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1.1.Вчене звання професора у 2021 р. отримали – 0 

1.2.Вчене звання доцента у 2021 р. отримали – 0 

 

II. Розробки, які впроваджено у 2021 році за межами ЗВО: 

 

Викладачі кафедри у 2021 році не впроваджували розробок за межами ЗВО. 

 

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

технічних розробок 

3.1. Інформація про діяльність кафедр з комерціалізації науково-технічних 

розробок. 

3.2. Інформація про отримані документи інтелектуальної власності 

Міжнародні 

охоронні 

документи 

Патенти на винахід 

(корисна модель) 

Свідоцтво про 

реєстрацію 

авторського права 

на твір 

Охоронні 

документи та 

інші ОІВ 

 

 

   

Викладачі кафедри у 2021 році не отримували документи інтелектуальної власності 

 

№ 

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) 

      



3.3. Інформація про позитивне рішення про видачу патенту на винахід 

 

 

IV. Список наукових праць, опублікованих у 2021 році у зарубіжних виданнях, 

внесених до баз даних: 

4.1. Scopus та Web of Science: 

 

№ 

з/п 

Автор Назва 

роботи 

Назва видання,де 

опубліковано роботу 

Том, номер (випуск), 

перша-остання 

сторінки роботи 

ISSN 

      

Викладачі кафедри у 2021 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 Назва 

роботи 

Назва видання,де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск), перша-

остання 

сторінки роботи 

ISSN 

1 Штепа О.О. Проблема 

формування та 

змісту основних 

етнічних стереотипів 

у сфері 

праворозуміння в 

сучасній науковій 

літературі. 

 

Virtus. Scientific Journal 

 

№ 46, 28-32. 2410-4388 

2 Штепа О.О. 

Коваленко С.В. 

Проблема 

нормативного 

визначення та 

реалізації права 

особи на охорону 

здоров'я: 

національний та 

міжнародний виміри 

VVirtus. Scientific Journal № 57, 92-96. 2410-4388 

 

V. Список наукових праць, опублікованих у 2021 році у вітчизняних виданнях, 

внесених до баз даних: 

5.1.Scopus та Web of Science: 

 

№ 

з/п 

Автори Назва 

роботи 

Назва видання, 

де опубліковано роботу 

Том, номер (випуск), 

перша-остання 

сторінки роботи 

ISSN 

      

 

5.2.Index Copernicus: 



№ 

з/п 

Автор Назва 

роботи 

Назва видання, 

де опубліковано роботу 

Том, номер (випуск), 

перша-остання 

сторінки роботи 

ISSN 

1 Кравченко 

П.А., 

Безруков 

С.І. 

Витоки концепту 

«Лібертаріанський 

патерналізм» у 

науковій 

літературі: 

соціально-

філософський 

аспект. 

Філософські обрії; наук.-теор. 

журн./ Ін-т філософії імені 

Г.С.Сковороди НАН України, 

ПНПУ імені В.Г.Короленка. 

Вип. 45. К.; Полтава, 2021. 

С. 8-17. 
ISSN 

2075-

1443 

(Print) 

ISSN 

2412-

2335 

(Online) 

2 Кравченко 

П.А., 

Кісельова 

Т.В. 

Людина і 

безсмертя в 

поглядах 

трансгуманістів.  

Філософські обрії; наук.-теор. 

журн./ Ін-т філософії імені 

Г.С.Сковороди НАН України, 

ПНПУ імені В.Г.Короленка 

Вип. 45. К.; Полтава, 2021. 

С. 50-57 
ISSN 

2075-

1443 

(Print) 

ISSN 

2412-

2335 

(Online) 

3 Кравченко 

П.А., 

Костенко 

М.Т. 

Чинники 

формування 

гідності людини в 

моральній 

культурі народу 

Філософські обрії; наук.-теор. 

журн./ Ін-т філософії імені 

Г.С.Сковороди НАН України, 

ПНПУ імені В.Г.Короленка 

Вип. 45. К.; Полтава, 2021. 

С. 66-78. 
ISSN 

2075-

1443 

(Print) 

ISSN 

2412-

2335 

(Online) 

 

4 Усанова 

Л.А.,Суп

рун Г.Г. 

Виклики 

мережевої 

комунікації і 

нові форми 

соціальної 

взаємодії. 

Гілея: науковий вісник Вип. 160 (№ 1-2). 

Ч. 2. Філософські 

науки. С. 98 – 103. 

(ISSN) - 

2076-

1554 

5 Усанова 

Л.А., 

Супрун 

Г.Г. 

Цифрова 

ідентичність як 

відображення 

інформаційного 

суспільства. 

Актуальні проблеми 

філософії та 

соціології. 

№30. С.67 – 70.  

6 Усанова 

Л.А., 

Супрун 

Г.Г. 

«Інакшість» як 

конфлікт 

ідентичностей у 

цифровому 

середовищі. 

Філософські обрії : 

Наук.-теорет. журн. / 

Ін-т філософії імені Г. 

С. Сковороди HAH 

України, Полтав. нац. 

пед. ун-т імені В. Г. 

Короленка 

Вип. 45. С.58 – 66. 
 

ISSN 

2075-

1443 

(Print) 

ISSN 

2412-

2335 

(Online) 

 

7 Мєшков 

В.М., 

Луговськ

ий О.В. 

Про природу 

надособової 

реальності 

духовної 

культури. 

Філософські обрії : 

Наук.-теорет. журн. / 

Ін-т філософії імені Г. 

С. Сковороди HAH 

України, Полтав. нац. 

пед. ун-т імені В. Г. 

Короленка 

Вип. 45. С.31-

41. 

 

ISSN 

2075-

1443 

(Print) 

ISSN 

2412-

2335 

(Online) 

 



      

 

 

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 

1. Філософсько-теоретичні проблеми 

культури 

доц. Головіна Н.І. 5 

2. Актуальні проблеми сучасної 

західної філософії 

проф. Кравченко 

П.А. 

6 

3. Ціннісні орієнтації в сучасному 

українському суспільстві 

доц. Блоха Я.Є. 5 

4. Актуальні проблеми сучасності доц. Усанова Л.А. 6 

5. Особливості розвитку сучасної науки проф. Мєшков В.М. 5 

6. Актуальні проблеми  вітчизняного 

державотворення 

Штепа О.О. 10 

 

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 

      

У 2021 році студентські наукові конференції кафедрою не проводились. 

 

6.3. Студентські публікації 

6.3.1. Самостійні студентські публікації (кількість та список) 

1. Євтух Світлана. Громадянська компетентність як соціальна якість особистості. 

Збірник матеріалів ХХІV наукової конференції здобувачів вищої освіти 

факультету історії та географії. Березень 2021 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 

2021. С. 278-281. 

2. Колеснікова Маргарита. Громадянська освіта в системі освіти України. Збірник 

матеріалів ХХІV наукової конференції здобувачів вищої освіти факультету 

історії та географії. Березень 2021 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2021. С.284-288. 

3. Хрептак Наталія. Філософський аналіз понять «Глобалізація» та 

«Мультилінгвізм». Збірник матеріалів ХХІV наукової конференції здобувачів 

вищої освіти факультету історії та географії. Березень 2021 року. Полтава: ІВЦ 

ПНПУ, 2021. С.305-308. 



4. Шарапова Наталія. Філософія як теоретичне підґрунтя громадянської освіти. 

Збірник матеріалів ХХІV наукової конференції здобувачів вищої освіти 

факультету історії та географії. Березень 2021 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 

2021. С. 308-310.  

5. Костенко М.Т.  Феномен гідності як предмет етико-філософського аналізу / 

Збірник матеріалів XXIV наукової конференції здобувачів  вищої освіти 

факультету історії та географії. Березень 2021 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2021. 

С. 288-293 

6. Дацій Р. Консерватизм як політико-ідеологічна доктрина. Збірник матеріалів 

XХІV наукової конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та 

географії. Березень 2021 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2021. С. 275-278. 

7. Ревека Д. «Чинний» націоналізм Д. Донцова.  Консерватизм як політико-

ідеологічна доктрина. Збірник матеріалів XХІV наукової конференції здобувачів 

вищої освіти факультету історії та географії. Березень 2021 року. Полтава: 

ІВЦ ПНПУ, 2021. С. 302-305. 

8. Шаульський І. Філософія доби просвітництва: загальна характеристика. Збірник 

матеріалів XХІV наукової конференції здобувачів вищої освіти факультету 

історії та географії. Березень 2021 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2021. С. 310-312. 

9. Пробийголова Р. Форма заповіту за законодавством України та держав Західної 

Європи: порівняльний аналіз. Держава. Право. Суспільство: сучасні проблеми 

та тенденції розвитку: збірник тез та доповідей VІІ студентського  круглого 

столу з міжнародною участю, 14 травня 2020 р. / ПКНГ Національного 

університету імені Юрія Кондратюка; [відп. за вип.: спеціаліст вищої категорії 

С.В. Коваленко]. – Полтава: ПКНГ Національного університету імені Юрія 

Кондратюка, 2021.С. 153-158. 

10. Закладна А. Цивільно-правовий захист таємниці особистого життя фізичних осіб. 

Держава. Право. Суспільство: сучасні проблеми та тенденції розвитку: збірник 

тез та доповідей VІІ студентського  круглого столу з міжнародною участю, 14 

травня 2020 р. / ПКНГ Національного університету імені Юрія Кондратюка; 

[відп. за вип.: спеціаліст вищої категорії С.В. Коваленко]. – Полтава: ПКНГ 

Національного університету імені Юрія Кондратюка, 2021.С. 90-94. 

11. Микитенко О. Правова природа об'єкта спадкового правовідношення. Держава. 

Право. Суспільство: сучасні проблеми та тенденції розвитку: збірник тез та 

доповідей VІІ студентського  круглого столу з міжнародною участю, 14 травня 

2020 р. / ПКНГ Національного університету імені Юрія Кондратюка; 

[відп. за вип.: спеціаліст вищої категорії С.В. Коваленко]. – Полтава: ПКНГ 

Національного університету імені Юрія Кондратюка, 2021.С. 94-101. 



12. Михайлець Д. Охорона авторського права та суміжних прав українських авторів 

та іноземних авторів. Держава. Право. Суспільство: сучасні проблеми та 

тенденції розвитку: збірник тез та доповідей VІІ студентського  круглого столу 

з міжнародною участю, 14 травня 2020 р. / ПКНГ Національного університету 

імені Юрія Кондратюка; [відп. за вип.: спеціаліст вищої категорії 

С.В. Коваленко]. – Полтава: ПКНГ Національного університету імені Юрія 

Кондратюка, 2021.С. 101-104. 

13. Крайсвітній С. Захист цивільних прав особи виконавчим написом нотаріуса. 

Держава. Право. Суспільство: сучасні проблеми та тенденції розвитку: збірник 

тез та доповідей VІІ студентського  круглого столу з міжнародною участю, 14 

травня 2020 р. / ПКНГ Національного університету імені Юрія Кондратюка; 

[відп. за вип.: спеціаліст вищої категорії С.В. Коваленко]. – Полтава: ПКНГ 

Національного університету імені Юрія Кондратюка, 2021.С. 76-80. 

14. Кравченко М. Суспільно-правові основи захисту права інтелектуальної власності. 

Держава. Право. Суспільство: сучасні проблеми та тенденції розвитку: збірник 

тез та доповідей VІІ студентського  круглого столу з міжнародною участю, 14 

травня 2020 р. / ПКНГ Національного університету імені Юрія Кондратюка; 

[відп. за вип.: спеціаліст вищої категорії С.В. Коваленко]. – Полтава: ПКНГ 

Національного університету імені Юрія Кондратюка, 2021.С. 80-83. 

15. Зозуля Л. Право власності: поняття та особливості. Держава. Право. 

Суспільство: сучасні проблеми та тенденції розвитку: збірник тез та доповідей 

VІІ студентського  круглого столу з міжнародною участю, 14 травня 2020 р. / 

ПКНГ Національного університету імені Юрія Кондратюка; [відп. за вип.: 

спеціаліст вищої категорії С.В. Коваленко]. – Полтава: ПКНГ Національного 

університету імені Юрія Кондратюка, 2021.С. 84-90. 

16. Іванішин Д.  Політична і правова ідеологія. Збірник матеріалів ХХІV наукової 

конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та географії. Березень 

2021 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2021. 

17. Безруков С. Місце і роль концепції « лібертаріанського патерналіізму» в 

соціальній філософії. Збірник матеріалів ХХІV наукової конференції здобувачів 

вищої освіти факультету історії та географії. Березень 2021 року. Полтава: ІВЦ 

ПНПУ, 2021. 

18. Бєлишев О. Інституційне регулювання волонтерської діяльності: зарубіжний 

досвід ( на прикладі США,Німеччини та Китаю). Збірник матеріалів ХХІV 



наукової конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та географії. 

Березень 2021 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2021. 

19. Голіздра О. Дуалізм сучасного етапу глобалізації. Збірник матеріалів ХХІV 

наукової конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та географії. 

Березень 2021 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2021. 

20. Гуртова О. Гендерні виміри сучасного освітнього простору. Збірник матеріалів 

ХХІV наукової конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та 

географії. Березень 2021 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2021. 

21. Кісельова Т. Можливості штучного інтелекту: чи зможе технологія перевершити  

людський розум? Збірник матеріалів ХХІV наукової конференції здобувачів вищої 

освіти факультету історії та географії. Березень 2021 року. Полтава: ІВЦ 

ПНПУ, 2021. 

22. Марочканич М. Соціальний конфлікт: стадії та методи управління. Збірник 

матеріалів ХХІV наукової конференції здобувачів вищої освіти факультету 

історії та географії. Березень 2021 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2021. 

23. Новохатько А. Соціально філософські аспекти явища ксенофобії в сучасному 

суспільстві. Збірник матеріалів ХХІV наукової конференції здобувачів вищої 

освіти факультету історії та географії. Березень 2021 року. Полтава: ІВЦ 

ПНПУ, 2021. 

24. Остапенко О. Явище соціальної мобільності в постіндустріальному 

суспільстві:характерні риси та особливості. Збірник матеріалів ХХІV наукової 

конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та географії. Березень 

2021 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2021. 

 

 

 

6.3.2. Студентські публікації у співавторстві із науковими керівниками 

(кількість та список) 

1. Авраменко В.І., Головіна Н.І. Міжпредметний характер дослідження соціодинаміки 

сучасної культури. Сучасні соціокультурні процеси: компетентісно-аксіологічний 

аспект: Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (10–

11 листопада 2021 р.). Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2021. С.10-15. 

2. Мєшков В.М., Луговський О.В. Про природу надособової реальності духовної 

культури. Філософські обрії : Наук.-теорет. журн. / Ін-т філософії імені Г. С. 

Сковороди HAH України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка Вип. 45. 

С.31-41. 

3. Кравченко П.А., Безруков С.І. Витоки концепту «Лібертаріанський патерналізм» у 

науковій літературі: соціально-філософський аспект. Філософські обрії; наук.-теор. 



журн./ Ін-т філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, ПНПУ імені 

В.Г.Короленка. Вип. 45. К.; Полтава, 2021. С. 8-17.  
4. Кравченко П.А., Костенко М.Т. Чинники формування гідності людини в моральній 

культурі народу / Філософські обрії: Наук.-теорет. журн. / Ін-т філософії Г. С. 

Сковороди НАН України, Полтав. нац.пед.ун-т. В. Г. Короленка. Вип. 

45.К.;Полтава, 2021. С.66-79 

5. Кравченко П. А. Кісельова Т.В. Людина і безсмертя в поглядах трансгуманістів. 

Філософські обрії; наук.-теор. журн./ Ін-т філософії імені Г.С.Сковороди НАН 

України, ПНПУ імені В.Г.Короленка Вип. 45. К.; Полтава, 2021. С. 50-57 

6. Супрун Г. Г., Усанова Л.А Виклики мережевої комунікації і нові форми соціальної 

взаємодії / Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць. К., 2021. Випуск 160 (№ 

1-2) Ч. 2. Філософські науки, 2021. 

7. Супрун Г. Г., Усанова Л.А Цифрова ідентичність як відображення інформаційного 

суспільства / Актуальні проблеми філософії та соціології» (2021, № 30), С. 67-70. 

8. Супрун Г. Г., Усанова Л.А. Інакшість як конфлікт ідентичностей у цифровому 

середовищі / Наук.-теорет. журн. / Ін-т філософії імені Г. С. Сковороди HAH 

України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка.  Вип. 45.  К. ; Полтава, 2021. 

С. 58-66. 

 

 

 

6.4.Результати участі студентів у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(вказати тільки переможців) 

ПІП студента Предмет Місце 

   

У 2021 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 

Гуртова О.Є. Гендерні дослідження ІІІ місце 

 

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

(до 20 рядків) 

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

рядків) 

 

VII. Науково-дослідна та інноваційна діяльність молодих учених 

 

7.1. Окремі статистичні дані навести відповідно до таблиці: 

Роки Кількість студентів, які 

беруть участь у наукових 

дослідженнях 

 

Кількість молодих 

учених, які працюють 

на кафедрі 

Кількість молодих 

учених, які 

залишаються у ЗВО 

після закінчення 



аспірантури 

2017 22 7 - 

2018 24 12 - 

2019 31 12 - 

2020 34 15 - 

2021 24 15 - 

 

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

7.3.Інформація про проєкти (гранти), які виконували (отримали) молоді вчені 

(штатні викладачі) 

 

VIII. Наявність в структурі кафедри наукових підрозділів (лабораторії, центри, 

музеї) та результати їх роботи (до 20 рядків). 

    У структурі кафедри відсутні наукові підрозділи. 

 

 

IX. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями 

 

9.1. Договори та угоди, укладені до 2021 р., дія яких продовжується 

 

Країна 

партнер 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

Номер 

договору 

 

У 2021 році договори та угоди не укладались 

 

9.2.Договори та угоди, укладені в 2021 р. 

Країна 

партнер 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

Номер 

договору 

У 2021 році договори та угоди не укладались 

 

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: Інститут філософії імені Г.С. Сковороди 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: 

1. Випущено №  45 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 

 

XI. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністрацією, обласною радою спрямовані 

на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення 

регіональних потреб (до 10 рядків). 
 

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

робочого часу викладачів та мають номер державної реєстрації УкрІНТЕІ: 

 

Тема та 

№ державної реєстрації 

Науковий керівник Науковий результат Його значимість 

Культурно-історична 

детермінація людського 

потенціалу в процесі 

формування 

громадянського 

суспільства в Україні 

№ 0121U113026 

д.філос.н., професор 

Кравченко П.А. 

- Подано в УкрІНТЕІ 

звіт щодо 

результатів 

виконання науково-

дослідної роботи по 

темі за попередні 5 

років .  

- Перереєстровано 

тему науково-

дослідної роботи. 

- Публікація  9 

статей в журналах з 

науко метричними 

Конкретизація 

значення 

людського 

потенціалу в 

світі сучасних  

соціокультурних 

перетворень. 



 

 

 

XIII. Конференції 

13.1.Інформація про проведення кафедрою конференцій (семінарів) 

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

 Кількість проведених конференцій 

 2018 2019 2020 2021 

Міжнародна конференція     

Всеукраїнська конференція  1   

 

13.2.Назви конференцій, проведених у 2021 р. 

 

XIV. Інформація про наукові публікації викладачів кафедри (повний 

бібліографічний перелік; заповнювати за видом публікації, а не по кожному 

викладачу окремо; публікацію викладачів кафедри у співавторстві зазначати 1 раз - 

для правильного обліку у показниках наукової діяльності, що надсилаються в МОН) 

 

1. Монографія, словник, довідник 

            1.1. видані за кордоном 

1.2. видані в Україні 

2. Підручник для ЗВО (з грифом Вченої ради) –  1/6.52 д.а 

Програма і методичні рекомендації до Атестаційного Екзамену з професійної 

підготовки за додатковою спеціалізацією на здобуття першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за освітньою програмою «Середня освіта (Історія)» / Укладачі: 

Н. І. Головіна, Я. Є. Блоха, Л. А. Усанова. Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 

2021. 96 с.  

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) – 5/2.5 д.а 

1. Усанова Л.А., Супрун Г.Г. «Інакшість» як конфлікт ідентичностей у 

цифровому середовищі. Філософські обрії : Наук.-теорет. журн. / Ін-т 

філософії імені Г. С. Сковороди HAH України, Полтав. нац. пед. ун-т 

імені В. Г. Короленка. Вип. 45. К. ; Полтава, 2021. С.58 – 66. 

2. Кравченко П.А., Безруков С.І. Витоки концепту «Лібертаріанський 

патерналізм» у науковій літературі: соціально-філософський аспект. 

даними (Index 

Copernicus). 

 - Участь у 

всеукраїнських 

конференціях. 

 



Філософські обрії; наук.-теор. журн./ Ін-т філософії імені Г.С.Сковороди 

НАН України, ПНПУ імені В.Г.Короленка. 

3. Кравченко П.А., Кісельова Т.В. Людина і безсмертя в поглядах 

трансгуманістів. Філософські обрії; наук.-теор. журн./ Ін-т філософії 

імені Г.С.Сковороди НАН України, ПНПУ імені В.Г.Короленка 

4. Кравченко П.А., Костенко М.Т. Чинники формування гідності людини в 

моральній культурі народу. Філософські обрії; наук.-теор. журн./ Ін-т 

філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, ПНПУ імені 

В.Г.Короленка 

5. Мєшков В.М., Луговський О.В. Про природу надособової реальності 

духовної культури. Філософські обрії : Наук.-теорет. журн. / Ін-т 

філософії імені Г. С. Сковороди HAH України, Полтав. нац. пед. ун-т 

імені В. Г. Короленка 

 

7.3.У фахових виданнях категорії Б (за профілем кафедри) – 4/2.0 д.а. 

1. Усанова Л. А., Супрун Г. Г. Виклики мережевої комунікації і нові форми 

соціальної взаємодії. Гілея: науковий вісник. К. : «Видавництво «Гілея», 

2021. Вип. 160 (№ 1-2). Ч. 2. Філософські науки. С. 98 – 103. 

2.  Усанова Л. А., Супрун Г. Г. Цифрова ідентичність як відображення 

інформаційного суспільства. Актуальні проблеми філософії та 

соціології. 2021. №30. С.67 – 70. 

3. Штепа О.О. Проблема формування та змісту основних етнічних 

стереотипів у сфері праворозуміння в сучасній науковій літературі. 

Virtus. Scientific Journal № 46, 28-32. 

4. Штепа О.О., Коваленко С.В. Проблема нормативного визначення та 

реалізації права особи на охорону здоров'я: національний та 

міжнародний виміри. Virtus. Scientific Journal № 57, 92-96. 

 

7.4. В університетських не фахових виданнях 

7.5.У інших (не фахових) виданнях – 1/0.3. д.а. 

1. Блоха Я. Є. Спасибі, Учителю, що були частиною мого життя. Життя для 

Справ, для Подвигу, для Людей: слово про професора Бориса Васильовича 

Года / упор. Р. Басенко, Н. Год; Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. 

Полтава: ТОВ «АСМІ», 2021. С.80-82. 

 

8. Публікації у збірниках матеріалів конференцій 

8.1.Міжнародних конференцій – 3/0.9 д.а. 

1. Штепа О.О. Проблема правового захисту осіб, що постраждали від домашнього 

насильства / О. Штепа, С. Коваленко // Religion, Religiosity, Philosophy and the 

Humanities in the Modern Information Space: National and International Aspects: 

Collection of scientifical works / edited by M. Zhurba. 2020. Issue 11. – Р. 72-76. 

2. Штепа О.О. Вимоги до дійсності правочину у вітчизняному цивільному праві / 

О. Штепа, С. Коваленко // Human Virtual: New Horizons: Collection of scientifical 

works / edited by M. Zhurba. 2021. Issue 1 (8).  Р. 61-65. 

 3. Штепа О.О.Проблема набрання чинності Кримінальним законом України / О. 

Штепа, С. Коваленко //  Labyrinths of Reality: Collection of scientifical works / edited 

by M. Zhurba. 2021. Issue 8 (13). – Р. 92-96. 

8.2. 



8.3.Всеукраїнських конференцій – 5/1,5 д.а. 

1. Головіна Н. І. Міжпредметний характер дослідження соціодинаміки сучасної 

культури/ В.І. Авраменко, Н.І. Головіна. Сучасні соціокультурні процеси: 

компетентісно-аксіологічний аспект: Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (10–11 листопада 2021 р.). Полтава: ПНПУ імені 

В. Г. Короленка, 2021. С.10-15. 

2. Головіна Н.І. Естетизація як сучасна соціокультурна тенденція. Сучасні 

соціокультурні процеси: компетентісно-аксіологічний аспект: Збірник матеріалів ІІІ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції (10–11 листопада 2021 р.).С.43-48. 

3. Кравченко П.А. культура національної самосвідомості. Матеріали Всеукраїнської 

наукової конференції «Гуманітаристика: українські освітянські студії» 25 березня 

2021 р. ПНПУ імені В.Г.Короленка. с. 35-40 

4. Кравченко П.А. До питання специфіки ментальності вітчизняної освіти/ 

трансформації вищої педагогічної освіти: світовий і український контекст. 

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю. 16-17 

листопада 2021 р. Полтава, 2021. – с. 48-52 

9. 5 .Кравченко П.А. Український бароковий іконопис як збереження історичної 

пам’яті народу. Держава і церква в новітній історії України. Збірник статей за 

матеріалами VIII Всеукраїнської наукової конференції. 25-26 жовтня 2021 р. ПНПУ 

імені В.Г.Короленка, 2021. С. 18-24 

 

 
 

 

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

 

k1 Кількість захищених у 2021 р. кандидатських дисертацій / кількість ставок НПП* 0 

k2 Кількість захищених у 2021  р. докторських дисертацій / кількість ставок НПП 0 

k3 Кількість отриманих у 2021  р. вчених звань доцента і професора / кількість ставок НПП 0 

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

ставок НПП 

0 

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

за НП**/кількість ставок НПП 

0 

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

за НП / кількість ставок НПП 

0 

k7 Обсяг фінансування у 2021  р. НП із міжнародних фондів (тис. грн) / кількість ставок НПП 0 

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

належить Університету /кількість ставок НПП 

0 

k9 Кількість опублікованих у 2021  р. монографій / кількість ставок НПП 0 

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

та у зарубіжних виданнях / кількість ставок НПП 

2,14 

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

Science/ кількість ставок НПП 

0 



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

наукових робіт студентів/кількість ставок НПП 

0,23 

Σ  Загальний показник науково-дослідної та інноваційної діяльності кафедри 2,37 

 

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

 

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

кафедри на 2022 р. 

 

1.Опонування докторської, кандидатської дисертації. 

1. Випуск монографії . 

2. Публікація статтей у наукометричних виданнях(Index Copernicus). 

3. Публікації у збірниках матеріалів міжнародних конференцій. 

4. Публікації у збірниках матеріалів всеукраїнських конференцій. 

5. Редагування наукових періодичних видань університету. 

6. Наукове редагування студентського збірника наукових робіт. 

7. Підготовка та опублікування одноосібної статті у фахових виданнях. 

8. Підготовка та опублікування одноосібної статті(тез) у збірнику наукових праць, 

матеріалах конференції. 

9. Підготовка та виступ на науковому(теоретичному) семінарі університету,кафедри. 

10. Проведення Всеукраїнської інтернет-конференції «Людський потенціал в контексті 

сучасних соціокультурних перетворень». 

11. Керівництво науково-дослідною роботою студентів. 

 

 

 

 

  



Додаток 2 

Звіт про міжнародну діяльність кафедри філософії  у 2021 році 

 

1. Договори та угоди, укладені в 2021 р. 

Країна 

партнер 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

Номер 

договору 

      

У 2021 році договори ти угоди не укладалися 

 

2. Розробка чи реалізація міжнародного наукового/освітнього гранту. 

Назва проекту Організація-

донор 

Учасники 

проектної групи 

Результат 

    

Викладачі кафедри не брали участі у розробці чи реалізації міжнародного 

наукового/освітнього гранту 

 

3. Участь у міжнародному науковому/освітньому проєкті. 

Назва проекту Країна(ни)-

партнер(ри) 

Учасники від 

кафедри 

Опис діяльності за 

проектом (до 20 слів) 

    

Викладачі кафедри не брали участі у міжнародному науковому/освітньому проєкті 

 

4. Інформація про закордонні стажування. 

ПІБ особи, яка 

пройшла стажування 

Країна 

стажування 

Тема 

стажування 

Термін 

стажування 

Документ, що 

засвідчує 

результати 

стажування 

     

Викладачі кафедри не проходили стажування за кордоном. 

 

5. Інформація про закордонні відрядження. 

ПІБ особи, яка 

перебувала у 

відрядженні 

Країна та організація, куди 

здійснено відрядження 

Термін 

відрядження 

Мета відрядження 

    

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 профілем кафедри). 

Назва організації ПІБ учасника 

  

Викладачі кафедри не є членами іноземних організацій 



 

8. Інші види міжнародної співпраці. 

 

1. Викладачі проф. П.А.Кравченко, доц. Н.І. Головіна, доц. Я.Є.Блоха, доц. 

Л. А. Усанова та аспіранти кафедри філософії .Т. Костенко, О.В. 

Бєлишев, Т. В. Кисельова брали участь у ворк-шопі «Asia-Europe 

Institute (AEI) Bilding ties beyond boundaries» в рамках PNPU International 

Week 2021 (26-28 травня 2021 р.) (http://pnpu.edu.ua/international-week);  

2. доц. Я.Є.Блоха та О.В. Бєлишев – у тренінгу Active Citizens Local 

Training 2019/20 in Poltava, Ukraine (16-20 December 2019) в рамках 

програми «Активні Громадяни» Британської Ради в Україні». 

3. Професор кафедри П.А.Кравченко є членом редакційних корегій 

періодичних фахових видань:  

ИДЕИ. Философско описание. Център за развитие на личнотта 

HUMANUS. Болгария. ISSN №1313-9703 

AUSPICIA – Высшая школа европейских ирегиональных 

исследований Žižkovatř. 6, 370 01České Budějovice. 00420386116839 

| auspicia@vsers.eu | https :// vsers. cz / recenzovany - vedecky - casopis 

– auspicia. Журнал издается с 2004 г. (VŠERS) и (VŠTE), он выходит 

два раза в год только в электронном виде. (ISSN 1214- 4967) 

(http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=733439) Научный 

журнал «Ауспиция» был включен в международный банк данных 

«ERIH PLUS». 

http://pnpu.edu.ua/international-week

