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6

1.1.Вчене звання професора у 2020 р. отримали – 0
1.2.Вчене звання доцента у 2020 р. отримали – 0

II.
№
з/п

Розробки, які впроваджено у 2020 році за межами ЗВО:
Назва та автори Важливі
Місце
Дата, № акту Практичні
розробки
показники, які
впровадження
впровадження результати, які
характеризують
(назва
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 2020 році не впроваджували розробок за межами ЗВО.

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 2020 році не отримували документи інтелектуальної власності
3.3.

Інформація про позитивне рішення про видачу патенту на винахід

IV. Список наукових праць, опублікованих у 2020 році у зарубіжних виданнях,
внесених до баз даних:
4.1. Scopus та Web of Science:
№
з/п

Автор

Назва
роботи

Назва видання,де
опубліковано роботу

Том, номер (випуск),
перша-остання
сторінки роботи

ISSN

Викладачі кафедри у 2020 році не мають наукових праць, опублікованих у зарубіжних
виданнях, внесених до баз даних Scopus та Web of Science
4.2. Index Copernicus:
№
з/п

Автор

1.

Штепа Проблема Virtus. Scientific Journal.
О.О. стресогенез
2019.
у правової
ментальнос
ті
українськог
о етносу в
контексті
вітчизняног
о
державотво
рення
Штепа
Межове Virtus. Scientific Journal.
О.О. становище,
2020.
бездержавн
ість та
кріпацтво
як чинники
стресогенез
у правової
ментальнос
ті
українськог
о етносу в
контексті
вітчизняног
о
державотво
рення

2.

Назва
роботи

Назва видання,де
опубліковано роботу

Том, номер (випуск),
ISSN
перша-остання
сторінки роботи
№ 39. Р. 32-35.
ISSN 24104388 (Print)
ISSN 24153133
(Online)

№ 40. Р. 32-35.

ISSN 24104388 (Print)
ISSN 24153133 (Online

V. Список наукових праць, опублікованих у 2020 році у вітчизняних виданнях,
внесених до баз даних:
5.1.Scopus та Web of Science:

№
з/п

Автори

Назва
роботи

Назва видання,
де опубліковано роботу

Том, номер (випуск),
перша-остання
сторінки роботи

ISSN

Викладачі кафедри у 2020 році не мають наукових праць, опублікованих у вітчизняних
виданнях, внесених до баз даних Scopus та Web of Science

5.2.Index Copernicus:
№ Автор
Назва
Назва видання,
Том, номер (випуск),
з/
роботи
де опубліковано роботу
перша-остання
п
сторінки роботи
1.
Кравченко
Філософсько- Філософські обрії: Наук.- Вип. 43. Київ, Полтава,
П.А., Мєшков методологічний теорет. журн. Ін-т філософії
2020. С. 31-62.
В.М.
аналіз наукового Г.С.Сковороди
НАН
знання Френсіса України,
ПНПУ
імені
Бекона.
В.Г.Короленка.

ISSN

ISSN
20751443
(Print)
ISSN
24122335
(Online)
2. Кравченко П.А.
Ментальні
Філософські обрії: Наук.- Вип. 44. Київ, Полтава, ISSN
особливості теорет. журн. Ін-т філософії
2020 С. 10-25.
2075вітчизняної освіти
Г.С.Сковороди НАН
1443
і культура
України, ПНПУ імені
(Print)
національної
В.Г.Короленка
ISSN
самосвідомості.
24122335
(Online)
3. Кравченко П.А., Фрэнсис Бэкон –
Вісник НАУ. Серія:
ISSN
№1(31). С. 26-34.
Мєшков В.М.
отец
Філософія. Культурологія.
2112западноевропейск
Київ: НАУ, 2020.
2157
ой философии
(Online)
науки.
ISSN
24115606
(Print)
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

На кафедрі немає наукових гуртків
№
з/п

Назва проблемної групи

Керівник групи

Кількість студентів

Філософсько-теоретичні
проблеми
культури
Актуальні проблеми сучасної західної
філософії
Ціннісні орієнтації в сучасному
українському суспільстві
Актуальні проблеми сучасності
Особливості розвитку сучасної науки
Актуальні проблеми вітчизняного
державотворення

1.
2.
3.
4.
5.
6.

№
з/п

доц. Головіна Н.І.

5

проф.
Кравченко
П.А.
доц. Блоха Я.Є.

6

доц. Усанова Л.А.
проф. Мєшков В.М.
Штепа О.О.

6
5
10

6.2.Проведені кафедрою студентські наукові конференції
Повна назва
Рівень
Дата
Кількість
конференції
(міжнародна,
проведення учасників
всеукраїнська.
(семінару)
регіональна,
університетська)

5

Наявність
збірника
матеріалів
конференції

У 2020 році студентські наукові конференції кафедрою не проводились.
6.3. Студентські публікації
6.3.1. Самостійні студентські публікації (кількість та список) – 30
1. Авраменко В.І. Передумови інноваційних соціокультурних трансформацій в
інформаційному суспільстві. Сучасні соціокультурні процеси: компетентісноаксіологічний аспект: Збірник статей і матеріалів Міжнародної науково-практичної
конференції (28-29 жовтня 2020 р.). Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2020. С.6-8.
2. Безруков С.І. Соціально-філософські підходи до розуміння феномена «лібертаріанський
патерналізм». Філософські обрії: Наук.-теорет. журн. Ін-т філософії Г.С.Сковороди НАН
України, ПНПУ імені В.Г.Короленка. Вип. 44. Київ, Полтава, 2020 С. 78-93.
3. Безруков С.І. Концепція «м’якого примусу» як співвідношення лібертаріанства та
патерналізму: соціально - філософський аналіз / С. Безруков // Virtus. Scientific Journal.
2020. № 49. Р. 72-99.
4. Безруков С. Негативні аксіологічні функці ЗМІ в сучасному суспільстві. Збірник
матеріалів ХХІІІ наукової конференції студентів, магістрантів і аспірантів факультету
історі та географі. Квітень 2020 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2020. С.122-125.
5. Бєлишев О.В. Ціннісно-смислові детермінанти волонтерської діяльності сучасної
молоді. Ольвійський форум – 2020 : стратегії країн Причорноморського регіону в
геополітичному просторі : XІV Міжнар. наук. конф. м. Миколаїв : програма та тези : II
Міжнар. наук.-практ. конф. 4 червня 2020 р., «Залучення патріотично активної молоді до
розвитку громадянського суспільства як чинник соціальної безпеки України» / Чорном.
нац. ун-т ім. Петра Могили. Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2020. С.67-70.
6. Голіздра О. Глобалізм як ідеологія сучасності. Збірник матеріалів ХХІІІ наукової
конференції студентів, магістрантів і аспірантів факультету історії та географії. Квітень
2020 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2020. С. 125-127.
7. Громцев Р. Художність спортивного бального танцю як критерій конкурсної оцінки.
Збірник матеріалів ХХІІІ наукової конференції студентів, магістрантів і аспірантів
факультету історії та географії. Квітень 2020 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2020. С.128-131.

8. Дацій Р. Перспективи ліберальної ідеї в сучасному світі. Збірник матеріалів ХХІІІ
наукової конференції студентів, магістрантів і аспірантів факультету історії та географії.
Квітень 2020 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2020. С.131-133.
9. Закладна Аліна. Категорія свободи в аспекті правової аксіології / А. Закладна //
Матеріали VI студентського круглого столу з міжнародною участю «Держава. Право.
Суспільство: Сучасні проблеми та тенденції розвитку». – Полтава: ПКНГ НТУ
«Полтавська політехніка», 2020. – с. 15-17.
10. Зозуля Любов Конституція України як джерело екологічного права / Л. Зозуля //
Матеріали VI студентського круглого столу з міжнародною участю «Держава. Право.
Суспільство: Сучасні проблеми та тенденції розвитку». – Полтава: ПКНГ НТУ
«Полтавська політехніка», 2020. – с. 53-57.
11. Іванішин Д. До визначення поняття «Анархія». Збірник матеріалів ХХІІІ наукової
конференції студентів, магістрантів і аспірантів факультету історії та географії. Квітень
2020 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2020. С.133-137.
12. Кондра Вероніка. Сучасний стан та перспективи розвитку правової культури в Україні
/ В. Кондра // Матеріали VI студентського круглого столу з міжнародною участю
«Держава. Право. Суспільство: Сучасні проблеми та тенденції розвитку». – Полтава ПКНГ
НТУ «Полтавська політехніка»,, 2020. – с. 27-29.
13. Костенко М. Гідність людини: філософсько-етичний аспект. Збірник матеріалів ХХІІІ
наукової конференції студентів, магістрантів і аспірантів факультету історії та географії.
Квітень 2020 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2020. С.137-140.
14. Костенко М. Структурні елементи та показники гідності людини / Розвиток суспільних
наук:європейські практики та національні перспективи: Матеріали міжнародної науковопрактичної конференції (м. Львів, 27-28 березня 2020 року). Львів: ГО «Львівська
фундація суспільних наук», 2020. С.67-69
15. Костенко М. Специфіка розуміння людської гідності у філософсько-етичному дискурсі
/ Науково-теоретичні аспети вирішення глобальних проблем сучасності: матеріали
міжнародної науково-прктичної конференції (м. Дніпро, 17-18 квітня 2020 року). Дніпро:
НО «Відкрите суспільство», 2020. С.92-94.
16. Костенко М. Філософська експлікація честі і гідності / Наукове пізнання: методологія
та технологія. Вип. 1(45) , Одеса, 2020. С.69-75.
17. Костенко М. Людська гідність у контексті сучасного українського дискурсу /
Філософські обрії: Наук.-теорет. журн. / Ін-т філософії Г. С. Сковороди НАН України,
Полтав. нац.пед.ун-т. В. Г. Короленка. Вип. 43.Київ ;Полтава, 2020.
С.103-113
18. Костенко М. Людська гідність: християнський та світський аспект / Філософські обрії:
Наук.-теорет. журн. / Ін-т філософії Г. С. Сковороди НАН України, Полтав. нац.пед.ун-т.
В. Г. Короленка. Вип. 44.Київ; Полтава, 2020. С.122-133
19. Костенко М.Т. Концепт людської гідності у поглядах М. Поповича / The 4th
International scientific and practical conference “Modern Achievements of Science and
Technology” (June 9-10, 2020) Liber A, Stockholm, Sweden. 2020. V. 1. Р.233-238
20. Кравченко Максим. Принцип верховенства права як засада громадянського
суспільства / М. Кравченко // Матеріали VI студентського круглого столу з міжнародною
участю «Держава. Право. Суспільство: Сучасні проблеми та тенденції розвитку». Полтава:
ПКНГ НТУ «Полтавська політехніка», 2020. С. 43-45.
21. Микитенко Олена. Правове виховання як засіб підвищення правової культури
суспільства /О. Микитенко // Матеріали VI студентського круглого столу з міжнародною
участю «Держава. Право. Суспільство: Сучасні проблеми та тенденції розвитку».
Полтава: ПКНГ НТУ «Полтавська політехніка», 2020. с. 35-37.
22. Новохатько А. Ескапізм у віртуальному просторі як життєва стратегія. Збірник
матеріалів ХХІІІ наукової конференції студентів, магістрантів і аспірантів факультету
історії та географії. Квітень 2020 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2020. С.140-142.

Пробийголова Руслан. Адміністративне право України та країн Європи: порівняльний
аналіз Матеріали VI студентського круглого столу з міжнародною участю «Держава.
Право. Суспільство: Сучасні проблеми та тенденції розвитку». Полтава: ПКНГ НТУ
«Полтавська політехніка», 2020. С. 62-65.
23. Ревека Д. Шикана як форма зловживання правом: поняття та механізм протидії.
Збірник матеріалів ХХІІІ наукової конференції студентів, магістрантів і аспірантів
факультету історії та географії. Квітень 2020 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2020. С. 142-145.
24. Супрун Г. Конфлікт як невід’ємний елемент трансформаційних процесів українського
суспільства ( згідно з теорією соціального конфлікту Р.Дарендорфа). Збірник матеріалів
ХХІІІ наукової конференції студентів, магістрантів і аспірантів факультету історії та
географії. Квітень 2020 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2020. С.145-148.
25. Супрун Г. Актуальні проблеми перекладу філософських текстів
ІV Міжнародна
студентська науково-практична конференція “Сучасний англомовний науковий дискурс”
(м. Полтава, 7 – 28 лютого 2020 року).
26. Супрун Г. Ідентичність індивіда в цифрову епоху соціальних комунікацій
/
Філософські обрії: Наук.-теорет. журн. / Ін-т філософії Г. С. Сковороди НАН України,
Полтав. нац.пед.ун-т. В. Г. Короленка. Вип. 43.Київ ;Полтава, 2020.С.85-94.
27. Супрун Г. Особливості трансформаційних змін освіти за добу незалежності
України»
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні соціокультурні
процеси: компетентісно-аксіологічний аспект» (28-29 жовтня 2020 р.) / Спецвипуск
журналу «Молодий вчений»
28. Новохатько А. Продуценти ескапізму в просторі масової культури. комунікацій /
Філософські обрії: Наук.-теорет. журн. / Ін-т філософії Г. С. Сковороди НАН України,
Полтав. нац.пед.ун-т. В. Г. Короленка. Вип. 44.Київ ;Полтава, 2020. С. 68-77.
29. Кісельова Т. Еволюція людини в ідеях трансгуманізму. / Філософські обрії: Наук.теорет. журн. / Ін-т філософії Г. С. Сковороди НАН України, Полтав. нац.пед.ун-т. В. Г.
Короленка. Вип. 44.Київ ;Полтава, 2020. С. 93-104.
30. Шаульський І. Вчення про державу і право у філософських поглядах Арістотеля.
Збірник матеріалів ХХІІІ наукової конференції студентів, магістрантів і аспірантів
факультету історії та географії. Квітень 2020 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2020. С.148-150.

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 2020 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 2020 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

2016
2017
2018
2019
2020

19
22
24
31
34

4
7
12
12
15

Кількість молодих
учених, які
залишаються у ЗВО
після закінчення
аспірантури
-

7.2.Інформація про захист дисертацій молодих вчених (штатних викладачів)
7.3.Інформація про проекти (гранти), які виконували (отримали) молоді вчені
(штатні викладачі)
VIII. Наявність в структурі кафедри наукових підрозділів (лабораторії, центри, музеї)
та результати їх роботи (до 20 рядків).
У структурі кафедри відсутні наукові підрозділи.
IX. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями
9.1. Договори та угоди, укладені до 2020 р., дія яких продовжується
Країна
партне
р

Установа партнер

Тема
співробітництв
а

Документ, в
рамках якого
здійснюється
співробітництво
, термін його дії
У 2020 році договори та угоди не укладались

9.2.Договори та угоди, укладені в 2020 р.
Країна Установа Тема
Документ, в
партне
партнер
співробітництв
рамках якого
р
а
здійснюється

Практичні
результати від
співробітництва

Номер
договору

Практичні
результати від
співробітництва

Номер
договору

співробітництво
, термін його дії
У 2020 році договори та угоди не укладались

9.3.Інформація про закордонні відрядження викладачів (вказати термін, мету та
результати відрядження, до 10 рядків).
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)
XI. Наукова установа: Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України.
XII. 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:
1. Випущено № 43 і 44 науково-теоретичного журналу «Філософські обрії»;
2. Заступник директора з наукової роботи, старший науковий співробітник
Інституту філософії імені Г.С. Сковороди, кандидат філософських наук Г.П.
Ковадло виступила зовнішнім стейкхолдером освітньо-професійної
програми підготовки магістрів за спеціальністю 033 Філософія.
3. Заступник директора з наукової роботи, старший науковий співробітник
Інституту філософії імені Г.С. Сковороди, кандидат філософських наук Г.П.
Ковадло виступила зовнішнім стейкхолдером освітньо – наукової програми
підготовки доктора філософії за спеціальністю 033 Філософія.
− Об’єднання зусиль щодо створення спільних центрів колективного
користування наукоємним обладнанням, шляхи вирішення цього питання

X.

XIII. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністрацією, обласною радою спрямовані
на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення
регіональних потреб (до 10 рядків).
XIV. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах
робочого часу викладачів та мають номер державної реєстрації УкрІНТЕІ:
Тема та
№ державної реєстрації

Науковий керівник

Науковий результат

Його значимість

Культурно-історична
детермінація розвитку
людського потенціалу в
процесі формування
громадянського
суспільства в Україні
ДР № 0116U002584

д. філос.н., проф. - Публікація 5
Кравченко П.А
статей в журналах з
науко метричними
даними (Index
Copernicus).
Участь
у
міжнародних
і
всеукраїнських
конференціях.
- Підготовка звіту
щодо
результатів
виконання науководослідної роботи по
темі і заявки на
перереєстрацію
теми.

Конкретизація
значення
людського
потенціалу
в
світі сучасних
соціокультурних
перетворень.

XV. Конференції
13.1.Інформація про проведення кафедрою конференцій (семінарів)
(конференції та семінари студентів і молодих вчених не вказувати):
Кількість проведених конференцій
2017
2018
2019
2020
Міжнародна конференція
Всеукраїнська конференція
У 2020 році конференції кафедрою не проводились.
13.2.Назви конференцій, проведених у 2020 р.

1

XVI. Інформація про наукові публікації викладачів кафедри (повний
бібліографічний перелік; заповнювати за видом публікації, а не по кожному
викладачу окремо; публікацію викладачів кафедри у співавторстві зазначати 1 раз для правильного обліку у показниках наукової діяльності, що надсилаються в МОН)
1. Монографія, словник, довідник
1.1. видані за кордоном
1.2. видані в Україні - 1/22,44 д.а.
Мєшков В.М. Трансцендентальное мышление Платона. В 2-х тт. Т. 2. На гребне
славы и на склоне жизни: последние двадцать лет творчества Патриарха западной
философии. Полтава: Астрая, 2020. 386 с.
2. Підручник для ЗВО (з грифом Вченої ради)
3. Навчальний посібник для ЗВО (з грифом Вченої ради)
4. Підручник для ЗСО (з грифом МОН)
5. Навчальний посібник для ЗСО (з грифом МОН)
6. Мультимедійний посібник

7. Стаття
7.1.У наукометричних виданнях включених до баз даних Scopus, Web of Science
7.2.У інших наукометричних виданнях (Index Copernicus) 5/2,8 д.а.
1.Кравченко П.А., Мєшков В.М. Філософсько-методологічний аналіз наукового
знання Френсіса Бекона. Філософські обрії: Наук.-теорет. журн. Ін-т філософії
Г.С.Сковороди НАН України, ПНПУ імені В.Г.Короленка. Вип. 43. Київ, Полтава,
2020 С. 31-62.
2. Кравченко П.А. Ментальні особливості вітчизняної освіти і культура національної
самосвідомості. Філософські обрії: Наук.-теорет. журн. Ін-т філософії
Г.С.Сковороди НАН України, ПНПУ імені В.Г.Короленка. Вип. 44. Київ, Полтава,
2020 С. 10-25.
3. Кравченко П.А., Мєшков В.М. Фрэнсис Бэкон – отец западноевропейской
философии науки. Вісник НАУ. Серія: Філософія. Культурологія. Київ: НАУ, 2020.
№1(31). С. 26-34.
4. Штепа О.О. Проблема стресогенезу правової ментальності українського етносу в
контексті вітчизняного державотворення / О. Штепа // Virtus. Scientific Journal. 2019.
№ 39. Р. 32-35.
5. Штепа О.О. Межове становище, бездержавність та кріпацтво як чинники
стресогенезу правової ментальності українського етносу в контексті вітчизняного
державотворення / О. Штепа // Virtus. Scientific Journal. 2020. № 40. Р. 32-35.
7.3.У фахових виданнях категорії Б (за профілем кафедри)
7.4. В університетських не фахових виданнях
7.5.У інших (не фахових) виданнях
8. Публікації у збірниках матеріалів конференцій
8.1.Міжнародних конференцій 4/1,6 д.а.
1.Головіна Н.І. Моральні колізії сучасного суспільства і прикладна етика. Сучасні
соціокультурні процеси: компетентісно-аксіологічний аспект: Збірник статей і
матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (28-29 жовтня 2020 р.).
Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2020. С.19-24.
2.Кравченко П.А. Національна самосвідомість в процесі формування вітчизняної
системи освіти. IV Міжнародна науково-практична конференція «Наука та
перспективи». К.: Європейський центр науки, 30-31 жовтня 2020 р. «Альманах
науки», 2020 с. 185-194.
3. Кравченко П.А. Знання і критичне мислення мовних стилів у спілкуванні. IV
Міжнародна науково-практична конференція «Наука та сьогодення». К.:
Європейський центр науки 29-30 вересня 2020 р.
4. Кравченко П.А. Соціальний капітал і культурні трансформації глобалізованого
світу. Третій Міжнародний симпозіум Соціокультурний дискурс глобалізованого
світу: наука, освіта, комунікація. 28 квітня 2020 р. К.: Націон. авіаційний ун-т, 2020.
с. 56-65.
8.2.Всеукраїнських конференцій 6/2,4 д.а.
1. Блоха Я.Є., Іваницький І.В., Іваницька Т.А.. До питання самоідентифікації сімейного
лікаря в умовах медичної реформи. Сучасна медична освіта: методологія, теорія, практика:

Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю (м.
Полтава, 19 березня 2020 року). Полтава, 2020. С.92-94.
2. Кравченко П.А. Історична ретроспектива наступності політичних систем. П’яті
Череванівські наукові читання: зб. наук. ст. за матеріалами Всеукраїнської науковопрактичної конференції 18-19 березня 2020 р. Полтава: ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2020 С.
290-297.
3.Кравченко П.А. Специфіка ментальних особливостей національної освіти. Сучасні
проблеми національно-культурної ідентичності: регіональний вимір. Зб. наук. ст. за
матеріалами наук.-практ. конфер. 24-25 вересня 2020 р. Полтава: ПНПУ імені
В.Г.Короленка, 2020. С. 158-164.
4. Кравченко П.А. Ментальні особливості вітчизняної освіти. Зб. наук. стат. За матеріалами
ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 9 грудня 2020 р. Правові, економічні та
соціокультурні засади регулювання суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу.
Полтавський інст-т економіки і права. Полтава: ПіЕП, 2020. С. 21-27
5. Усанова Л.А. Децентралізація в глобальному світі: теоретичне обгрунтування її
неминучості // Соціально-економічні, політичні та гуманітарні виміри національного та
місцевого розвитку : зб. наук. ст. учасників другої всеукраїнської наук.-практ. конф. /
редкол. : С. В. Степаненко (голова ред.) та ін. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка , 2020.
С.89 - 94.
6. Штепа О.О. Проблема розвитку територіальних громад та місцевого самоврядування в
Україні: ментальний аспект / Олексій Штепа, Світлана Коваленко // Організаційно-правові
аспекти публічного управління в Україні : Матеріали VII Всеукраїнської науковопрактичної Інтернет-конференції за міжнародною участю, 18 червня 2020 р. Полтава :
Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. С. 120-122.

XVII.

Питомі показники результативності наукової діяльності кафедри у 2020

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

0

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

0

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

0

k4
k5
k6

Кількість отриманих у 2020 р. державних нагород для молодих учених / кількість
0
ставок НПП
Обсяг надходжень у 2020 р. до спеціального фонду державного бюджету (тис. грн) 0
за НП**/кількість ставок НПП
Обсяг надходжень у 2020 р. до загального фонду державного бюджету (тис. грн)
0
за НП / кількість ставок НПП

k7 Обсяг фінансування у 2020 р. НП із міжнародних фондів (тис. грн) / кількість ставок НПП
Кількість отриманих у 2020 р. охоронних документів, право власності на які
k8
належить Університету /кількість ставок НПП
k9 Кількість опублікованих у 2020 р. монографій / кількість ставок НПП
Кількість наукових публікацій за 2020 р.у центральних, фахових виданнях України
k10
та у зарубіжних виданнях / кількість ставок НПП
Кількість публікацій за 2020 р. у наукометричних базах даних Scopus і Web of
k11
Science/ кількість ставок НПП
Кількість призових місць за 2019-2020 н. р. у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах
k12
наукових робіт студентів/кількість ставок НПП

0
0

Σ

6,07

Загальний показник науково-дослідної та інноваційної діяльності кафедри

2.5
3,57
0
0

*НПП – науково-педагогічний працівник **НП – наукові послуги
XVIII.
Основні завдання наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
кафедри на 2021 р.
1.Перереєстрація в УкрІНТЕІ кафедральної наукової теми: «Культурно-історична
детермінаця розвитку людського потенціалу в процесі формування громадянського
суспільства в Україні» і продовження роботи над нею.
2.Опонування докторської, кандидатської дисертації.
3.Випуск монографії .
4.Публікація статтей у наукометричних виданнях(Index Copernicus).
5.Публікації у збірниках матеріалів міжнародних конференцій.
6. Публікації у збірниках матеріалів всеукраїнських конференцій.
7. Редагування наукових періодичних видань університету.
8. Наукове редагування студентського збірника наукових робіт.
9. Підготовка та опублікування одноосібної статті у фахових виданнях.
10.Підготовка та опублікування одноосібної статті(тез) у збірнику наукових праць, матеріалах
конференції.
11.Підготовка та виступ на науковому(теоретичному) семінарі університету,кафедри.
12.Проведення Всеукраїнської інтернет-конференції «Людський потенціал в контексті
сучасних соціокультурних перетворень».
13. Керівництво науково-дослідною роботою студентів.

