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I.1.  Вчене звання професора у 2022 році отримали – 

I.2.  Вчене звання доцента у 2022 році отримали –  

 

II. Розробки, які впроваджено у 2022 році за межами ЗВО: 

 

№ 

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) 

      

 

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 



  Свідоцтво про 

реєстрацію 

авторського права на 

твір № 111704. Дата 

реєстрації 10 лютого 

2022 р. 

Автор Вішнікіна 

Любов Петрівна 

Монографія 

«Компетентнісне 

навчання географії в 

основній школі» 

 

3.3. Інформація про позитивне рішення про видачу патенту на винахід 

 

IV. Список наукових праць, опублікованих у 2022 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 

      

 

4.2. Index Copernicus: 

№ 

з/п 
Автор 

Назва 

роботи 

Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер (випуск), 

перша-остання 

сторінки роботи 

ISSN 

      

 

V. Список наукових праць, опублікованих у 2022 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 Федій О. А., 

Єрмаков В. В. 

Особливості 

застосування 

інтерактивних 

Перспективи та 

інновації науки (Серія 

«Педагогіка», Серія 

2022. № 2 (7). С. 

670–681. 

DOI: 

ISSN  

2786-

4952 



методів у 

навчанні учнів в 

умовах 

шкільної освіти. 

«Психологія», Серія « 

Медицина»), 

м. Київ 

https://doi.org/10.52

058/2786-4952-

2022-2(7)  

Online 

2 Олександр 

Федій, Любов 

Вішнікіна, 

Анжела 

Шуканова 

Застосування 

географічних 

інформаційних 

систем у 

підготовці 

майбутніх 

вчителів 

географії. 

Витоки педагогічної 

майстерності, 

м. Полтава 

2022. Випуск 29. С. 

236-240. 

DOI: 

https://doi.org/10.33

989/2075-

146x.2022.29.26435

7 

 

ISSN  

2616-

6623 

 

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

 

6.1. Студентські гуртки та проблемні групи 

№ 

з/п 
Назва наукового гуртка Керівник гуртка Кількість студентів 

    

 

№ 

з/

п 

Назва проблемної групи Керівник групи Кількість 

студентів 

1 Картографічний метод в сучасних географічних 

дослідженнях та туризмі 

Федій О. А. 10 

2 Природні регіони України та їх геокомплексні властивості Сарнавський С.П. 10 

3 Компетентнісне навчання географії. Вішнікіна Л.П. 10 

4 Актуальні проблеми географічних досліджень Єрмаков В.В. 5 

5 Проблемне країнознавство та географія туризму Шуканова А.А. 14 

 

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 

      

 

6.3. Студентські публікації 

6.3.1. Самостійні студентські публікації (кількість та список) - 17 

1.Ващенко Лев. Паломницький туризм у сучасному світі // Збірник матеріалів XХV 

наукової конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та географії. Квітень 

2022 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2022.С. 213-215. (Наук. керів. Вішнікіна Л. П.) 

http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B

https://doi.org/10.52058/2786-4952-2022-2(7)
https://doi.org/10.52058/2786-4952-2022-2(7)
https://doi.org/10.52058/2786-4952-2022-2(7)
https://doi.org/10.33989/2075-146x.2022.29.264357
https://doi.org/10.33989/2075-146x.2022.29.264357
https://doi.org/10.33989/2075-146x.2022.29.264357
https://doi.org/10.33989/2075-146x.2022.29.264357
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2022.pdf


5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2

022.pdf   

2.Дуднік Анастасія. Міжнародна діяльність вчителів географії // Збірник матеріалів XХV 

наукової конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та географії. Квітень 

2022 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2022. С. 223-228. (Наук. керів. Вішнікіна Л. П.) 

http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B

5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2

022.pdf   

3.Колотій Аліса. Організація дослідницької діяльності учнів у позашкільній географічній 

освіті Полтавської області // Збірник матеріалів XХV наукової конференції здобувачів 

вищої освіти факультету історії та географії. Квітень 2022 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 

2022. С. 231-234. (Наук. керів. Вішнікіна Л. П.) 

http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B

5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2

022.pdf   
4.Яремченко Ю.С. Основні джерела ретроспективного дослідження басейну річки Сули. 

Збірник матеріалів XХV наукової конференції здобувачів вищої освіти факультету історії 

та географії. Квітень 2022 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2022. - С. 249-250. 

http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B

5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2

022.pdf   

5.Хмелевський Д.О. Лісистість долини річки Ворскла у межах Полтавської області. 

Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та 

хімічній освіті : зб. матеріалів VIIІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф., 25 листоп. 

2022 р. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; Кафедра хімії, 

екології та методики їх навчання. Умань : Візаві, 2022. С.140-143. 

6.Петренко О.В. Інтеграція на уроках географії як один із засобів розвитку пізнавальної 

активності учнів. Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, 

екологічній та хімічній освіті : зб. матеріалів VIIІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-

конф., 25 листоп. 2022 р. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; 

Кафедра хімії, екології та методики їх навчання [та ін.]. Умань : Візаві, 2022. – С.116-120. 

7.Брижко Наталія. Країнознавча характеристика Німеччини в шкільному курсі географії. 

Збірник матеріалів XХV наукової конференції здобувачів вищої освіти факультету історії 

та географії. Квітень 2022 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2022. С. 210-213. (Наук. керів. 

Шуканова А.А.) 

http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B

5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2

022.pdf   

8.Гончар Інна. Популяризація гастрономічного туризму (на прикладі дослідження 

фестивалю «Полтавська галушка 2021»). Збірник матеріалів XХV наукової конференції 

здобувачів вищої освіти факультету історії та географії. Квітень 2022 року. Полтава: 

ІВЦ ПНПУ, 2022. С. 219-221. (Наук. керів. Шуканова А.А.) 

http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B

5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2

022.pdf  

9.Корольова Алла. Основні напрямки розвитку міського туризму в україні (на прикладі 

м. Львів). Збірник матеріалів XХV наукової конференції здобувачів вищої освіти 

факультету історії та географії. Квітень 2022 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2022. С. 234-

237. (Наук. керів. Шуканова А.А.) 

http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B

5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2

022.pdf  

http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2022.pdf
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2022.pdf
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2022.pdf
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2022.pdf
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2022.pdf
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2022.pdf
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2022.pdf
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2022.pdf
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2022.pdf
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2022.pdf
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2022.pdf
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2022.pdf
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2022.pdf
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2022.pdf
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2022.pdf
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2022.pdf
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2022.pdf
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2022.pdf
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2022.pdf
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2022.pdf


10.Красношапка Анастасія. Розвиток критичного мислення учнів у процесі вивчення 

Китаю в шкільному курсі географії 10 класу. Збірник матеріалів XХV наукової 

конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та географії. Квітень 2022 року. 

Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2022. С. 237-240. (Наук. керів. Шуканова А.А.) 

http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B

5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2

022.pdf    

11.Путря Юлія. Порівняння висвітлення теми «третинний сектор господарства України і 

світу» в шкільних підручниках географії 9 класу. Збірник матеріалів XХV наукової 

конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та географії. Квітень 2022 року. 

Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2022. С. 240-244. (Наук. керів. Шуканова А.А.) 

http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B

5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2

022.pdf  

12. Ткач Олексій. Динаміка зміни середньорічної температури повітря та річної кількості 

опадів у басейні Псла. Збірник матеріалів XХV наукової конференції здобувачів вищої 

освіти факультету історії та географії. Квітень 2022 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2022. 

С. 244 -246 (Наук. керів. Сарнавський С.П.) 

http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B

5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2

022.pdf 

13. Богомаз Еліна, Щолокова Валерія. Стан та перспективні напрями розвитку туризму у 

Новоселівській територіальній громаді Полтавського району Полтавської області. Збірник 

матеріалів XХV наукової конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та 

географії. Квітень 2022 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2022. С. 207-210. (Наук. керів. 

Копилець Є.В.) 

http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B

5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2

022.pdf 

14.Андрєєва Тетяна. Ядерна енергетика України: перспективи і шляхи розвитку. Збірник 

матеріалів ХХV наукової конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та 

географії. Полтава. 2022. С. 203-205. (Наук. керів. Федій О.А.) 

http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B

5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2

022.pdf 

15.Бабієва Тетяна. Використання інформаційно-комунікаційних технологій під час 

вивчення демографічної складової шкільної географії. Збірник матеріалів ХХV наукової 

конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та географії. Полтава. 2022. С. 

205-207. (Наук. керів. Федій О.А.) 

http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B

5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2

022.pdf 

16.Кізенко Оксана. Проблеми і перспективи розвитку чорної металургії України. Збірник 

матеріалів ХХV наукової конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та 

географії. Полтава. 2022. С. 228-231. (Наук. керів. Федій О.А.) 

http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B

5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2

022.pdf 

17.Домашенко Аліна. Етносадиба «Лялина світлиця» як об’єкт сільського зеленого 

туризму Полтавщини. Збірник матеріалів ХХV наукової конференції здобувачів вищої 

освіти факультету історії та географії. Полтава. 2022. С. 221-223. (Наук. керів. Федій 

О.А.) 

http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2022.pdf
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2022.pdf
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2022.pdf
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2022.pdf
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2022.pdf
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2022.pdf
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2022.pdf
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2022.pdf
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2022.pdf
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2022.pdf
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2022.pdf
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2022.pdf
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2022.pdf
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2022.pdf
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2022.pdf
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2022.pdf
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2022.pdf
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2022.pdf
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2022.pdf
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2022.pdf
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2022.pdf


http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B

5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2

022.pdf 

 

6.3.2. Студентські публікації у співавторстві із науковими керівниками (кількість та 

список) - 8 

1. Вішнікіна Л. П., Куницька А. Р. Застосування графічних навчальних моделей у 

процесі навчання природничої географії. The 4th International scientific and practical 

conference “Modern science: innovations and prospects” (January 10-12, 2022) SSPG 

Publish, Stockholm, Sweden. 2022. С. 406-412. ISBN 978-91-87224-02-7 https://sci-

conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-science-

innovations-and-prospects-10-12-yanvarya-2022-goda-stokgolm-shvetsiya-arhiv/  

2.Вішнікіна Л. П., Хоменко Н. С. Використання гаджетів на уроках географії. The 4th 

International scientific and practical conference “Modern science: innovations and 

prospects” (January 10-12, 2022). SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2022. С. 413-419. 

ISBN 978-91-87224-02-7 https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-modern-science-innovations-and-prospects-10-12-yanvarya-

2022-goda-stokgolm-shvetsiya-arhiv/  

3.Єрмаков В.В., Яремченко Ю.С. Етапи комплексних досліджень басейну річки Сули. 

THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS OF THE APPLICATION OF MODERN 

SCIENCE. Abstracts of V International Scientific and Practical Conference Tokyo, Japan 

(February 7 – 9, 2022).  С. 96-100. ISBN – 978-9-40364-505-6 https://eu-conf.com/wp-

content/uploads/2022/02/THEORETICAL_AND_APPLIED_ASPECTS_OF_THE_APPLIC

ATION_OF_MODERN_SCIENCE.pdf  

4.Єрмаков В. В., Пустовар І. В. Чинники впливу на стан ландшафтного різноманіття 

Полтавської області. MODERN DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH 

DEVELOPMENT. Proceedings of XIII International Scientific and Practical Conference 

Chicago, USA 15-17 June 2022. Chicago, USA. 2022. С. 396-400. ISBN 978-1-73981-126-6  

https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/06/MODERN-DIRECTIONS-OF-

SCIENTIFIC-RESEARCH-DEVELOPMENT-15-17.06.22.pdf  

5.Єрмаков В. В., Тарасова Ю. В. Краєзнавчо-географічне вивчення територіальних 

громад (на прикладі Пирятинщини). MODERN DIRECTIONS OF SCIENTIFIC 

RESEARCH DEVELOPMENT. Proceedings of XIII International Scientific and Practical 

Conference Chicago, USA 15-17 June 2022. Chicago, USA. 2022. С. 400-402. ISBN 978-1-

73981-126-6 https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/06/MODERN-DIRECTIONS-

OF-SCIENTIFIC-RESEARCH-DEVELOPMENT-15-17.06.22.pdf  

6.Єрмаков В. В., Неліна В. В. Використання матеріалів з історії географічних відкриттів 

і досліджень при вивченні шкільного курсу географії. Інтеграція фундаментальних та 

прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті : зб. матеріалів 

VIIІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф., 25 листоп. 2022 р. / МОН України, 

Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; Кафедра хімії, екології та методики їх 

навчання [та ін.]. Умань : Візаві, 2022. С. 46-49. 

7.Дядченко Ю. О., Шуканова А. А. Музеї при закладах освіти як осередки виховної 

роботи та об’єкти туристського інтересу. Міжнародний та національний досвід 

суспільно-географічного розвитку туристичної галузі в умовах євроінтеграції : тези 

доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Мукачево: МДУ, 2022. 

С. 26 – 27. 

8. Сарнавський С.П., Ткач О.В. Особливості гідрологічного режиму в басейні річки 

Псел. Актуальні проблеми сучасної науки та освіти (частина IІ): матеріали IV 

Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 20-21 cічня 2022 року. Львів : 

Львівський науковий форум, 2022.  С. 8-9. 

 

http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2022.pdf
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2022.pdf
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18740/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2022.pdf
https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-science-innovations-and-prospects-10-12-yanvarya-2022-goda-stokgolm-shvetsiya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-science-innovations-and-prospects-10-12-yanvarya-2022-goda-stokgolm-shvetsiya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-science-innovations-and-prospects-10-12-yanvarya-2022-goda-stokgolm-shvetsiya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-science-innovations-and-prospects-10-12-yanvarya-2022-goda-stokgolm-shvetsiya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-science-innovations-and-prospects-10-12-yanvarya-2022-goda-stokgolm-shvetsiya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-science-innovations-and-prospects-10-12-yanvarya-2022-goda-stokgolm-shvetsiya-arhiv/
https://eu-conf.com/wp-content/uploads/2022/02/THEORETICAL_AND_APPLIED_ASPECTS_OF_THE_APPLICATION_OF_MODERN_SCIENCE.pdf
https://eu-conf.com/wp-content/uploads/2022/02/THEORETICAL_AND_APPLIED_ASPECTS_OF_THE_APPLICATION_OF_MODERN_SCIENCE.pdf
https://eu-conf.com/wp-content/uploads/2022/02/THEORETICAL_AND_APPLIED_ASPECTS_OF_THE_APPLICATION_OF_MODERN_SCIENCE.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/06/MODERN-DIRECTIONS-OF-SCIENTIFIC-RESEARCH-DEVELOPMENT-15-17.06.22.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/06/MODERN-DIRECTIONS-OF-SCIENTIFIC-RESEARCH-DEVELOPMENT-15-17.06.22.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/06/MODERN-DIRECTIONS-OF-SCIENTIFIC-RESEARCH-DEVELOPMENT-15-17.06.22.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/06/MODERN-DIRECTIONS-OF-SCIENTIFIC-RESEARCH-DEVELOPMENT-15-17.06.22.pdf


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 

Домашeнко Аліна 

Олександрівна 

Географія ІІІ 

Хоменко Наталія Сергіївна 

 

 

Методика навчання 

природничо-математичних 

дисциплін (географія) 

І 

 

 

Дуднік Анастасія Сергіївна Методика навчання 

природничо-

математичних дисциплін 

(географія) 

ІІІ 

Яремченко Юлія Сергіївна Географія ІІ 

Красношапка Анастасія 

Олександрівна 

Методика навчання 

природничо-математичних 

дисциплін (географія) 

ІІ 

Ткач Олексій Географія І 

 

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 

2018 6 2  

2019 9 2  

2020 10 2  

2021 9 2  

2022 21 1  

 

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



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

викладачі) 

 

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

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

1.Вішнікіна Л. П. Лабораторія освітніх технологій географії факультету історії та 

географії факультету історії та географії входить до складу науково-дослідної частини 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Метою 

діяльності лабораторії є розробка теоретичних і прикладних аспектів методики 

компетентнісного навчання географії на підґрунті застосування сучасних освітніх 

технологій та її впровадження у неперервну педагогічну освіту. Головним науковим 

напрямом Лабораторії є дослідження, розробка і апробація освітніх технологій, 

спрямованих на формування географічних компетентностей як учнів, так і майбутніх 

учителів географії. 

2.Федій О. А. Лабораторія трансформацій регіональних та локальних геосистем. Метою 

діяльності лабораторії є встановлення просторово-часових особливостей трансформацій 

територій Полтавської області. Головним науковим напрямом є дослідження 

трансформацій територій Полтавської області з урахуванням соціального, економічного, 

екологічного, туристичного потенціалу регіону. Основна діяльність Лабораторії 

спрямована на: 1) дослідження Полтавської області в розрізі географічних і туристичних 

перспектив розвитку; 2) вивчення природних, соціальних, економічних, екологічних 

особливостей Полтавської області з визначенням сучасних проблем і перспектив розвитку 

регіону; 3) створення умов для дослідницької та наукової діяльності кафедри відповідно 

планів науково-дослідної роботи щодо соціально-економічного розвитку Полтавського 

регіону; 4) розробка методики дослідження трансформації геосистем Полтавської області 

з урахуванням соціального, економічного, екологічного, туристичного чинників розвитку 

регіону; 5) надання консультацій науковцям, вчителям та учням закладів середньої освіти, 

іншим зацікавленим особам щодо методики дослідження регіону, підготовки наукових 

публікацій географічного та туристичного змісту; 6) організація практичної діяльності, 

польових досліджень, наукових конференцій з метою реалізації ідей, проєктів щодо 

розвитку Полтавської області в розрізі географічних і туристичних перспектив. 

 

IX. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями 

 

9.1.  Договори та угоди, укладені до 2022 року, дія яких продовжується 

 

Країна 

партне

р 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

Номер 

договору 

      

 

9.2. Договори та угоди, укладені в 2022 році 

 

Країна 

партнер 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

Номер 

договору 



Данія Університе

тський 

коледж 

Копенгаген

а 

Проект 

міжнародної 

кредитної 

мобільності за 

програмою 

Erasmus + ЄС 

для освіти. 

Міжінституційна 

угода з 

Університетськи

м коледжем 

Копенгагена та 

Полтавським 

національним 

педагогічним 

університетом 

імені 

В. Г. Короленка,  

3 роки 

Обмін досвідом 

між викладачами 

ПНПУ імені 

В. Г. Короленка та 

Університетським 

коледжем 

Копенгагена за 

програмою 

Erasmus+, 

підготовка до 

проведення 

спільних практик 

№ 14 / 

01-66 / 69 

від 

28.11.202

2 року 

 

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. 

2. Напрями діяльності: 

− Спільні структурні підрозділи 

− Тематика досліджень 

− Видавнича діяльність 

− Стажування студентів та аспірантів на базі академічних установ 

− Результативність спільної співпраці 

− Об’єднання зусиль щодо створення спільних центрів колективного користування 

наукоємним обладнанням, шляхи вирішення цього питання 

 

XI. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністрацією, обласною радою 

спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення 

регіональних потреб (до 10 рядків). 

 

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

межах робочого часу викладачів та мають номер державної реєстрації УкрІНТЕІ: 

 

Тема та 

№ державної реєстрації 
Науковий керівник Науковий результат Його значимість 

0117U004975 

«Компетентнісне 

навчання та викладання 

географії у системі 

неперервної педагогічної 

освіти». 

Вішнікіна Л. П. Публікації статей, 

участь в 

конференціях 

Вдосконалення 

методики 

навчання 

географії 

0121U108301 

«Трансформація 

регіональних та 

локальних геосистем» 

Єрмаков В. В. Публікації статей, 

участь в 

конференціях, 

консультації вчителів 

Розробка проєктів 

 



XIII. Конференції 

 

13.1.  Інформація про проведення кафедрою конференцій (семінарів) (конференції та 

семінари студентів і молодих вчених не вказувати): 

 

 Кількість проведених конференцій 

2019 2020 2021 2022 

Міжнародна конференція     

Всеукраїнська конференція 1  1  

 

13.2.  Назви конференцій, проведених у 2022 році 

 

XIV.  Інформація про наукові публікації викладачів кафедри (повний 

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

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

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

 

1.  Монографія, словник, довідник 

            1.1. видані за кордоном 

1.2. видані в Україні 

1.Компетентнісне навчання та викладання географії у системі неперервної педагогічної 

освіти : кол. монографія. Вішнікіна Л. П.,  Шуканова А. А., Федій О. А., 

Сарнавський С. П. та інші. ; за наук. ред. д-ра пед. наук Л. П. Вішнікіної.  Полтава : ПНПУ 

імені В. Г. Короленка. 2022. 265 с. http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/19702 

2.  Підручник для ЗВО (з грифом Вченої ради) 

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

1. Навчально-методичні рекомендації до виконання магістерських робіт для здобувачів 

віщої освіти за освітньою програмою «Середня освіта: (Географія» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності (предметної спеціальності) 014.07 

Середня освіта (Географія) /  Л. П. Вішнікіна, О. А. Федій, А. А. Шуканова, В. В. Єрмаков. 

Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. 33 с. 

http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/18931 

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) 

1. Федій О. А., Вішнікіна Л.П., Шуканова А.А. Застосування географічних інформаційних 

систем у підготовці майбутніх вчителів географії. Витоки педагогічної майстерності : зб. 

наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2022. Випуск 29. С. 

236-240. DOI: https://doi.org/10.33989/2075-146x.2022.29.264357  

2. Федій О. А., Єрмаков В. В. Особливості застосування інтерактивних методів у навчанні 

учнів в умовах шкільної освіти. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», 

Серія «Психологія», Серія «Медицина»). 2022. № 2 (7). С. 670–681. DOI: 

https://doi.org/10.52058/2786-4952-2022-2(7) 

http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/19702
http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/18931
https://doi.org/10.33989/2075-146x.2022.29.264357
https://doi.org/10.52058/2786-4952-2022-2(7)


 

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

1.Шуканова Анжела, Вішнікіна Любов, Володько Ольга, Дудник Світлана. Соціально-

психологічні чинники управління персоналом в контексті розвитку туристичних 

підприємств. Галицький економічний вісник. № 3 (76) 2022. С. 42 – 47. 

https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2022.03 

2.Самойленко В.М., Вішнікіна Л.П., Діброва І.О. Природничо-географічне моделювання 

як аналітично-технологічний інструмент сучасної ландшафтної екології. 

Ландшафтознавство. Вінниця, 2022, 2 (2). С. 84-101. DOI: 10.31652/2786-5665-2022-2-84-

101 

3.Вішнікіна Л. П., Галушка Л. С. Застосування компетентнісно орієнтованих завдань у 

процесі підготовки майбутніх учителів географії. Ukrainian professional education = 

Українська професійна освіта: науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. 

Короленка. Полтава.  Вип. 11. (У друці) 

4. Сарнавський С.П., Гребінь В.В. Ретроспективний аналіз досліджень річкової мережі 

лівобережжя Середнього Дніпра від періоду систематизації інформації про річки до 

періоду комплексних досліджень (ХІХ – поч. ХХІ ст.). Гідрологія, гідрохімія і 

гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. 

ф-т, каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра 

В.П. [та ін.]. Київ : [б. в.], № 3(65) 2022. С. 25 - 56. ISSN: 2306-5680. DOI: 

https://doi.org/10.17721/2306-5680.2022.3.3 

7.4. В університетських не фахових виданнях 

7.5. У інших (не фахових) виданнях 

1.Шуканов П. В. Методологічне застосування цілей сталого розвитку у сфері туристичної  

діяльності. Туристичне господарство у світлі гуманістичних ідей Г. С. Сковороди : 

матеріали методологічного міждисциплінарного інтернет-семінару (м. Полтава, 3 грудня 

2022 р.). Полтава : ПУЕТ, 2022. С. 72-79. 

8. Публікації у збірниках матеріалів конференцій 

8.1. Міжнародних конференцій 

1. Вішнікіна Л. П., Куницька А. Р. Застосування графічних навчальних моделей у процесі 

навчання природничої географії. The 4th International scientific and practical conference 

“Modern science: innovations and prospects” (January 10-12, 2022). SSPG Publish, Stockholm, 

Sweden. 2022. С. 406-412. ISBN 978-91-87224-02-7 https://sci-conf.com.ua/iv-

mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-science-innovations-and-

prospects-10-12-yanvarya-2022-goda-stokgolm-shvetsiya-arhiv/  

2. Вішнікіна Л. П., Хоменко Н. С. Використання гаджетів на уроках географії. The 4th 

International scientific and practical conference “Modern science: innovations and prospects” 

(January 10-12, 2022) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2022. С. 413-419. ISBN 978-91-

87224-02-7 

https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-

science-innovations-and-prospects-10-12-yanvarya-2022-goda-stokgolm-shvetsiya-arhiv/  

3.Єрмаков В.В., Яремченко Ю.С. Етапи комплексних досліджень басейну річки Сули. 

THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS OF THE APPLICATION OF MODERN SCIENCE. 

Abstracts of V International Scientific and Practical Conference Tokyo, Japan (February 7 – 9, 

2022). С. 96-100. ISBN – 978-9-40364-505-6 

4.Єрмаков В. В., Пустовар І. В. Чинники впливу на стан ландшафтного різноманіття 

Полтавської області. MODERN DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH 

https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2022.03
https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-science-innovations-and-prospects-10-12-yanvarya-2022-goda-stokgolm-shvetsiya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-science-innovations-and-prospects-10-12-yanvarya-2022-goda-stokgolm-shvetsiya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-science-innovations-and-prospects-10-12-yanvarya-2022-goda-stokgolm-shvetsiya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-science-innovations-and-prospects-10-12-yanvarya-2022-goda-stokgolm-shvetsiya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-science-innovations-and-prospects-10-12-yanvarya-2022-goda-stokgolm-shvetsiya-arhiv/


DEVELOPMENT. Proceedings of XIII International Scientific and Practical Conference 

Chicago, USA 15-17 June 2022. Chicago, USA. 2022.  С.396-400. ISBN 978-1-73981-126-6 

5.Єрмаков В. В., Тарасова Ю. В. Краєзнавчо-географічне вивчення територіальних громад 

(на прикладі Пирятинщини). MODERN DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH 

DEVELOPMENT. Proceedings of XIII International Scientific and Practical Conference 

Chicago, USA 15-17 June 2022. Chicago, USA. 2022. С.400-402. ISBN 978-1-73981-126-6 

6.Дядченко Ю. О., Шуканова А. А. Музеї при закладах освіти як осередки виховної 

роботи та об’єкти туристського інтересу. Міжнародний та національний досвід суспільно-

географічного розвитку туристичної галузі в умовах євроінтеграції : тези доповідей ІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції. Мукачево: МДУ, 2022. С. 26 – 27. 

7.Копилець Є.,  Ярошенко Ю. Нормативно-правове забезпечення діяльності музеїв при 

закладах освіти: проблеми та можливі шляхи їхнього розв’язання. Музейна педагогіка в 

науковій освіті : збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Київ, 25 листопада 2021 р. / за наук. ред. С. О. Довгого. К. : НЦ «Мала 

академія наук України», 2021.  Ч. 2.  С. 307–311.  

8.Копилець Є. В. Залучення закладів позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого 

профілю до розвитку туризму в територіальних громадах. Нематеріальна культурна 

спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації : тези доповідей V 

Міжнар. наук-практ. конф.-фестивалю, Київ, 19–20 травня 2022 р. К. : Вид. центр 

КНУКіМ, 2022.  С. 29–31.  

9.Копилець Є. В. Російсько-українська війна та перспективи модернізації музеїв 

військово-історичного профілю при закладах освіти України. Музейна педагогіка в умовах 

воєнного стану : збірник тез учасників Міжнародного круглого столу, м. Київ, 26 травня 

2022 р.  

10.Копилець Є. В. До питання про мотиви здобуття позашкільної освіти туристсько-

краєзнавчого напряму. Психологія та туризм : матеріали міжнародної науково-

практичної конференції (Київ, 27 травня 2022 р.).  К. : ТОВ «Геопринт», 2022.  С. 75–77.  

11. Копилець Є. В. Професійна компетентність керівників гуртків туристсько-

краєзнавчого напряму позашкільної освіти крізь призму менеджменту освіти. Тенденції та 

перспективи розвитку менеджменту в умовах глобальних викликів : матеріали ІІ Міжнар. 

наук.-практ. конф. (31 травня 2022 р., м. Херсон, м. Кропивницький) / за ред. Н. В. 

Кириченко, Г. В. Жосан та ін. Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В. С., 

2022.  С. 103–104.  

12. Копилець Є. В. Можливості закладу позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого 

профілю щодо сприяння розвиткові туризму у мікрорегіонах. Теоретичні і прикладні 

напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України : матеріали VІІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції, 16–17 червня 2022 року / за заг. ред. О. В. Колотухи. – 

Дніпро : Середняк Т. К., 2022.  С. 213-218.  

13. Сарнавський С.П., Ткач О.В. Особливості гідрологічного режиму в басейні річки Псел. 

Актуальні проблеми сучасної науки та освіти (частина IІ): матеріали IV Міжнародної 

науково-практичної конференції м. Львів, 20-21 cічня 2022 року. Львів : Львівський 

науковий форум, 2022.  С. 8-9. 

8.2. Всеукраїнських конференцій 

1.Єрмаков В. В., Неліна В. В. Використання матеріалів з історії географічних відкриттів і 

досліджень при вивченні шкільного курсу географії. Інтеграція фундаментальних та 

прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті : зб. матеріалів VIIІ 



Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф., 25 листоп. 2022 р. / МОН України, Уманський 

держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; Кафедра хімії, екології та методики їх навчання [та 

ін.] ; [відп. за вип. Браславська О. В., Горбатюк Н. М. ; редкол.: Браславська О. В., 

Горбатюк Н. М., Миколайко В. П. [та ін.]. – Умань : Візаві, 2022. – С.46-49. 

2. Копилець Є. В. Виховання патріотизму шляхом організації дослідницької історико-

краєзнавчої роботи у гуртках природничого спрямування. Географія та екологія: наука і 

освіта : зб. матеріалів ІХ  Всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю), м. Умань, 9–10 

чер. 2022 р. / [відпов. ред. О. В. Браславська]. Умань : Візаві, 2022. С. 75–79.  

3.Копилець Є. В. Проблемні аспекти нормативно-правового забезпечення діяльності 

музеїв при закладах освіти. Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи : 

матеріали Дев’ятої науково-практичної конференції (7–8 жовтня 2021 р.). К. : ТОВ 

«КАПІТАЛДРУК», 2021. С. 117–120. 

4.Копилець Є. В. Організація краєзнавчого дослідження учнівською молоддю пониззя 

малої річки: інтеграційний аспект. Шості Сумські наукові географічні читання : збірник 

матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (Суми, 15-17 жовтня 2021 р.). Суми, 2021. 

С. 206–208. 

5.Копилець Є. В. До проблеми коректності термінології у рамках освітньої ініціативи 

«Музей екології Екомузей 5 «R». Освітні та наукові виміри природничих наук : збірник 

матеріалів II Всеукраїнської заочної наукової конференції, м. Суми, 8 грудня 2021 р. 

Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. С. 187–189. 

6.Сарнавський С.П. Історія формування мережі гідрологічних постів та гідрографічних 

досліджень на лівих притоках Середнього Дніпра. Другий Всеукраїнський 

гідрометеорологічний з’їзд : тези доповідей. Одеса : Одеський державний екологічний 

університет. С. 91-93. ISBN 978-966-186-163-2. 

7.Шуканов П. В. Метавсесвіт та перспективи розвитку метабізнесу. Мережевий бізнес: 

становлення, проблеми, інновації : матеріали XІІ міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції (м. Полтава, 27–28 квітня 2022 року). Полтава : ПУЕТ, 2022. С. 39-

42. http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/12291/1/Мережевий%20бізнес...2022.pdf  

8. Шуканова А. А. Формування міжпредметної країнознавчої компетентності здобувачів у 

процесі навчання географії. Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в 

географічній, екологічній та хімічній освіті : зб. матеріалів VІІІ Всеукраїнської наук.-

практ. інтернет-конф, 25 листопада 2022 р. ; [відп. за вип. Браславська О. В. та інші]. 

Умань: Візаві,  2022. С. 175 - 178.  

 

XV.  Питомі показники результативності наукової діяльності кафедри у 2022 році 

 

k1 Кількість захищених у 2022 р. кандидатських дисертацій / кількість ставок НПП*  

k2 Кількість захищених у 2022 р. докторських дисертацій / кількість ставок НПП  

k3 Кількість отриманих у 2022 р. вчених звань доцента і професора / кількість ставок НПП  

k4 
Кількість отриманих у 2022 р. державних нагород для молодих учених / кількість 

ставок НПП 

 

k5 
Обсяг надходжень у 2022 р. до спеціального фонду державного бюджету (тис. грн) 

за НП**/кількість ставок НПП 

0,6 

http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/12291/1/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81...2022.pdf


k6 
Обсяг надходжень у 2022 р. до загального фонду державного бюджету (тис. грн)  

за НП / кількість ставок НПП 

 

k7 Обсяг фінансування у 2022 р. НП із міжнародних фондів (тис. грн) / кількість ставок НПП   

k8 
Кількість отриманих у 2022 р. охоронних документів, право власності на які 

належить Університету /кількість ставок НПП 

0,1 

k9 Кількість опублікованих у 2022 р. монографій / кількість ставок НПП 0,1 

k10 
Кількість наукових публікацій за 2022 р. у центральних, фахових виданнях України 

та у зарубіжних виданнях / кількість ставок НПП 

0,7 

k11 
Кількість публікацій за 2022 р. у наукометричних базах даних Scopus і Web of 

Science/ кількість ставок НПП 

 

k12 
Кількість призових місць за 2021-2022 н. р. у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах 

наукових робіт студентів/кількість ставок НПП 

0,7 

Σ  Загальний показник науково-дослідної та інноваційної діяльності кафедри 0,94 

 

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

 

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

кафедри на 2022 рік 

1. Підготовка та публікація наукових статей за профілем діяльності кафедри. 

2. Поглибити співпрацю із закордонними освітніми установами в рамках реалізації 

проекту міжнародної кредитної мобільності за програмою Erasmus + ЄС для освіти. 

3. Продовжити роботу над науковою темою кафедри зареєстрованою в УкрІНТЕІ 

№0121U108301 «Трансформація регіональних та локальних геосистем» (керівник 

Єрмаков В.В). 

4. Проведення Всеукраїнської інтернет-конференції «Освітні та наукові виміри 

географії та туризму», квітень 2023 р. 

5. Проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

географії, квітень 2023 р.  

 

 

 

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). 

3. 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. 

 

 

  



Додаток 2 

 
Звіт про міжнародну діяльність кафедри географії, методики її навчання та туризму 

 у 2022 році 

 

1. Договори та угоди, укладені в 2022 році. 

Країна 

партне

р 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітництв

а 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво

, термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

Номер 

договору 

Данія Університет

ський 

коледж 

Копенгагена 

Проект 

міжнародної 

кредитної 

мобільності за 

програмою 

Erasmus + ЄС 

для освіти. 

Міжінституційна 

угода з 

Університетськи

м коледжем 

Копенгагена та 

Полтавським 

національним 

педагогічним 

університетом 

імені 

В. Г. Короленка,  

3 роки 

Обмін досвідом 

між 

викладачами 

ПНПУ імені 

В. Г. Короленка 

та 

Університетськи

м коледжем 

Копенгагена за 

програмою 

Erasmus+, 

підготовка до 

проведення 

спільних 

практик 

№ 14 / 01-

66 / 69 від 

28.11.2022 

року 

 

2. Розробка чи реалізація міжнародного наукового/освітнього гранту. 

Назва проекту Організація- 

донор 

Учасники 

проектної групи 

Результат 

    

 

3. Участь у міжнародному науковому/освітньому проєкті. 

Назва проекту Країна(ни)- 

партнер(ри) 

Учасники від 

кафедри 

Опис діяльності за 

проектом (до 20 слів) 

    

 

4. Інформація про закордонні стажування. 

ПІБ особи, яка 

пройшла стажування 

Країна 

стажування 

Тема 

стажування 

Термін 

стажування 

Документ, що 

засвідчує 

результати 

стажування 

Шуканов Павло 

Васильович 

Республіка 

Болгарія 

Сучасні методи 

та тренди 

управління 

туристичними 

комплексами: 

Європейський 

досвід»  

1-25 

лютого 

2022 р. 

 

Сертифікат № 

304/05.03.2022 р. 

(180 год. / 6 

кредитів). 

https://drive.google.

com/drive/folders/1

KOORGWvyx3v5y

xkJRhaiCpnUiyt6jx

hf 



Шуканов Павло 

Васильович 

Республіка 

Польща 

Неформальна 

освіта для 

здобувачів 

вищої освіти: 

досвід країн 

Європейського 

Союзу та 

України 

 

 

03.10. - 

10.10.2022 

р. 

Сертифікат № 

10265/2022 (75 год. 

/ 2,5 кредита). 

http://www.iesfukr.o

rg/certificate/104 

 

 

5. Інформація про закордонні відрядження. 

ПІБ особи, яка 

перебувала у 

відрядженні 

Країна та організація, куди 

здійснено відрядження 

Термін 

відрядження 

Мета відрядження 

Федій Олександр 

Анатолійович 

Данія 4–8 квітня 2022 

р. 

(відрядження 

скасоване, але 

участь он-лайн) 

Міжнародний 

тиждень (KP 

International Week 

2022) за 

програмою 

Erasmus+ 

 

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 профілем кафедри). 

Назва організації ПІБ учасника 

  

 

8. Інші види міжнародної співпраці. 

1. В рамках Міжнародного тижня (KP International Week 2022) за програмою 

Erasmus+Доцент 8.04.2022 р. доц. Олександр Федій провів он-лайн лекцію «Методика 

проведення навчальних практик студентів спеціальності 014.07 «Середня освіта 

(Географія)», 103 «Науки про Землю», 242 «Туризм»» для студентів Університетського 

коледжу Копенгагена (Данії), ознайомив учасників із методикою навчання 

географічних дисциплін та досвідом організації навчальних практик у Полтавському 

національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка.  

http://pnpu.edu.ua/news/mizhnarodnij-tizhden-za-programoyu-erasmus-v-kopengageni-

daniya-vidbuvsya-za-uchasti-geografiv-pnpu-imeni-v-g-korolenka.html 

  Участь в міжнародних конференціях без публікації: 

 

1. (доц. Шуканова А. А., доц. Федій О. А.): ІІ Міжнародна науково-практична конференція 

за програмою ЄС Еразмус+ «Проблеми та перспективи впровадження європейського 

досвіду диверсифікації сільського туризму в Україні на засадах креативності та 

збалансованості», м. Запоріжжя, 13-14 жовтня 2022 року. 

http://historic.pnpu.edu.ua/index.php/7848/ 

http://pnpu.edu.ua/news/mizhnarodnij-tizhden-za-programoyu-erasmus-v-kopengageni-daniya-vidbuvsya-za-uchasti-geografiv-pnpu-imeni-v-g-korolenka.html
http://pnpu.edu.ua/news/mizhnarodnij-tizhden-za-programoyu-erasmus-v-kopengageni-daniya-vidbuvsya-za-uchasti-geografiv-pnpu-imeni-v-g-korolenka.html
http://historic.pnpu.edu.ua/index.php/7048/
http://historic.pnpu.edu.ua/index.php/7848/


  

2. (доц. Федій О. А.): V International conference «Storytelling revisited: Narrating Spaces. 

Literature, Education, Gender, Geography, and Tourism (On-line and Face-to-face), Barcelona 

(Spain), 22-23 November, 2022 http://pnpu.edu.ua/news/mizhnarodna-naukova-spivpraczya-

pnpu-imeni-v-g-korolenka-z-universytetom-vik-czentralnym-universytetom-kataloniyi-

ispaniya.html 

 

http://pnpu.edu.ua/news/mizhnarodna-naukova-spivpraczya-pnpu-imeni-v-g-korolenka-z-universytetom-vik-czentralnym-universytetom-kataloniyi-ispaniya.html
http://pnpu.edu.ua/news/mizhnarodna-naukova-spivpraczya-pnpu-imeni-v-g-korolenka-z-universytetom-vik-czentralnym-universytetom-kataloniyi-ispaniya.html
http://pnpu.edu.ua/news/mizhnarodna-naukova-spivpraczya-pnpu-imeni-v-g-korolenka-z-universytetom-vik-czentralnym-universytetom-kataloniyi-ispaniya.html
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