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I. Науково-педагогічні кадри 
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1.1.  Вчене звання професора у 2022 році отримали – 

1.2.  Вчене звання доцента у 2022 році отримали –  

 

II. Розробки, які впроваджено у 2022 році 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 

    

№ 

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 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 

1 Усанова Л. 

А., Супрун Г. 
Г. 

Цифрова 

ідентичність як 

відображення 

інформаційного 

суспільства. 

Актуальні проблеми 

філософії та соціології. 

2022. №30. С.67 – 70. ISSN:24

10-3071 

2 Кравченко 

П.А., 

Голощапова 

А.М. 

Магія у 

свідомості 

сучасної 

людини. 

Філософські обрії; наук.-

теор. журн./ Ін-т філософії 

імені Г.С.Сковороди НАН 

України, ПНПУ імені 
В.Г.Короленка. 

1. Вип. 46. К.; Полтава, 

2022. С. 40-56. 

 

ISSN 

2075-

1443 

(Print) 

ISSN 

2412-

2335 

(Online) 

3 Кравченко 

П.А., 

Кісельова 
Т.В. 

Вплив 

транстехнологі

чного розвитку 

на майбутнє 

людства. 

Філософські обрії; наук.-

теор. журн./ Ін-т філософії 

імені Г.С.Сковороди НАН 
України, ПНПУ імені 

В.Г.Короленка. 

2. Вип. 46. К.; Полтава, 

2022. С. 8-17. 
 

ISSN 

2075-

1443 

(Print) 

ISSN 

2412-

2335 

(Online) 

4 Головіна Н.І. Проблемне 

поле етики 

освіти. 

Філософські обрії; наук.-

теор. журн./ Ін-т філософії 
імені Г.С.Сковороди НАН 

України, ПНПУ імені 

В.Г.Короленка. 

Вип. 46. К.; Полтава, 

2022. С.57-72 

ISSN 

2075-

1443 

(Print) 

ISSN 

2412-

2335 

(Online) 
5 Штепа О., 

Коваленко С. 
Особливості 

застосування 

лекційних 

занять під час 

вивчення 

суспільствозна

вчих дисциплін 

у закладах 

Актуальні питання 

гуманітарних наук. 

Вип. 54. Том. 2. С. 

321-326. 

ISSN 
2308-
4855 
(Print), 
ISSN 

2308-
4863 
(Online) 

 



вищої освіти. 

6 Штепа О., 
Коваленко С. 

Особливості 

застосування 

семінарських 

занять під час 

вивчення 

суспільствознавчи

х та філософських 

дисциплін у 

закладах вищої 

освіти. 

Актуальні питання 

гуманітарних наук. 

Вип. 55. Том. 3. С. 

320-325. 

ISSN 
2308-
4855 
(Print), 
ISSN 
2308-

4863 
(Online) 

 

7 Штепа О., 
Коваленко С. 

Проблема 

правового 

виховання 

студентської 

молоді у 

вітчизняних 

закладах вищої 

освіти: аналіз 

підходів. 

Академічні студії. Серія 

«Педагогіка» 

Вип. 1. С. 183-188. ISSN:  

2786-

4758 

(Print), 
2786-

4766 

(Online)

. 
 

 

V. Список наукових праць, опублікованих у 2022 році у вітчизняних виданнях, 

внесених до баз даних: 

 

5.1.  Scopus та Web of Science: 

 

№ 

з/п 
Автор 

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 

      

 

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  

 

https://portal.issn.org/resource/ISSN-L/2786-4758
https://portal.issn.org/resource/ISSN-L/2786-4758
https://portal.issn.org/resource/ISSN-L/2786-4758
https://portal.issn.org/resource/ISSN-L/2786-4758
https://portal.issn.org/resource/ISSN-L/2786-4758
https://portal.issn.org/resource/ISSN-L/2786-4758


№ 

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 

1 Людський потенціал у 

контексті сучасних 

соціокультурних 

перетворень 

всеукраїнська 24-25 травня 

2022 року 

 100  у наявності 

 

6.3.  Студентські публікації 

6.3.1. Самостійні студентські публікації (кількість та список) 

 

1. Партола О.О. Поняття політичних прав і свобод в Україні. Держава. Право. 

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

студентського  круглого столу з міжнародною участю, 14 травня 2022 р. / ПКНГ 

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

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

Кондратюка, 2022. С. 153-158. 

2. Андрущенко В.А. Правова рівність та механізм захисту політичних свобод в 

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

тез та доповідей VІІІ студентського  круглого столу з міжнародною участю, 14 травня 

2022 р. / ПКНГ Національного університету імені Юрія Кондратюка; [відп. за вип.: 

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

імені Юрія Кондратюка, 2022. С. 112-115. 

3. Закладна А.О. Міжнародний біль про права людини. Держава. Право. 

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



студентського  круглого столу з міжнародною участю, 14 травня 2022 р. / ПКНГ 

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

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

Кондратюка, 2022. С. 133-138. 

4. Кравцова І.С. Підходи до класифікації прав і свобод людини і громадянина. 

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

доповідей VІІІ студентського  круглого столу з міжнародною участю, 14 травня 2022 р. / 

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

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

Юрія Кондратюка, 2022. С. 139-142. 

5. Кравченко М.Д. Проблема легалізації евтаназії в Україні. Держава. Право. 

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

студентського  круглого столу з міжнародною участю, 14 травня 2022 р. / ПКНГ 

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

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

Кондратюка, 2022.С. 143-145. 

6. Ревека Д.В. Загальні засади обмеження прав і свобод людини. Держава. Право. 

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

студентського  круглого столу з міжнародною участю, 14 травня 2022 р. / ПКНГ 

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

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

Кондратюка, 2022. С. 147-149. 

7. Шаульський І.О. Поняття культурних та духовних прав і свобод. Держава. Право. 

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

студентського  круглого столу з міжнародною участю, 14 травня 2022 р. / ПКНГ 

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

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

Кондратюка, 2022. С. 149-152. 

8. Гаврись Т.М. Свобода висловлювання поглядів на теренах України. Держава. 

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

VІІІ студентського  круглого столу з міжнародною участю, 14 травня 2022 р. / ПКНГ 

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

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

Кондратюка, 2022. С. 115-118. 



9. Цоцоріна Т.С. Покоління прав людини Свобода висловлювання поглядів на 

теренах України. Держава. Право. Суспільство: сучасні проблеми та тенденції розвитку: 

збірник тез та доповідей VІІІ студентського  круглого столу з міжнародною участю, 14 

травня 2022 р. / ПКНГ Національного університету імені Юрія Кондратюка; 

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

Національного університету імені Юрія Кондратюка, 2022. С. 119-122. 

10. Дацій Р.М. Організація об'єднаних націй в механізмі захисту прав людини. 

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

доповідей VІІІ студентського  круглого столу з міжнародною участю, 14 травня 2022 р. / 

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

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

Юрія Кондратюка, 2022. С. 122-125. 

11. Шинкаренко А.С. Поняття особистого тжиття людини: проблема дефініції. 

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

доповідей VІІІ студентського  круглого столу з міжнародною участю, 14 травня 2022 р. / 

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

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

Юрія Кондратюка, 2022. С. 125-128. 

12. Голощапова А. Співвідношення магії та релігії. Збірник матеріалів ХХV 

наукової конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та географії. Квітень 

2022 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2022. 

13. Дацій Р. Соціал-демократична ідеологія: проблема становлення. Збірник 

матеріалів ХХV наукової конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та 

географії. Квітень 2022 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2022. 

14. Зінченко Є. Методологічні підходи аналізу проблеми толерантності. Збірник 

матеріалів ХХV наукової конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та 

географії. Квітень 2022 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2022. 

15. Кісельова Т. Трансгуманізм та сучасна євгеніка. Збірник матеріалів ХХV 

наукової конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та географії. Квітень 

2022 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2022. 

16. Костенко М. Етична концепція гідності І. Канта. Збірник матеріалів ХХV 

наукової конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та географії. Квітень 

2022 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2022. 



17. Онупко К. Християнська візія постаті Івана Хрестителя. Збірник матеріалів 

ХХV наукової конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та географії. 

Квітень 2022 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2022. 

18. Остапенко О. Пролеми розроки дискурсивної теорії соціального простору. 

Збірник матеріалів ХХV наукової конференції здобувачів вищої освіти факультету історії 

та географії. Квітень 2022 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2022. 

19. Рекотов Т. Право неповнолітньої особи на необхідну оборону та 

кримінальна відповідальність за перевищення її меж. Збірник матеріалів ХХV наукової 

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

Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2022. 

20. Савельєв Н. Супермаркет ідентичностей. Збірник матеріалів ХХV наукової 

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

Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2022. 

21. Чудновець А. Філософський пошук П’єра Тейяра де Шардена: шлях до 

точки омега. Збірник матеріалів ХХV наукової конференції здобувачів вищої освіти 

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

22. Шаульський І. Філософія доби Ренесансу в системі світової інтелектуальної 

спадщини. Збірник матеріалів ХХV наукової конференції здобувачів вищої освіти 

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

23. Остапенко О.М. Аналіз процесів соціальної мобільності в умоваї воєнного 

стану. «Людський потенціал у контексті сучасних соціокультурних перетворень» 24-25 

травня 2022 року: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24-25 

травня 2022 р. Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2022. 

24. Голіздра О.В. Особливості глобальних процесів в умовах війни. «Людський 

потенціал у контексті сучасних соціокультурних перетворень» 24-25 травня 2022 року: 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24-25 травня 2022 р. 

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

25. Костенко М.Т. Людська гідність у сучасних українських суспільно-

політичних реаліях. «Людський потенціал у контексті сучасних соціокультурних 

перетворень» 24-25 травня 2022 року: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції, 24-25 травня 2022 р. Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2022. 

26. Супрун Г.Г. Трансформаційні зміни суспільства як наслідок 

конфліктогенних викликів. «Людський потенціал у контексті сучасних соціокультурних 

перетворень» 24-25 травня 2022 року: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції, 24-25 травня 2022 р. Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2022. 



27. Кісельова Т.В. Свобода особистості в транс гуманізмі. «Людський потенціал 

у контексті сучасних соціокультурних перетворень» 24-25 травня 2022 року: Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24-25 травня 2022 р. Полтава: ПНПУ 

імені В.Г. Короленка, 2022. 

28. Марочканич М.М. Війна як соціальний конфлікт. «Людський потенціал у 

контексті сучасних соціокультурних перетворень» 24-25 травня 2022 року: Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24-25 травня 2022 р. Полтава: ПНПУ 

імені В.Г. Короленка, 2022. 

29. Безруков С.І. Філософія суспільства ХХІ століття в контексті «поведінкової 

економіки». «Людський потенціал у контексті сучасних соціокультурних перетворень» 

24-25 травня 2022 року: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24-

25 травня 2022 р. Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2022. 

30. Дарюга Е.В. Трансформації культури в контексті глобалізації. Сучасні 

соціокультурні процеси : компетентісно-аксіологічний аспект : Збірник матеріалів ІV 

Всеукраїнської науково-практичної конференції (10–11 листопада 2022 р.). Полтава : 

ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. С.44-48 

 

 

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

список) 

 

1. Кравченко П.А., Кісельова Т.В. Вплив транстехнологічного розвитку на майбутнє 

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

України, ПНПУ імені В.Г.Короленка. – Вип. 46. К.; Полтава, 2022. С. 8-17. 

2. Кравченко П.А., Голощапова А.М. Магія у свідомості сучасної людини. Філософські 

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

В.Г.Короленка. – Вип. 46. К.; Полтава, 2022. С. 40-56. 

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

суспільства. Актуальні проблеми філософії та соціології. 2022. №30. С.67 – 70. 

 

 

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 

   

 



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 24 12 - 

2019 31 12 - 

2020 34 15 - 

2021 24 15 - 

2022 30 13 - 

 

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 2022 року, 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 2022 році договори та угоди не укладались 

 

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 

      

У 2022 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) 

 

 Наукова установа: Інститут філософії імені Г.С. 

Сковороди НАН України 

 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 №  46 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 

4. Проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Людський 

потенціал в контексті сучасних соціокультурних перетворень». 

 

 



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: 

 

 

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   2 

 

13.2.  Назви конференцій, проведених у 2022 році 

1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Людський потенціал в контексті 

сучасних соціокультурних перетворень» (24-25 травня 2022 року) 

2. Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференції з міжнародною участю, 

присвячена Всесвітньому Дню філософії Лише той Учитель, хто живе так, як навчає (17 

листопада 2022 року) 

 

XIV.  Інформація про наукові публікації викладачів кафедри (повний бібліографічний 

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

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 даними 

(Index Copernicus). 

 - Участь у 

всеукраїнських 

конференціях. 

 

Конкретизація 

значення 

людського 

потенціалу в світі 

сучасних  

соціокультурних 

перетворень. 



публікацію викладачів кафедри у співавторстві зазначати 1 раз - для правильного 

обліку у показниках наукової діяльності, що надсилаються в МОН) 

 

1.  Монографія, словник, довідник – 2/63 д.а. 

1.Мєшков В.М. Генезис древнееврейского Духа в I тысячелетии до новой эры. 

(опыт экзистенциального научно-религиозного анализа Нового Завета).  Полтава: 

Астрая, 2022.  382 с. 

2. Кем был Иисус Христос для христиан I века? (опыт экзистенциального научно-

религиозного анализа Нового Завета).  Полтава: Астрая, 2022.  423 с. 

            1.1. видані за кордоном 

1.2. видані в Україні 

2.  Підручник для ЗВО (з грифом Вченої ради) – 1/ 7,08 д.а. 

Програма і методичні рекомендації до атестаційного екзамену з професійної 

підготовки на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою 

програмою «Філософія» / Укладачі: Петро КРАВЧЕНКО, Наталя ГОЛОВІНА, 

Ярослав БЛОХА, Людмила УСАНОВА. Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 

2022. 90 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) – 3/3,14 д.а. 

      1. Кравченко П.А., Кісельова Т.В. Вплив транстехнологічного розвитку на майбутнє   

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

України, ПНПУ імені В.Г.Короленка. – Вип. 46. К.; Полтава, 2022. С. 8-17. 
      2. Кравченко П.А., Голощапова А.О. Магія у свідомості сучасної людини. Філософські 

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

В.Г.Короленка. – Вип. 46. К.; Полтава, 2022. С. 40-56. 

     3. Головіна Н.І. Проблемне поле етики освіти. Філософські обрії; наук.-теор. журн./ Ін-

т філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, ПНПУ імені В.Г.Короленка. – Вип. 46. К.; 

Полтава, 2022. С.57-72. 
 

7.3. У фахових виданнях категорії Б (за профілем кафедри) – 4/1,41 д.а. 

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

інформаційного суспільства. Актуальні проблеми філософії та соціології. 2022. 

№30. С.67 – 70. 

  2. Штепа О., Коваленко С. Проблема правового виховання студентської молоді у   

вітчизняних закладах вищої освіти: аналіз підходів. Академічні студії. Серія 

«Педагогіка». 2022. Вип. 1. С. 183-188. 

 3. Штепа О., Коваленко С. Особливості застосування лекційних занять під час 

вивчення суспільствознавчих дисциплін у закладах вищої освіти. Актуальні питання 

гуманітарних наук. 2022. Вип. 54. Том. 2. С. 321-326. 

4. Штепа О., Коваленко С. Особливості застосування семінарських занять під час 

вивчення суспільствознавчих та філософських дисциплін у закладах вищої освіти. 

Актуальні питання гуманітарних наук. 2022. Вип. 55. Том. 3. С. 320-325. 
7.4. В університетських не фахових виданнях 

7.5. У інших (не фахових) виданнях 



8.  Публікації у збірниках матеріалів конференцій 

8.1. Міжнародних конференцій – 4/1,25 д.а. 

1. Головіна Н.І. Етичний аспект сучасної освітньої парадигми/ Пера-Васильченко В.В., 

Головіна Н.І., Ряднова  В.В., Олефір І. С. Актуальні питання лінгвістики, професійної 

лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи: Матеріали VII Міжнародної 

науково-практичної конференції 24-25 листопада 2022 р. Полтава, 2022. С. 82-86. 

2.Кравченко П.А. Особистісна свобода у творчості Г.Сковороди. матеріали Міжнародної 

науково-теоретичної конференції присвяченої 300-річчю з дня народження Г.С.Сковороди 

«Філософія Сковороди: історія і сучасність». 17-18 листопада 2022 року. К. Інститут 

філософії НАН України імені Г.С.Сковороди. 2022 р. С. 135-140. 

3. Кравченко П.А. Філософія Г.С.Сковороди у контексті нової української філософії. 

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Духовний код Української 

ідентичності у вимірі міжкультурної комунікації». 10 листопада 2022 року. К. НУБіП 

України. 2022. С. 108-114. 

3. Штепа О.О. Коваленко С.В. Проблема реалізації мети та вибору напрямків правового 

виховання студентської молоді як інструменту формування soft skills. Управлінський 

дискурс макаренківської педагогіки: матеріали ХХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. 

Полтава, 10-11 березня 2022 р.). «Управлінська майстерність керівника навчального 

закладу», «Управління проектами у сфері науки, освіти, інновацій та інформатизації», 

«Управління інноваційною діяльністю  в освіті та у виробництві»: матеріали  Всеукр. 

наук.-практ. семінарів(м. Полтава,  10-11 березня  2022 р.)  /  за  заг.  ред.  М. В. Гриньової. 

Полтава, 2022. С. 233-235. 

4. Штепа О. Ідея братерства-рівності в національному державотворенні. Інноваційний 

потенціал та правове забезпечення соціальноекономічного розвитку України: виклик 

глобального світу : Матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 травня 2022 р. / Полт. 

ін-т економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

«Україна» ; ред. колег. : Н. Мякушко (голова), Р. Шаравара, Р. Басенко та ін.; відп. ред. Р. 

Басенко. Полтава : ПІЕП, 2022. С. 223-226.   

 

 

8.2. Всеукраїнських конференцій – 10/3,3 д.а. 

1. Кравченко П.А. Свобода і пріоритети гуманітаризації вищої освіти. Матеріали 

Всеукраїнської конференції «Людський потенціал у контексті сучасних 

соціокультурних перетворень». 24-25 травня 2022 року. Полтава. ПНПУ імені 

В.Г.Короленка. 2022. С. 5-10. 

2. Кравченко П.А. Місце Г.С.Сковороди в історії української філософської думки. 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції з міжнародною 

участю «Лише той учитель, хто живе так, як навчає». 17 листопада 2022 року. 

Полтава. ПАНО імені М.В.Остроградського. 2022. С.12-17. 

3. Кравченко П.А.. проблема менталітету української філософії. Матеріали 

Всеукраїнської наукової конференції «Шості Череванівські наукові читання». 27-28 

жовтня 2022 року. Полтава. ПНПУ імені В.Г.Короленка. 2022. С.185-190. 

4. Головіна Н.І. Етика війни: моральні дилеми військових конфліктів. «Людський 

потенціал у контексті сучасних соціокультурних перетворень». Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24-25 травня 2022 р. Полтава : 

ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. С. 13-16 

5. Головіна Н.І. Моральні орієнтири сучасної парадигми. Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної онлайн-конференції з міжнародною участю «Лише той 

учитель, хто живе так, як навчає». 17 листопада 2022 року. Полтава. ПАНО імені 

М.В.Остроградського. 2022. С.69-74 

6. Головіна Н.І. Моральні дилеми війни. Сучасні соціокультурні процеси : 

компетентісно-аксіологічний аспект : Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської 



науково-практичної конференції (10–11 листопада 2022 р.). Полтава : ПНПУ імені 

В. Г. Короленка, 2022. С. 33-36. 

7. Усанова Л.А. Соціальна мобільність як умова сучасної соціальної динаміки // 

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально – 

економічні, політичні та гуманітарні виміри національного та місцевого розвитку 

(Полтава, 19 травня 2022 року). Полтава: ПНПУ, 2022. 

8. Усанова Л.А. Теоретичні моделі сучасної соціальної аналітики // Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Людський потенціал в контексті 

сучасних соціокультурних перетворень» (Полтава, 24-25 травня 2022 р.). Полтава: 

ПНПУ, 2022. С.40-44 

9. Блоха Я. Є. Волонтерство як форма соціальної відповідальності людства в 

умовах воєнного стану. «Людський потенціал у контексті сучасних 

соціокультурних перетворень». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції, 24-25 травня 2022 р. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. 

С.79-82. 

10. Штепа О.О. Проблема державотворчих стереотипів українського етносу. 

«Людський потенціал у контексті сучасних соціокультурних перетворень». 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24-25 травня 2022 р. 

Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. С.32-35 

 

 

 

XV.  Питомі показники результативності наукової діяльності кафедри у 2022 році 

 

k1 Кількість захищених у 2022 р. кандидатських дисертацій / кількість ставок НПП* 0 

k2 Кількість захищених у 2022 р. докторських дисертацій / кількість ставок НПП 0 

k3 Кількість отриманих у 2022 р. вчених звань доцента і професора / кількість ставок НПП 0 

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

ставок НПП 

0 

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

за НП**/кількість ставок НПП 

0 

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

за НП / кількість ставок НПП 

0 

k7 Обсяг фінансування у 2022 р. НП із міжнародних фондів (тис. грн) / кількість ставок НПП  0 

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

належить Університету /кількість ставок НПП 

0 

k9 Кількість опублікованих у 2022 р. монографій / кількість ставок НПП 6 

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

та у зарубіжних виданнях / кількість ставок НПП 

4 

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

Science/ кількість ставок НПП 

0 

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

наукових робіт студентів/кількість ставок НПП 

0 

Σ  Загальний показник науково-дослідної та інноваційної діяльності кафедри 10 

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

 



Звіт про міжнародну діяльність кафедри філософії у 2022 році 

 

1. 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 

      

У 2022 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. Професор кафедри П.А.Кравченко є членом редакційних колегій періодичних фахових 

видань:  
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