замовників 
- 

г)  – за роботами у межах кафедральної тематики - 
3) " – методів, теорій, з них: - 

а)  – за фундаментальними дослідженнями - 
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками - 
в)  – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок 

коштів замовників 
- 

г)  – за роботами у межах кафедральної тематики - 
4) " – інше*(із зазначенням позицій), з них: - 

а)  – за фундаментальними дослідженнями - 
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками - 
в)  – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок 

коштів замовників 
- 

г)  – за роботами у межах кафедральної тематики - 
5.13. Впроваджено НТП  у навчальний процес, усього одиниць, у тому числі: - 
1) " – нових технологій - 
2) " – нових матеріалів - 
3) " – сортів рослин та порід тварин - 
4) " – методів, теорій - 
5) " – інше*(із зазначенням позицій)  - 

6. Наукові праці  
6.1. Опубліковано монографій  
6.1.1. Усього одиниць в Україні, в тому числі: 1 

а)  – за фундаментальними дослідженнями - 
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками 1 
в)  – в межах кафедральної тематики - 

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

з них 
6 

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

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

6.1.4. Всього обліково-видавничих аркушів монографій виданих за кордоном - 
6.2. Опубліковано підручників, навчальних посібників  
6.2.1. Усього одиниць, в тому числі: 1 

а)  – за фундаментальними дослідженнями - 
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками - 
в)  – в межах кафедральної тематики 1 

6.2.2. Всього обліково-видавничих аркушів підручників 2 
6.3. Кількість публікацій (статей)  
6.3.1. Усього одиниць опублікованих в Україні, в тому числі: 25 
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а)  – за фундаментальними дослідженнями - 
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками 4 
в)  – в межах кафедральної тематики 21 

6.3.2. Всього обліково-видавничих аркушів публікацій (статей) в Україні 13,2 
6.3.3. Усього одиниць, опублікованих за кордоном (за винятком п. 6.3.5.), в тому 

числі 
1 

а)  – за фундаментальними дослідженнями - 
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками 1 
в).  – в межах кафедральної тематики - 

6.3.4. Всього обліково-видавничих аркушів публікацій (статей) виданих за 

кордоном 
0,5 

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

of Science для соціо-гуманітарних Copernicus) усього одиниць, в тому числі 
5 

а)  – за фундаментальними дослідженнями 0 
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками 2 
в)  – в межах кафедральної тематики 3 

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

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

Copernicus) 

2,6 

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

(Scopus, Web of Science для соціогуманітарних Copernicus) 
- 

6.5 У інших наукометричних базах даних (крім РИНЦ) - 
6.6. Кількість журналів кафедри, що входять до наукометричних баз даних, з 

них: 
- 

6.6.1.  - до Scopus, Web of Science - 
6.6.2.  - до інших - 

7. 
Інноваційна спрямованість результатів наукових, науково-технічних 

робіт 
 

7.1. Подано заявок на видачу охоронних документів, усього одиниць, в тому 

числі: 
- 

7.1.1. " – в Україні, з них: - 
7.1.1.1.  – патентів на винаходи - 
7.1.2. " – за кордоном, з них: - 
7.1.2.1.  – патентів на винаходи - 
7.2. Отримано охоронних документів, усього одиниць, в тому числі: - 
7.2.1. " – в Україні, з них: - 
7.2.1.1.  – патентів на винаходи - 
7.2.2. " – за кордоном, з них: - 
7.2.2.1.  – патентів на винаходи - 
7.2.2.2.  – відкриття - 
7.3. Кількість проданих ліцензій,  - 
7.3.1  - усього одиниць - 
7.3.2  - отриманих коштів від продажу (тис. грн.) - 

8. Наукова робота студентів  
8.1. Кількість переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, 

усього, в тому числі: 
- 

8.1.1.   – на міжнародних олімпіадах - 
8.2. Кількість студентів – учасників Всеукраїнських та міжнародних конкурсів 

студентських НДР, з них: 
2 

8.2.1.   – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 2 
8.2..2.   – переможці міжнародних конкурсів студентських НДР - 
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8.3. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього, з них: 33 
8.3.1.   – самостійно 31 
8.4. Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України - 

9. Молоді вчені на кафедрі  (до 35 років), доктори наук (до 40 років) - 
9.1. Чисельність молодих учених на кафедрі, усього, з них: - 
1)   – доктори наук - 
2)   – кандидати наук - 
3)   – аспіранти - 
4)   – докторанти - 
5)   – без ступеня, не включаючи аспірантів - 
9.2. Кількість науковців, що отримували премії, з них: - 
 

1) 
 – гранти Президента України для підтримки наукових досліджень 

молодих вчених 
- 

 

2) 
 – гранти Президента України докторам наук для здійснення 

наукових досліджень 
- 

 

3) 
 – щорічні гранти Президента України для обдарованої молоді - 

 

4) 
 – щорічні премії Президента України для молодих учених - 

5)  – премії Верховної Ради України найталановитішим молодим 

ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень науково-

технічних розробок 

- 

 

6) 
 – премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді 

у розбудові України 
- 

7)  – стипендії Верховної Ради України - 
 

8) 
 – стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених - 

9.3. Кількість наукових праць, конференцій, у яких брали участь молоді вчені - 
9.3.1. Опубліковано монографій, з них: - 
1)   – за кордоном - 
9.3.2. Опубліковано підручників, навчальних посібників - 
9.3.3. Кількість публікацій (статей), усього одиниць, з них: - 
1)   – статей у зарубіжних виданнях, в тому числі: - 

а)   – у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, 

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 
- 
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