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КАФЕДРА ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
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1.1.Вчене звання професора у 2018 р. отримали – 

1.2.Вчене звання доцента у 2018 р. отримали –  

 

I. Розробки, які впроваджено у 2018 році за межами ВНЗ:  

 

№ 

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 

впровад-

ження 

Практичні 

результати, які 

отримано від 

впровадження 

(обладнання, 

обсяг отриманих 

коштів, 

налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи 

тощо) 

1. XXXVI 

Всеукраїнська 

учнівська олімпіада 

з трудового 

навчання 

(технологій) ІІІ етап 

Титаренко В.П.  

Обґрунтування 

змісту завдань з 

контролю успіш-

ності трудового 

навчання учнів 

Полтавська гімназія № 17 

(м. Полтава, бульвар 

Б. Хмельницького, 1). 

3-4 

лютого 

2018 року 

Налагоджено 

співпрацю  з вчи-

телями трудового 

навчання з питань 

профорієнтації 

учнів на про-

фесію вчителя 

технологій 

2. XXXV 

Всеукраїнська 

учнівська олімпіада 

з трудового 

навчання 

(технологій) IV етап 

Галамбош Г.В. 

Обґрунтування 

змісту завдань з 

контролю успіш-

ності трудового 

навчання учнів 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №17 

(м. Камянець-

Подільський,  вул. 

Розвадовського,8). 

25-30 

березня 

2018 року 

Налагоджено 

співпрацю  з вчи-

телями трудового 

навчання з питань 

профорієнтації 

учнів на про-

фесію вчителя 

технологій 



3. Обласний 

учнівський конкурс 

з креслення серед 

учнів 8-11 класів 

закладів загальної 

середньої освіти 

Полтавської області 

Цина А.Ю., 

Титаренко В.П., 

Гриценко Л.О. 

Пошук шляхів 

вирішення 

проблеми форму-

вання графічної 

компетентності 

учнівської моло-

ді 

Полтавський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти ім. 

М.В. Остроградського (м. 

Полтава,  вул. 

Соборності, 64-ж) 

1 квітня 

2018 року 

Налагоджено 

співпрацю з вик-

ладачами крес-

лення області з 

метою вдоскона-

ленння графічної 

підготовки 

школярів 

4. Проведення 

авторської творчої 

майстерні 

Боярського А.В. 

Тема: «Формування 

графічних 

компетентностей 

учнів у контексті 

Нової української 

школи» 

Титаренко В.П.,  

Цина А.Ю. 

Проведення 

майстер-класів 

щодо 

впровадження 

інформаційно-

комунікаційних 

та інтерактивних 

технологій на 

уроках креслення  

Полтавський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

ім. М.В. Остроградського 

(м. Полтава, вул. 

Соборності, 64-ж) 

20 вересня 

2018 року 

Практична апробація 

та модернізація 

методів, форм і 

засобів у роботі 

вчителя трудового 

навчання, поширен-

ня передового 

педагогічного 

досвіду, актуалізація 

знань і пошук 

вирішення проблеми 

формування 

графічних компетен-

тностей учнів в 

контексті Нової 

української школи 

5. «Формування 

технологічних 

компетентностей та 

конкуретоспромож

ної особистості в 

контексті Нової 

української школи» 

Титаренко В.П., 

Цина А.Ю. та 

обласна спеціалізо-

вана дослідницька 

група «Проектуван-

ня як метод пізнання 

в освітній галузі 

«Технології» 

Актуалізація знань та 

пошук шляхів 

вирішення проблеми 

формування техно-

логічних компетент-

ностей та конкурент-

носпроможної осо-

бистості в контексті 

Нової української 

школи 

Гадяцька спеціалізована 

загальноосвітня  школа 

№4 Гадяцької міської 

ради (м. Гадяч, вул. 

Швидкого, 2) 

21 вересня 

2018 року 

Продовжено 

співпрацю членів 

СДГ з питань 

оновлення трудо-

вого навчання за 

концепцією Нової 

української шко-

ли 

6. «Формування 

технологічних 

компетентностей та 

конкуренто-

спроможної осо-

бистості в контексті 

Нової української 

школи» 

Титаренко В.П., 

Цина А.Ю. та 

Актуалізація знань 

та пошук шляхів 

вирішення пробле-

ми формування 

технологічних 

компетентностей та 

конкурентноспро-

можної особистості 

в контексті Нової 

української школи 

Сагайдацький НВК 

«загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ 

ст. – дошкільний нав-

чальний заклад» 

(с. Сагайдак,  вул. Друж-

би, 11) 

24 жовтня 

2018 року 

Модернізація 

методики трудо-

вого навчання за 

оновленою нав-

чальною програ-

мою 



 

II. 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 

ужиткового мистецтва 

№78479 «Вишита жіноча 

сорочка «Весна», Титаренко 

В.П. 

 

  Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір 

образотворчого мистецтва 

№79838 «Декоративне панно 

«Богиня Берегиня», 

автор Гриценко Л.О., Гиря 

І.О. 

 

  Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір 

ужиткового мистецтва 

№78476 «Вишита сукня на 

ляльку «Рожева мрія», автор 

Галамбош Г.В. 

 

  Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір 

ужиткового мистецтва 

№78477 «Сукня«Чарівність», 

автор Срібна Ю.А. 

 

обласна спеціалізо-

вана дослідницька 

група «Проекту-

вання як метод 

пізнання в освітній 

галузі «Технології» 

7. «Роль і місце 

міжшкільних нав-

чально-виробничих 

комбінатів (МНВК) в 

системі освіти 

учнівської молоді» 

Титаренко В.П. та 

директори і 

методисти між-

шкільних навчально-

виробничих комбі-

натів 

Актуалізація знань 

та пошук шляхів 

вирішення проб-

леми щодо ролі і 

місця міжшкільних 

навчально-виробни-

чих комбінатів в 

системі освіти уч-

нівської молоді 

Кременчуцький 

міжшкільний навчаль-

но-виробничий комбінат 

№2 (м. Кременчук, вул. 

Якова Петруся, 140) 

15 

листопада 

2018 року 

Налагоджено 

співпрацю з 

департаментом 

загальної серед-

ньої освіти з 

питань оновлення 

змісту шкільного 

предмету «Техно-

логії» 



  Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір 

ужиткового мистецтва 

№78478 «Автентична 

полтавська лялька», 

автор Охріменко Л.С. 

 

3.3. Інформація про позитивне рішення про видачу патенту на винахід 

 

 

III. Список наукових праць, опублікованих у 2018 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 

      

 

IV. Список наукових праць, опублікованих у 2018 році у виданнях, внесених до баз 

даних: 

5.1. Scopus та Web of Science: 

 

№ 

з/п 

Автори Назва 

роботи 

Назва видання, 

де опубліковано роботу 

Том, номер (випуск), 

перша-остання 

сторінки роботи 

ISSN 

      

 

5.2. Index Copernicus: 

№ 

з/п 

Автор Назва 

роботи 

Назва видання, 

де опубліковано 

роботу 

Том, номер (випуск), 

перша-остання 

сторінки роботи 

ISSN 

 Цина А.Ю. Обгрунтування типів 

педагогічної  взаємодії 

викладача і студентів 

у процесі професійної 

підготовки 

майбутнього вчителя 

технологій 

Збірник наукових праць 

УДПУ імені Павла 

Тичини 

«Проблеми підготовки 

сучасного вчителя»  

Вип. 17. – С. 120-126 ISSN 

2307-

4914 

1. Цина А.Ю. Обгрунтування 

типів педагогічної 

взаємодії виклада-

ча і студентів у 

процесі професій-

ної підготовки 

Науковий журнал 

«Молодий вчений»  

№ 5.3 (57.3) травень, 

2018р., С. – 57-62. 

  ISSN     

2304-

5809 



2. Титаренко В.П. Декоративно-

прикладна твор-

чість: традиції і 

сучасність 

Науковий журнал 

«Молодий вчений» 

№ 5.3 (57.3) травень, 

2018р., С. – 70-75 . 

ISSN     

2304-

5809 

3. Титаренко О.О. Виховання сту-

дентської молоді 

засобами ланд-

шафтного дизайну 

Науковий журнал 

«Молодий вчений» 

№ 5.3 (57.3) травень, 

2018р., С. – 62-66 . 

ISSN     

2304-

5809 

4. Галамбош Г.В. Обгрунтування 

змісту навчальної 

дисципліни 

«Народні промис-

ли України» 

Науковий журнал 

«Молодий вчений» 

№ 5.3 (57.3) травень, 

2018р., С. – 5-9. 

ISSN     

2304-

5809 

5. Срібна Ю.А. Обгрунтування 

ефективності 

підготовки 

майбутніх учителів 

трудового 

навчання до 

навчання учнів 

основ дизайну 

Науковий журнал 

«Молодий вчений» 

№ 5.3 (57.3) травень, 

2018р., С. – 52-57. 

ISSN     

2304-

5809 

 

V.  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. Особистісно-орієнтована 

спрямованість навчання професійно 

орієнтованих дисциплін 

професор 

Цина А.Ю. 5 

2. Естетичне виховання студентів 

засобами народних промислів 

професор  

Титаренко В.П. 
3 

3. Педагогічні основи процесу 

формування понять учнів в 

опануванні графічною грамотою 

доцент   

Гриценко Л.О. 6 

4. Перспективи екологічної конверсії 

аграрного виробництва 

доцент   

Титаренко О.О. 
4 

5. Підготовка майбутніх учителів 

технологій до навчання основ 

дизайну учнів загальноосвітньої 

школи 

асистент 

Срібна Ю.А. 
3 

6. Реалізація змісту позашкільної освіти 

у підготовці майбутніх учителів 

трудового навчання 

асистент 

Галамбош Г.В. 3 

 



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. Сорочинський 

ярмарок – історична 

памятка ярмаркування 

в Україні 

Міжнародна 

науково-прак-

тична конференція 

присвячена 20-ій 

річниці Проекту 

відродження 

Сорочинського 

ярмарку 

 

22 серпня 

2018 р. 

450 збірник 

2. Актуальні проблеми 

технологічної, 

професійної освіти, 

культурології та 

дизайну  

Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

з нагоди 40-

річчя факультету 

технологій та 

дизайну 

9 жовтня 

2018 р. 

320 електронний 

збірник 

 

6.3. Студентські публікації 

 

6.3.1. Самостійні студентські публікації (кількість та список): 

 6.3.2.1. Барабаш Ю. Г. Доцільне використання GOOGLE-сервісів на уроках 

технологій / Ю.Г. Барабаш // Актуальні проблеми технологічної, професійної освіти, 

культурології та дизайну : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної 

конференції з  нагоди 40-річчя факультету технологій та дизайну  Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (9-10 жовтня 2018 року) / 

За ред. проф. В.П. Титаренко, А.Ю. Цини; Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка, каф. 

теорії та методики технологічної освіти. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. – С. 

338-340. 

6.3.2.2. Білоброва С. Ярмаркування як засіб формування у школярів комунікативних, 

загальнокультурних та підприємницьких компетентностей / С. Білоброва // Сорочинський 

ярмарок – історична пам’ятка ярмаркування в Україні : Збірник тез Міжнародної науково-

практична конференції, присвяченої 20-ій річниці Проекту відродження Сорочинського 
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Матер. 12-ї Міжнародної науково-практичної  конф. пам’яті академіка Д.О. Тхоржевського, 

«Трудове навчання та технології: сучасні реалії та перспективи розвитку (23 березня 2018 

р.). – К. : НПУ імені Драгоманова. - С. 104-108. 



6.3.2.2. Іманова С.Ф. Cучасна наукова парадигма інтеграції шкільної технологічної 

освіти / Іманова С.Ф., Цина А.Ю.// Гуманітрні науки: сучасна наукова парадигма : зб. 

наукю. праць. – Полтава : ПП «Астрая», 2018. – Вип. 4. – С. 149-153. 

6.3.2.3. Ляшенко С. Формування ключових компетентностей учнів на уроках 

трудового навчання засобами stem-art проектів / С. Ляшенко, Л.О. Гриценко // Актуальні 

проблеми технологічної, професійної освіти, культурології та дизайну : збірник матеріалів 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з  нагоди 40-річчя факультету технологій 

та дизайну  Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

(9-10 жовтня 2018 року) / За ред. проф. В.П. Титаренко, А.Ю. Цини; Полтав. нац. пед. ун-т 

імені В.Г. Короленка, каф. теорії та методики технологічної освіти. – Полтава : ПНПУ 

імені В.Г. Короленка, 2018. – С. 199-203. 
 

6.4.Результати участі студентів у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(вказати тільки переможців) 

ПІП студента Предмет Місце 

Рутковська Анжела 

Олександрівна 

Технологічна освіта 1 

 

6.5. Результати участі студентів у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт (вказати тільки переможців) 

ПІП студента Галузь Місце 

Суярко Людмила Вікторівна Технологічна освіта 1 

 

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) 

 

VI. Науково-дослідна та інноваційна діяльність молодих учених 

 

7.1. Окремі статистичні дані навести відповідно до таблиці: 

Роки Кількість студентів, які 

беруть участь у наукових 

дослідженнях 

 

Кількість молодих 

учених, які працюють 

на кафедрі 

Кількість молодих 

учених, які 

залишаються у ВНЗ 

після закінчення 

аспірантури 

2014 64 - - 

2015 31 - - 

2016 31 1 - 

2017 26 2 - 

2018 48 1 1 

 

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

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

VII. Наявність в структурі кафедр наукових підрозділів (лабораторії, центри) та 

результати їх роботи (до 20 рядків). 

 



VIII. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями 

 

9.1. Договори та угоди, укладені до 2018 р., дія яких продовжується 

 

Країна 

партнер 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітницт

ва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

Номер 

договору 

Дрогобич 

Україна 

Дрогобицьки

й державний 

педагогічний 

університет 

імені Івана 

Франка 

Стажування 

викладачів, 

співучасть у 

наукових 

заходах 

договір Стажування 

співробітників, 

конференція 

вересень 2018р. 

№31/01-

57а/57 від 

12.12.2016 

 

 

9.2. Договори та угоди, укладені в 2018 р. 

Країна 

партнер 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництв, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

Номер 

договору 

Лодзь 

Польща 

Towarzystwa 

Pedagogiki 

Filozoficznej 

im. Bronislava 

F. 

Trentowskiego 

Стажування 

викладачів, 

співучасть у 

наукових захо-

дах 

договір Стажування 

співробітників 
№9/01-

65/69 від 

29.10.2018 

Лодзь 

Польща 

Academia 

Humanistyezno

-Ekonomiezna 

Стажування 

викладачів, 

співучасть у 

наукових захо-

дах 

договір Стажування 

співробітників 

2018 р. 

Київ 

Україна 

Київський 

державний 

інститут 

декоративно-

прикладного 

мистецтва і 

дизайну імені 

Михайла 

Бойчука 

Стажування 

викладачів, 

співучасть у 

наукових захо-

дах, апробація й 

упровадження 

результатів 

наукових дос-

ліджень аспі-

рантів і докто-

рантів 

договір Стажування 

співробітників 

22.01.2018 р. 

Київ 

Україна 

Національний 

педагогічний 

університет 

ім.М.П.Драго

манова 

Стажування 

викладачів, 

співучасть у 

наукових захо-

дах 

договір Стажування 

співробітників, 

конференція 

вересень 2018р. 

№8/01-

64/02 від 

23.02.2018 

Слов’янськ 

Україна 

 

Державний 

вищий 

навчаль-ний 

заклад 

Стажування 

викладачів, 

співучасть у 

наукових захо-

договір Стажування 

співробітників, 

конференція 

жовтень 2018р. 

№033/01-

64/57 від 

14.12.2018 

р. 



«Донбаський 

державний 

педагогічний 

університет» 

 

дах, апробація й 

упровадження 

результатів 

наукових дос-

ліджень аспі-

рантів і докто-

рантів 

Харків 

Україна 

Харківською 

державною  

академією 

дизайну і 

мистецтв 

Стажування 

викладачів, 

співучасть у 

наукових захо-

дах, апробація й 

упровадження 

результатів 

наукових дос-

ліджень аспі-

рантів і докто-

рантів 

договір Стажування 

співробітників, 

конференція 

жовтень 2018р. 

 

 

9.3.Інформація про закордонні відрядження викладачів (вказати термін, мету та 

результати відрядження, до 10 рядків). 

 

IX. 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 

 

X. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністрацією спрямовані на підвищення 

рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб (до 10 

рядків). 

У Полтаві з 14 по 16 вересня проходив другий Міжнародний фестиваль 

документального патріотичного кіно «КіноДок». Фестиваль щорічно проводиться з метою 

пропаганди неігрового кіно, формування його високого соціально-культурного статусу, 

обміну досвідом та ідеями між кінематографістами, сприянню творчій молоді у сфері 

кінематографії, просування кращих зразків документального кіно до широкого глядача. 

Виховання почуття патріотизму та любові до рідної країни, шанобливого ставлення до її 

історії, національних та культурних традицій. 

До цього заходу долучилися викладачі та студенти факультету технологій та дизайну 

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, якими було 

проведено 25 майстер-класів з різних напрямів декоративного та декоративно-ужиткового 

мистецтва та виставку кращих робіт студентів факультету.  

Міжнародна науково-практична конференція «Сорочинський ярмарок – історична 

пам’ятка ярмаркування в Україні», присвячена 20-й річниці Проекту відродження 



Сорочинського ярмарку, употужнила навчально-методичний та організаторський рівні 

викладачів факультету технологій та дизайну вишу (22 серпня 2018 р.). 

У рамках святкування Дня міста Полтава, на передодні традиційного параду 

вишиванок у п’ятницю 21 вересня на ранковий ефір програми «Ваш ранок» запросили 

викладачів факультету технологій та дизайну: к.п.н., асистент кафедри теорії і методики 

технологічної освіти Срібну Ю.А., к.п.н., доцента кафедри основ виробництва та дизайну 

Борисову Т.М., к.п.н., асистента кафедри теорії і методики технологічної освіти Галамбош 

Г.В. (21 вересня 2018 р.). 

До дня міста, викладачі та студенти факультету технологій та дизайну, вбрані у 

національний одяг, стали учасниками традиційного арт-проекту «Полтава вишивана», а 

також було представлення кращих робіт викладачів та студентів факультету. Серед 

вишиванок були як і сучасні, так і справжні сімейні реліквії, яким уже близько сотні років 

(22 вересня 2018 р.). 

 

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

робочого часу викладачів та мають номер державної реєстрації УкрІНТЕІ: 

 

 

XII. Конференції 

13.1. Інформація про проведення кафедрою конференцій (семінарів) 

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

 

 Кількість проведених конференцій 

 2015 2016 2017 2018 

Міжнародна конференція 1 - 1 1 

Всеукраїнська конференція 1 1 1 1 

Регіональна конференція - - - 1 

 

13.2.Назви конференцій, проведених у 2018 р. 

 

1. «Сорочинський ярмарок – історична пам’ятка ярмаркування в Україні». 

Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 20-ій річниці Проекту 

відродження Сорочинського ярмарку (с. Великі Сорочинці, Миргородського району 

Полтавської області, 22 серпня 2018 р.). 

2. «Від ЩАСЛИВОГО ВЧИТЕЛЯ до ЩАСЛИВИХ УЧНЯ й УЧЕНИЦІ». Регіональна 

(не)конференція для шкільних педагогів  міні-EdCamp POLTAVA  (м. Полтава, ПНПУ імені В.Г. Короленка, 

19 травня 2018 р.). 

Тема та 

№ державної реєстрації 

Науковий керівник Науковий результат Його 

значимість 

Теоретико-методичні 

аспекти технологічної 

освіти учнівської та 

студентської молоді 

засобами естетичної 

культури та дизайну  

(державний 

реєстраційний № 

0117U003063) 

Титаренко В.П. 35 статей, 

3 монографії 

 



3. «Актуальні проблеми технологічної, професійної освіти, культурології та 

дизайну». Всеукраїнська науково-практична конференція з  нагоди 40-річчя факультету 

технологій та дизайну  Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка (м. Полтава, ПНПУ імені В.Г. Короленка, 9-10 жовтня 2018 року). 

 

XIII. Інформація про наукові публікації викладачів кафедри (повний 

бібліографічний перелік) 

1. Монографія, словник, довідник 

1.1. Цина А.Ю. Досвід адаптації законодавства Австрії з охорони праці до вимог 

Європейського Союзу / А.Ю. Цина // Soziookonomische und rechtliche Faktoren der sozialen 

Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung. Hrsg. Von Doktor der 

Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu. V. Pasichnyk – kollektive Monographie in 2 Banden/ 

Band 1 – Shioda GmbH, Steyr, Osterreich, 2018. – S. 386-396. 

1.2. Цина А.Ю. Методичні аспекти профільного технологічного навчання 

старшокласників // Трудове навчання та креслення у контексті сучасних інновацій : 

теоретико-методичні аспекти : кол. моногр. / Н.В. Вовк, І.С. Голіяд, А.Ю. Цина та ін. – Рівне 

: Видавець О. Зень, 2018. – С. 317-353. 

1.3. Гриценко Л.О. Актуальні питання графічної підготовки в закладах загальної середньої 

освіти: теорія, методологія, практика: [монографія] / Д. Е. Кільдеров, А. М. Гедзик, 

Л. О. Гриценко // за заг. ред. Д. Е. Кільдерова. – К.: ФОП Маслаков, 2018. – 300 с. 

2. Підручник для ВНЗ (з грифом Вченої ради) 

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

4. Підручник для ЗНЗ (з грифом МОН) 

5. Навчальний посібник для ЗНЗ (з грифом МОН) 

6. Мультимедійний посібник 

7. Стаття 

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

7.1.1. видані англійською мовою 

7.1.2. видані українською мовою 

7.2.У інших наукометричних виданнях (Index Copernicus) 

7.2.1. видані за кордоном 

7.2.2. видані в Україні: 

7.2.2.1. Цина А.Ю. Обґрунтування типів педагогічної взаємодії викладача і студентів 

у процесі професійної підготовки / А. Ю. Цина // Молодий вчений. - № 5.3 (57.3) травень 

2018. – С. 57-61. 

7.2.2.2. Цина А.Ю. Методика поетапної компетентнісно орієнтованої професійної 

підготовки майбутнього вчителя технологій / А. Ю. Цина // Проблеми підготовки сучасного 

вчителя : зб. наук. праць УДПУ імені Павла Тичини. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – Вип. 

17. - С. 120-126. 

7.2.2.3. Титаренко В.П. Декоративно-прикладна творчість: традиції і сучасність / 

Т.В. Титаренко // Молодий вчений. - № 5.3 (57.3) травень 2018. – С. 70-75. 

7.2.2.4. Титаренко О.О. Виховання студентської молоді засобами ландшафтного 

дизайну / О.О. Титаренко // Молодий вчений. - № 5.3 (57.3) травень 2018. – С. 62-66. 

7.2.2.5. Галамбош Г.В. Обгрунтування змісту навчальної дисципліни «Народні 

промисли України» / Г.В. Галамбош // Молодий вчений. - № 5.3 (57.3) травень 2018. – С. 5-

9. 

7.2.2.6. Срібна Ю.А. Обгрунтування ефективності підготовки майбутніх учителів 

трудового навчання до навчання учнів основ дизайну / Ю.А. Срібна // Молодий 

вчений. - № 5.3 (57.3) травень 2018. – С. 52-57. 

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



7.4.У фахових виданнях (за профілем кафедри): 

7.4.1. Цина А.Ю. Особливості організації засвоєння знань, умінь і навичок при 

різних типах педагогічної взаємодії студентів і викладачів у професійній підготовці / 

А.Ю. Цина // Педагогічні науки. Збірник наукових праць Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Вип. 70. – Полтава : ПНПУ, 2017.– 

С.31-38. 

7.4.2. Цина А.Ю. Дослідно-експериментальна перевірка ефективності 
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технологій до роботи з учнями у позашкільних навчальних закладах / Г.В. Галамбош // 

Актуальні проблеми технологічної, професійної освіти, культурології та дизайну : збірник 

матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з  нагоди 40-річчя факультету 

технологій та дизайну  Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. 

Короленка (9-10 жовтня 2018 року) / За ред. проф. В.П. Титаренко, А.Ю. Цини; Полтав. нац. 

пед. ун-т імені В.Г. Короленка, каф. теорії та методики технологічної освіти. – Полтава : 

ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. – С. 126-130. 

 

XIV. Питомі показники результативності наукової діяльності кафедри 

 

k1 Кількість захищених у 2018 р. кандидатських дисертацій / кількість ставок НПП*  

k2 Кількість захищених у 2018 р. докторських дисертацій / кількість ставок НПП  

k3 
Кількість отриманих у 2018 р. вчених звань доцента і професора / кількість ставок 

НПП 

 

k4 
Кількість отриманих у 2018 р. державних нагород для молодих учених / кількість 

ставок НПП 

 

k5 
Обсяг надходжень у 2018 р. до спеціального фонду державного бюджету (тис. грн) 

за НП**/кількість ставок НПП 

 



k6  
Обсяг надходжень у 2018 р. до загального фонду державного бюджету (тис. грн)  

за НП / кількість ставок НПП 

 

k7  
Обсяг фінансування у 2018 р. НП із міжнародних фондів (тис. грн) / кількість 

ставок НПП 

 

k8  
Кількість отриманих у 2018 р. охоронних документів, право власності на які 

належить Університету /кількість ставок НПП 

0,6 

k9  Кількість опублікованих у 2018 р. монографій / кількість ставок НПП 0,4 

k10  
Кількість наукових публікацій за 2018 р. у центральних, фахових виданнях України 

та у зарубіжних виданнях / кількість ставок НПП 

0,5 

k11  
Кількість публікацій за 2018 р. у наукометричних базах даних Scopus і Web of 

Science / кількість ставок НПП 

 

k12  
Кількість призових місць за 2017-2018 н. р. у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах 

наукових робіт студентів/кількість ставок НПП 

0,25 

Σ  Загальний показник науково-дослідної та інноваційної діяльності кафедри 1,75 

 

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

 

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

кафедри на 2019 р.: 

1. Підготувати колективну монографію: «Теоретико-методичні аспекти технологічної 

освіти учнівської та студентської молоді засобами естетичної культури та дизайну». 

2. Кожному викладачеві кафедри опублікувати статтю у наукометричому виданні. 

3. Кожному викладачеві кафедри опублікувати статтю у фаховому виданні. 

4. Отримати документи інтелектуальної власності (свідоцтв про реєстрацію авторського 

права на твори, охоронних документів). 

5. Провести 26-27 листопада 2019 року V Міжнародний конгрес «Європейський вектор 

розвитку українського етнодизайну / Полтава – Дніпро – Женева/». 

6. Інтенсифікувати міжнародну діяльність викладачів кафедри, організувати роботу зі 

стажування в закордонних вишах, укладання договорів про міжнародне співробітництво та 

підготовки наукових статей англійською мовою у провідних фахових виданнях з 

наукометричними даними. 

 

Затверджено на засіданні кафедри 

протокол № 10 

від 24 грудня 2018 року 

 

Завідувач кафедри                         А.Ю. Цина 

 



КАФЕДРА ВИРОБНИЧО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА БЕЗПЕКИ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

 

I. Науково-педагогічні кадри 
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4,5  6 5 4 1 0,5 - - - - - - 6 4 1 - 5 - 

1.1.Вчене звання професора у 2018 р. отримали – 

1.2.Вчене звання доцента у 2018 р. отримали –  

ІІ. Розробки, які впроваджено у 2018 році за межами ЗВО:  

 

 

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

технічних розробок 

3.1. Інформація про діяльність кафедр з комерціалізації науково-технічних розробок. 

3.2. Інформація про отримані документи інтелектуальної власності 

Міжнародні 

охоронні 

документи 

Патенти на 

винахід (корисна 

модель) 

Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір 

Охоронні документи 

та інші ОІВ 

– – – – 

 

3.3. Інформація про позитивне рішення про видачу патенту на винахід 

 

 

VI. Список наукових праць, опублікованих у 2018 році у зарубіжних виданнях, 

внесених до баз даних: 

4.1. Scopus та Web of Science: 

№ 

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) 

– – – – – – 



 

№ 

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 2018 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 

1 O.V.Maksakova, 

L.G. Khomenko, 

M.K. 

Kylyshkanov, 

S. Simoes 

DSC Investigations of 

the Effect of 

Annealing 

Temperature on the 

Phase Transformation 

Behavior in (Zr-Ti-

Nb)N Coatings 

Deposited by CA-PVD  

Proceedings of 

the 2018 IEEE 

8th Internationals 

Conference on 

Nanomaterials 

Applications & 

Properties (NAP-

2018) (Ukraine, 

Odessa, 9-14 

September 2018 

year).- Sumy: Sumy 

State University, 

2018. – P. 71(1-4). 

ISSN 978-

1-5386-

5333-3 

 

5.2. Index Copernicus: 

№ 

з/п 
Автор 

Назва 

роботи 

Назва видання, 

де опубліковано 

роботу 

Том, номер 

(випуск), перша-

остання 

сторінки роботи 

ISSN 

1 Kondel V., 

Loboda D. 

Analysis of stability of 

steel members with 

account of the fixing 

conditions and 

supports stiffness 

Автомобильный 

транспорт 

2017. – Выпуск 

41. – С. 129 –135. 

ISSN 2219-

8342  

2 Хлопов А.М. Застосування повних 

диференціалів у 

курсі вищої 

математики для 

майбутніх учителів 

освітньої галузі 

«Технології» 

Молодий 

вчений 

№ 5.3 (57.3) 

травень 2018 р. –  

С. 14–17.  
 

ISSN 2304-

5809 

3 Титаренко 

В.М. 

Проблема 

здоров’язбереження 

учнів: сьогодення та 

досвід 

Молодий 

вчений 

№ 5.3 (57.3) 

травень 2018 р. –  

С. 66–70.  
 

ISSN 2304-

5809 



4 Кудря О.В. Специфіка 

формування 

ціннісних орієнтацій 

учнів щодо здоров’я 

Молодий 

вчений 

№ 5.3 (57.3) 

травень 2018 р. –  

С. 18–22.  
 

ISSN 2304-

5809 

 

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. Удосконалення методики 

викладання вищої математики та 

основ охорони праці 

зав. кафедри, 

доц. Хлопов А.М. 

 

5 студентів 

2. Удосконалення проектування та 

дослідження конструкцій з метою 

підвищення їх надійності в умовах 

надзвичайних ситуацій 

доц. Кондель В.М. 5 студентів 

3. Впровадження сучасних методів 

обробки конструкційних 

матеріалів 

доц. Кудря О.В. 

 
4 студентів 

4. Моніторинг використання  веб-

ресурсів щодо підвищення 

ефективності підготовки 

майбутніх вчителів до навчання 

основ інформатики 

доц. Хоменко Л.Г. 5 студентів 

5. Здоров’язбережувальні технології 

як складова змісту підготовки 

майбутнього вчителя трудового 

навчання 

ст. викл. Титаренко В. М. 5 студентів 

 

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 – 124: 

6.3.1. Самостійні студентські публікації (кількість та список) – 107: 

1. Романчук Р.С. Здоров'язбережувальні технології в навчально-виховному процесі 

загальноосвітньої школи / Р.С. Романчук // Формування сучасного безпечного та здорового 

освітнього середовища: реалії та перспективи: збірник наук. праць Регіон. наук.-практ. 

конф., присвяченої Всесвітньому Дню цивільної оборони та Всесвітньому Дню охорони 

праці. (Полтава, 3–4 травня 2018 р.) / упоряд., і ред.: В. П. Титаренко, А. М. Хлопов. – 

Полтава : ПНПУ, 2018. – С. 57–61. 



2. Бут Д.В. Особливості навчання учнів безпечній роботі з різними 

конструкційними матеріалами на уроках трудового навчання / Д.В. Бут // Формування 

сучасного безпечного та здорового освітнього середовища: реалії та перспективи: збірник 

наук. праць Регіон. наук.-практ. конф., присвяченої Всесвітньому Дню цивільної оборони 

та Всесвітньому Дню охорони праці. (Полтава, 3–4 травня 2018 р.) / упоряд., і ред.: 

В. П. Титаренко, А. М. Хлопов. – Полтава : ПНПУ, 2018. – С. 77–81. 

3. Донченко А.О. Реалізація оздоровчої функції освіти на уроках трудового 

навчання / А.О. Донченко // Формування сучасного безпечного та здорового освітнього 

середовища: реалії та перспективи: збірник наук. праць Регіон. наук.-практ. конф., 

присвяченої Всесвітньому Дню цивільної оборони та Всесвітньому Дню охорони праці. 

(Полтава, 3–4 травня 2018 р.) / упоряд., і ред.: В. П. Титаренко, А. М. Хлопов. – Полтава : 

ПНПУ, 2018. – С. 81–85. 

4. Гордійченко Н.П. Здоров'язберігаючі технологіі при роботі з дошкільниками зі 

складними мовленнєвими порушеннями / Формування сучасного безпечного та здорового 

освітнього середовища: реалії та перспективи: збірник наук. праць Регіон. наук.-практ. 

конф., присвяченої Всесвітньому Дню цивільної оборони та Всесвітньому Дню охорони 

праці. (Полтава, 3–4 травня 2018 р.) / упоряд., і ред.: В. П. Титаренко, А. М. Хлопов. – 

Полтава : ПНПУ, 2018. – С. 85–89. 

5. Гетьман Н.В. Впровадження здоров'язберігаючих технологій у навчально-

виховний процес / Н.В. Гетьман / Формування сучасного безпечного та здорового 

освітнього середовища: реалії та перспективи: збірник наук. праць Регіон. наук.-практ. 

конф., присвяченої Всесвітньому Дню цивільної оборони та Всесвітньому Дню охорони 

праці. (Полтава, 3–4 травня 2018 р.) / упоряд., і ред.: В. П. Титаренко, А. М. Хлопов. – 

Полтава : ПНПУ, 2018. – С. 90–94. 

6. Костиренко Л.О. Перспективи формування безпечного й здорового виробничого 

середовища в Україні / Л.О. Костиренко // Формування сучасного безпечного та здорового 

освітнього середовища: реалії та перспективи: збірник наук. праць Регіон. наук.-практ. 

конф., присвяченої Всесвітньому Дню цивільної оборони та Всесвітньому Дню охорони 

праці. (Полтава, 3–4 травня 2018 р.) / упоряд., і ред.: В. П. Титаренко, А. М. Хлопов. – 

Полтава : ПНПУ, 2018. – С. 90–94. 

7. Киченко Н.О. Розвиток здорового способу життя сучасної молоді / Н.О. Киченко 

// Формування сучасного безпечного та здорового освітнього середовища: реалії та 

перспективи: збірник наук. праць Регіон. наук.-практ. конф., присвяченої Всесвітньому 

Дню цивільної оборони та Всесвітньому Дню охорони праці. (Полтава, 3–4 травня 

2018 р.) / упоряд., і ред.: В. П. Титаренко, А. М. Хлопов. – Полтава : ПНПУ, 2018. – С. 99–

104. 

8. Рябчун К. В. Санітарно-гігієнічні засади використання комп’ютерної техніки у 

початковій школі / К.В. Рябчун // Формування сучасного безпечного та здорового 

освітнього середовища: реалії та перспективи: збірник наук. праць Регіон. наук.-практ. 

конф., присвяченої Всесвітньому Дню цивільної оборони та Всесвітньому Дню охорони 

праці. (Полтава, 3–4 травня 2018 р.) / упоряд., і ред.: В. П. Титаренко, А. М. Хлопов. – 

Полтава : ПНПУ, 2018. – С. 104–107. 

9. Кібенко К. О. Здоров’язберігаючі технології як невід’ємна складова освітньої 

системи / К.О. Кібенко // Формування сучасного безпечного та здорового освітнього 

середовища: реалії та перспективи: збірник наук. праць Регіон. наук.-практ. конф., 

присвяченої Всесвітньому Дню цивільної оборони та Всесвітньому Дню охорони праці. 

(Полтава, 3–4 травня 2018 р.) / упоряд., і ред.: В. П. Титаренко, А. М. Хлопов. – Полтава : 

ПНПУ, 2018. – С. 108–111. 
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практ. конф., присвяченої Всесвітньому Дню цивільної оборони та Всесвітньому Дню 

охорони праці. (Полтава, 3–4 травня 2018 р.) / упоряд., і ред.: В. П. Титаренко, 

А. М. Хлопов. – Полтава : ПНПУ, 2018. – С.  545–548. 

98. Володавець Н.М. Основні принципи охорони праці жінок / Н.М. Володавець // 

Формування сучасного безпечного та здорового освітнього середовища: реалії та 

перспективи: збірник наук. праць Регіон. наук.-практ. конф., присвяченої Всесвітньому 

Дню цивільної оборони та Всесвітньому Дню охорони праці. (Полтава, 3–4 травня 

2018 р.) / упоряд., і ред.: В. П. Титаренко, А. М. Хлопов. – Полтава : ПНПУ, 2018. – С.  549–

553. 

99. Король Р.О. Формування культури здоров’я молодших школярiв у 

загальноосвiтньому навчальному закладi / Р.О. Король // Формування сучасного безпечного 

та здорового освітнього середовища: реалії та перспективи: збірник наук. праць Регіон. 

наук.-практ. конф., присвяченої Всесвітньому Дню цивільної оборони та Всесвітньому Дню 

охорони праці. (Полтава, 3–4 травня 2018 р.) / упоряд., і ред.: В. П. Титаренко, 

А. М. Хлопов. – Полтава : ПНПУ, 2018. – С.  553–557. 

100. Яструб І.І. Педагогічні умови формування культури здоров’я студентів на 

заняттях з фізичного виховання / І.І. Яструб // Формування сучасного безпечного та 

здорового освітнього середовища: реалії та перспективи: збірник наук. праць Регіон. наук.-

практ. конф., присвяченої Всесвітньому Дню цивільної оборони та Всесвітньому Дню 

охорони праці. (Полтава, 3–4 травня 2018 р.) / упоряд., і ред.: В. П. Титаренко, 

А. М. Хлопов. – Полтава : ПНПУ, 2018. – С.  560–566. 

101. Піддубна Ю.С. Аналіз вмісту фтору в підземних водах Полтавської області / 

Ю.С. Піддубна // Цілі сталого розвитку: проблеми і можливості досягнення в Україні та 

світі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих 

вчених, 16 листопада 2018 р. – Сєвєродонецьк: Східноукраїнський національний 

університет імені Володимира Даля, 2018. – С. 127 – 130. 

102. Піддубна Ю.С. Особливості впливу фтору на стан здоров’я людини / 

Ю.С. Піддубна // Основні напрями розвитку наукових досліджень молодих учених : збірник 

наукових праць матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих 

учених, аспірантів та студентів, 14-15 листопада 2018 р. – Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ 



«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 

2018. – С.      –       . 

103. Піддубна Ю.С. Стан інформованості учнівської молоді з питань профілактики 

флюорозу / Ю.С. Піддубна // Майбутній науковець – 2018 : матеріали ІХ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції з міжнародною участю, 16 листопада 2018 р. – 

Сєвєродонецьк: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 

2018. – С.      –       . 

104. Новак А. О. Технологія використання та створення Google сайту у професійній 

підготовці майбутнього вчителя початкової школи./ А. О. Новак // Наукова діяльність як 

шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2018): 

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції у 2-х частинах. (м. Суми, 6-7 

грудня 2018 р).– Суми : ФОП Цьома С.П., 2018. – С. 84-86. 

105. Тараненко Аліна. Роль інформаційних технологій на уроках трудового навчання 

у навчанні учнів елементам дизайну / Аліна Тараненко // Дизайн-освіта: проблеми та 

перспективи : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 

присвяченої міжнародному Дню дизайнера, 11–12 квітня 2018 р. – Полтава, Полтавський 

національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2018. – С. 155 – 158.  

106. Мороз Вікторія. Особливості навчання учнів роботі з натуральними тканинами 

та виготовленню виробів з них / Вікторія Мороз // Дизайн-освіта: проблеми та перспективи 

: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, присвяченої 

міжнародному Дню дизайнера, 11–12 квітня 2018 р. – Полтава, Полтавський національний 

педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2018. – С. 158 – 163. 

107. Бут Даниїл. Використання інформаційних технологій у процесі вивчення 

учнями конструкційних матеріалів / Даниїл Бут // Дизайн-освіта: проблеми та перспективи 

: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, присвяченої 

міжнародному Дню дизайнера, 11–12 квітня 2018 р. – Полтава, Полтавський національний 

педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2018. – С. 169 – 173. 

 

6.3.2. Студентські публікації у співавторстві із науковими керівниками (кількість 

та список) – 17: 

 

1. Kondel V. Analysis of stability of steel members with account of the fixing conditions 

and supports stiffness / V. Kondel, D. Loboda // Автомобильный транспорт. – 2017. – Выпуск 

41. – С. 129 –135. 

2. Кондель В. М. Куренівська трагедія: передумови, причини, наслідки та уроки для 

сьогодення / В. М. Кондель, Д. О. Лобода, О. С. Сотничок // Проблеми та перспективи 

розвитку системи безпеки життєдіяльності: збірник наукових праць ХІІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції молодих вчених, курсантів та студентів, 22-23 березня 

2018 р. – Львів: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2018. – С. 46 

– 48. 

3. Кондель В.М. Використання здоров’язберігаючих технологій у процесі корекції 

мовлення дошкільнят / Д.В. Єланська, В.М. Кондель // Біологічні, медичні та науково-

педагогічні аспекти здоров’я людини : матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції, 4-5 жовтня 2018 р. – Полтава: Полтавський національний педагогічний 

університет імені В.Г.Короленка, 2018. – С. 122 – 123. 

4. Кондель В.М. Емоційне та професійне «вигорання» педагогів / Д.А. Козаренко, 

В.М. Кондель // Біологічні, медичні та науково-педагогічні аспекти здоров’я людини : 

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 4-5 жовтня 2018 р. – Полтава: 

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, 2018. – С. 134 – 

136. 

5. Кондель В.М. Рання діагностика порушень голосу у педагогів / В.В. Масляк, 

В.М. Кондель // Біологічні, медичні та науково-педагогічні аспекти здоров’я людини : 

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 4-5 жовтня 2018 р. – Полтава: 

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, 2018. – С. 144 – 



146. 

6. Кондель В.М. Психологічні аспекти формування здорового способу життя 

підлітків-спортсменів / М.О. Шаповал, В.М. Кондель // Біологічні, медичні та науково-

педагогічні аспекти здоров’я людини : матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції, 4-5 жовтня 2018 р. – Полтава: Полтавський національний педагогічний 

університет імені В.Г.Короленка, 2018. – С. 175 – 176. 

7. Кондель В.М. Рівень підготовки майбутніх соціальних працівників у сфері охорони 

праці / К.І. Шинкаренко, В.М. Кондель // Біологічні, медичні та науково-педагогічні 

аспекти здоров’я людини : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 4-

5 жовтня 2018 р. – Полтава: Полтавський національний педагогічний університет імені 

В.Г.Короленка, 2018. – С. 180–181. 

8. Кондель В. Уроки Куренівської трагедії 1961 року / В. Кондель, Д. Лобода, 

О. Сотничок // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: 

матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 29-30 березня 2018 р. – 

Ченстохова-Ужгород-Дрогобич: Посвіт, 2018. – С. 108 – 110. 

9. Кондель В. Дослідження впливу фтору на життєдіяльність людини / Ю. Піддубна, 

В. Кондель // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. 

Аксіологічні аспекти в розвитку науки та освіти : матеріали V-ї Міжнародної науково-

практичної конференції, 30 листопада 2018 р. – Конін-Ужгород-Херсон-Кривий Ріг : 

Посвіт, 2018. – С. 395 – 397. 

10. Кондель В.М. Дослідження стійкості елементів з урахуванням умов їх закріплення 

та розмірів перерізів для запобігання надзвичайним ситуаціям / В.М. Кондель, Д.О. Лобода, 

О.С. Сотничок // Інноваційні аспекти систем безпеки праці, захисту інтелектуальної 

власності:збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 

29-30 березня 2018 р. – Полтава : Полтавська державна аграрна академія, 2018. – Випуск 3. 

– С. 69–75. 

11. Кондель В.М. Куренівська трагедія 1961 року: уроки для сьогодення/ 

В.М. Кондель, Д.О. Лобода, О.С. Сотничок // Інноваційні аспекти систем безпеки праці, 

захисту інтелектуальної власності:збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції, 29-30 березня 2018 р. – Полтава : Полтавська державна 

аграрна академія, 2018. – Випуск 3. – С. 77–83. 

12. Кондель В.М. Роль здоров’язберігаючих технологій в оптимізації процесу корекції 

мовлення дошкільнят / Д.В. Єланська, В.М. Кондель // Проблеми цивільного захисту 

населення та безпеки життєдіяльності: сучасні реалії України : матеріали ІV Всеукраїнської 

заочної науково-практичної конференції, 20 квітня 2018 р. – Київ : Національний 

педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2018. – С. 48–49. 

13. Кондель В.М. Дослідження емоційного та професійного «вигорання» педагогів / 

Д.А. Козаренко, В.М. Кондель // Проблеми цивільного захисту населення та безпеки 

життєдіяльності: сучасні реалії України : матеріали ІV Всеукраїнської заочної науково-

практичної конференції, 20 квітня 2018 р. – Київ : Національний педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова, 2018. – С. 66–67. 

14. Кондель В.М. Діагностика порушень голосу у педагогів / В.В. Масляк, 

В.М. Кондель // Проблеми цивільного захисту населення та безпеки життєдіяльності: 

сучасні реалії України : матеріали ІV Всеукраїнської заочної науково-практичної 

конференції, 20 квітня 2018 р. – Київ : Національний педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова, 2018. – С. 88–89. 

15. Кондель В.М. Особливості формування здорового способу життя підлітків-

спортсменів / М.О. Шаповал, В.М. Кондель // Проблеми цивільного захисту населення та 

безпеки життєдіяльності: сучасні реалії України : матеріали ІV Всеукраїнської заочної 

науково-практичної конференції, 20 квітня 2018 р. – Київ : Національний педагогічний 

університет імені М.П. Драгоманова, 2018. – С. 142–143. 

16. Кондель В.М. Аналіз знань майбутніх працівників з охорони праці під час 

соціального інспектування / К.І. Шинкаренко, В.М. Кондель // Проблеми цивільного 

захисту населення та безпеки життєдіяльності: сучасні реалії України : матеріали 



ІV Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, 20 квітня 2018 р. – Київ : 

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2018. – С. 145–146. 

17. Хлопов А.М. Формування компетентностей при вивченні курсу «Основи охорони 

праці» / А.М. Хлопов, М.Г. Мисник // Інноваційні аспекти систем безпеки праці, захисту 

інтелектуальної власності. Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (29-30 березня 2018 року, м. Полтава). Вип. 3. – Полтава:ПДАА, 2018. – С. 21–

24. 
 

6.4.Результати участі студентів у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(вказати тільки переможців) 

ПІП студента Предмет Місце 

– – – 
 

6.5. Результати участі студентів у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт (вказати тільки переможців) 

ПІП студента Галузь Місце 

Лобода Дмитро Олександрович 

Сотничок Олександр Сергійович 

Цивільна безпека  

(Охорона праці) 

диплом ІІІ ступеня 

диплом ІІІ ступеня 

 

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) 

 

VI. 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 

2014 25 – – 

2015 25 1 1 

2016 19 – – 

2017 19 – – 

2018 19 – – 

 

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

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

(штатні викладачі) 

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

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

 

IX. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями 
 

9.1. Договори та угоди, укладені до 2018 р., дія яких продовжується 

Країна 

партнер 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

Практичні 

результати від 

Номер 

договору 



здійснюється 

співробітництв

о, термін його 

дії 

співробітництва 

Дрогобич 

Україна 

Дрогобицьки

й державний 

педагогічний 

університет 

імені Івана 

Франка 

Стажування 

викладачів, 

співучасть у 

наукових заходах 

договір Стажування 

співробітників, 

конференція 

вересень 2018р. 

№31/01-

57а/57 від 

12.12.2016 

 

9.2.Договори та угоди, укладені в 2018 р. 

Країна 

партнер 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництв

о, термін його 

дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

Номер 

договору 

Лодзь 

Польща 

Towarzystwa 

Pedagogiki 

Filozoficznej im. 

Bronislava F. 

Trentowskiego 

Стажування 

викладачів, 

співучасть у 

наукових заходах 

договір Стажування 

співробітників 
№9/01-

65/69 від 

29.10.2018 

Лодзь 

Польща 

Academia 

Humanistyezno-

Ekonomiezna 

Стажування 

викладачів, 

співучасть у 

наукових заходах 

договір Стажування 

співробітників 

2018 р. 

Київ 

Україна 

Київський 

державний 

інститут 

декоративно-

прикладного 

мистецтва і 

дизайну імені 

Михайла 

Бойчука 

Стажування 

викладачів, 

співучасть у 

наукових заходах, 

апробація й 

упровадження 

результатів 

наукових 

досліджень 

аспірантів і 

докторантів 

договір Стажування 

співробітників 
 

Київ 

Україна 

Національни

й 

педагогічний 

університет 

ім.М.П.Дра-

гоманова 

Стажування 

викладачів, 

співучасть у 

наукових заходах 

договір Стажування 

співробітників, 

конференція 

вересень 2018р. 

 

Слов’янськ 

Україна 

 

Державний 

вищий навчаль-

ний заклад 

«Донбаський 

державний 

педагогічний 

університет» 

 

Стажування 

викладачів, 

співучасть у 

наукових заходах, 

апробація й 

упровадження 

результатів 

наукових 

досліджень 

аспірантів і 

докторантів 

договір Стажування 

співробітників, 

конференція 

жовтень 2018р. 

 

Харків  Харківською Стажування договір Стажування  



Україна державною  

академією 

дизайну і 

мистецтв 

викладачів, 

співучасть у 

наукових заходах, 

апробація й 

упровадження 

результатів 

наукових 

досліджень 

аспірантів і 

докторантів 

співробітників, 

конференція 

жовтень 2018р. 

 

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 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 

Безпека життя і 

діяльності людини в 

освіті і науці: реалії та 

перспективи 

Хлопов А. М. Регіональна 

науково-практична 

конференція 

присвячена 

Всесвітньому Дню 

цивільної оборони 

та Всесвітньому 

Дню охорони праці  

«Формування 

сучасного 

безпечного та 

здорового 

освітнього 

середовища: реалії 

Розв’язання 

актуальних 

питань  

соціальних 

надзвичайних 

ситуацій в 

умовах 

сучасного 

глобалізованого 

суспільства. 



 

XIII. Конференції 

13.1. Інформація про проведення кафедрою конференцій (семінарів) 

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

 Кількість проведених конференцій 

 2015 2016 2017 2018 

Міжнародна конференція – – – – 

Всеукраїнська конференція 1 1 1 1 

 

13.2. Назви конференцій, проведених у 2018 р. 

1. Формування сучасного безпечного та здорового освітнього середовища: реалії та 

перспективи: Регіональна наук.-практ. конференція, присвячена Всесвітньому Дню 

цивільної оборони та Всесвітньому Дню охорони праці. (Полтава, 3–4 травня 2018 р.) . – 

Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка. 

2. Захищене і здорове покоління: Круглий стіл, присвячений Всесвітньому Дню 

охорони праці (Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 27 квітня 2018 року). 

3. Від щасливого педагога до щасливих учня та учениці: Регіональна (не)конференція 

для шкільних педагогів міні-EdCamp POLTAVA (Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка 19 

травня 2018 р.). 

4. Сорочинський ярмарок – історична памятка ярмаркування в Україні : Міжнародна 

науково-практична конференція присвячена 20-ій річниці Проекту відродження Сорочинського 

ярмарку (с. Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області, 22 серпня 2018 

р.). 

 

XIV. Інформація про наукові публікації викладачів кафедри (повний 

бібліографічний перелік) 

 

1. Монографія, словник, довідник 

Хлопов А. М. Фізико-хімічні властивості фторзаміщених метоксибензолу / 

А.М.Хлопов. – Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018. – 152 с. ISBN 978-966-2538-59-

5. 

2. Підручник для ЗВО (з грифом Вченої ради) 

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

4. Підручник для ЗСО (з грифом МОН) 

5. Навчальний посібник для ЗСО (з грифом МОН) 

6. Мультимедійний посібник 

та перспективи» 



7. Стаття 

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

7.1.1. видані англійською мовою 

Maksakova O.V. DSC Investigations of the Effect of Annealing Temperature on the Phase 

Transformation Behavior in (Zr-Ti-Nb)N Coatings Deposited by CA-PVD / O.V.Maksakova, L.G. 

Khomenko, M.K. Kylyshkanov, S. Simoes // Proceedings of the 2018 IEEE 8th Internationals 

Conference on Nanomaterials: Applications & Properties (NAP-2018) (Ukraine, Odessa, 9-14 

September 2018 year).- Sumy: Sumy State University, 2018. – P. 71(1-4). ISSN 978-1-5386-5333-

3)/ 

7.1.2. видані українською мовою 

7.2.У інших наукометричних виданнях (Index Copernicus) 

7.2.1. видані за кордоном 

7.2.2. видані в Україні 

1. Kondel V. Analysis of stability of steel members with account of the fixing conditions 

and supports stiffness / V. Kondel, D. Loboda // Автомобильный транспорт. – 2017. – Выпуск 

41. – С. 129 –135. 

2. Хлопов А.М. Застосування повних диференціалів у курсі вищої математики для 

майбутніх учителів освітньої галузі «Технології» / А.М. Хлопов // Молодий вчений. 

Науковий журнал. – № 5.3 (57.3) травень 2018 р. – С. 14–17. 

3. Титаренко В.М. Проблема здоров’язбереження учнів: сьогодення та досвіт / 

В.М. Титаренко // Молодий вчений. Науковий журнал. – № 5.3 (57.3) травень 2018 р. – 

С. 66–70. 

4. Кудря О.В. Проблема здоров’язбереження учнів: сьогодення та досвіт / О.В. Кудря 

// Молодий вчений. Науковий журнал. – № 5.3 (57.3) травень 2018 р. – С. 18–22. 

 

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

1. Титаренко В. Підготовка вчителів технологій до забезпечення безпеки 

життєдіяльності учнів / В. Титаренко // Вища школа: науково-практичне видання. – 2018. – 

№12 (173). – С. 45–51. 

2. Хлопов А. Використання диференціального числення у підготовці вчителя 

освітньої галузі «Технології» / А. Хлопов // Вища школа: науково-практичне видання. – 

2018. – №12 (173). – С. 45–51. – С. 60–67. 

3. Кудря О. Педагогічні умови ефективного навчання студентів основам технології 

швейних виробів / О. Кудря // Вища школа: науково-практичне видання. – 2018. – №12 

(173). – С.67–76. 

4. Хоменко Л. Використання технології Bring You Own Device (BYOD) при підготовці 

майбутніх вчителів освітньої галузі «Технології» / Л. Хлопов // Вища школа: науково-

практичне видання. – 2018. – №12 (173). – С.76–86. 

4.1. У фахових виданнях (за профілем кафедри) 

Хоменко Л.Г. Технологія "Web-квест" як форма інтерактивного навчання молодших 

школярів в умовах НУШ. Інноваційні педагогічні рішення у початковій освіті: зб. наук. 

праць [за заг. ред. / О. А. Федій, відпов. ред. Ю. Г. Павленко] / Полтав. нац. пед. ун-т імені 

В. Г. Короленка. – Полтава : Видавець Шевченко Р. В., 2018. –С. 134-141. 

4.2.У інших (не фахових) виданнях 

5. Публікації у збірниках матеріалів конференцій 

5.1.Міжнародних конференцій 

1. Khlopov A.M. Viscometric Research of the Coil-Spiral Transition in Aqueous Collagen 

Solution / A.M. Khlopov, Yu.F. Zabashta, O.S. Svechnikova, O.V. Khorolskyi // Abstracts of 8th 

International Conference «Physics of Liquid Matter: Modern Problems». – Kyiv, Ukraine. – May 

18-22, 2018. – P. 86. 

2. Хлопов А.М. Аспекти вивчення основ охорони праці у підготовці інженера-



педагога / А. М. Хлопов // Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій. 

Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції  (м. Бахмут, 25 квітня 2018 р.). 

– Бахмут: Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-

педагогічної академії (м. Бахмут) [упоряд. Г. Г. Михальченко] : у 2-х т. – Т. 1. – Бахмут: 

ННППІ УІПА, 2018. –С. 34 – 36. 

3. Хлопов Андрій. Використання презентаційних технологій у ярмарковій діяльності 

/ Андрій Хлопов // Сорочинський ярмарок – історична пам’ятка ярмаркування в Україні: 

Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-ій річниці 

Проекту відродження Сорочинського ярмарку (22 серпня 2018 року) / упоряд. і відповід. 

ред. М,І.Степаненко, В.П.Титаренко, А.Ю.Цина. – Полтава:ПНПУ імені В.Г. Короленка, 

2018. – С.170–171. 

4. Хлопов А.М. Сравнение механизма вязкого течения полтавського бишофита и 

водного раствора хлорида магния / Хлопов А. М., Стеценко С. А. // Физика 

конденсированного состояния : материалы ХХVI международной научно-практической 

конференцииаспирантов, магистрантов и студентов (Гродно, 19 апреля 2018 г.) / ГрГУ им. 

Я. Купалы, физико-технический факультет; редкол. : В.Г. Барсуков(гл. ред.) [и др.]. – 

Гродно : ГрГУ,2018. С.113–114. 

5. Кондель В. М. Куренівська трагедія: передумови, причини, наслідки та уроки для 

сьогодення / В. М. Кондель, Д. О. Лобода, О. С. Сотничок // Проблеми та перспективи 

розвитку системи безпеки життєдіяльності: збірник наукових праць ХІІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції молодих вчених, курсантів та студентів, 22-23 березня 

2018 р. – Львів: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2018. – С. 46 

– 48.  

6. Кондель Володимир. Сучасний стан ярмаркової діяльності в Україні / Володимир 

Кондель // Сорочинський ярмарок – історична пам’ятка ярмаркування в Україні: матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-ій річниці Проекту 

відродження Сорочинського ярмарку, 22 серпня 2018 р. – Полтава: Полтавський 

національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, 2018. – С. 39 – 42. 

7. Кондель В.М. Використання здоров’язберігаючих технологій у процесі корекції 

мовлення дошкільнят / Д.В. Єланська, В.М. Кондель // Біологічні, медичні та науково-

педагогічні аспекти здоров’я людини : матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції, 4-5 жовтня 2018 р. – Полтава: Полтавський національний педагогічний 

університет імені В.Г.Короленка, 2018. – С. 122 – 123. 

8. Кондель В.М. Емоційне та професійне «вигорання» педагогів / Д.А. Козаренко, 

В.М. Кондель // Біологічні, медичні та науково-педагогічні аспекти здоров’я людини : 

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 4-5 жовтня 2018 р. – Полтава: 

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, 2018. – С. 134 – 

136. 

9. Кондель В.М. Рання діагностика порушень голосу у педагогів / В.В. Масляк, 

В.М. Кондель // Біологічні, медичні та науково-педагогічні аспекти здоров’я людини : 

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 4-5 жовтня 2018 р. – Полтава: 

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, 2018. – С. 144 – 

146. 

10. Кондель В.М. Психологічні аспекти формування здорового способу життя 

підлітків-спортсменів / М.О. Шаповал, В.М. Кондель // Біологічні, медичні та науково-

педагогічні аспекти здоров’я людини : матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції, 4-5 жовтня 2018 р. – Полтава: Полтавський національний педагогічний 

університет імені В.Г.Короленка, 2018. – С. 175 – 176. 

11. Кондель В.М. Рівень підготовки майбутніх соціальних працівників у сфері 

охорони праці / К.І. Шинкаренко, В.М. Кондель // Біологічні, медичні та науково-

педагогічні аспекти здоров’я людини : матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції, 4-5 жовтня 2018 р. – Полтава: Полтавський національний педагогічний 

університет імені В.Г.Короленка, 2018. – С. 180–181. 

12. Кондель В. Уроки Куренівської трагедії 1961 року / В. Кондель, Д. Лобода, 



О. Сотничок // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: 

матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 29-30 березня 2018 р. – 

Ченстохова-Ужгород-Дрогобич: Посвіт, 2018. – С. 108 – 110. 

13. Кондель В. Дослідження впливу фтору на життєдіяльність людини / Ю. Піддубна, 

В. Кондель // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. 

Аксіологічні аспекти в розвитку науки та освіти : матеріали V-ї Міжнародної науково-

практичної конференції, 30 листопада 2018 р. – Конін-Ужгород-Херсон-Кривий Ріг : 

Посвіт, 2018. – С. 395 – 397. 

14. Титаренко Валерій. Витоки самобутності витинанок майстрині Тетяни Ващенко / 

Валерій Титаренко // Сорочинський ярмарок – історична пам’ятка ярмаркування в Україні: 

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-ій річниці 
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XV. Питомі показники результативності наукової діяльності кафедри у 2018 р. 

 

k1 Кількість захищених у 2018 р. кандидатських дисертацій / кількість ставок НПП* – 

k2 Кількість захищених у 2018 р. докторських дисертацій / кількість ставок НПП – 

k3 
Кількість отриманих у 2018 р. вчених звань доцента і професора / кількість 

ставок НПП 
– 

k4 
Кількість отриманих у 2018 р. державних нагород для молодих учених / кількість 

ставок НПП 
– 

k5 
Обсяг надходжень у 2018 р. до спеціального фонду державного бюджету (тис. 

грн) за НП**/кількість ставок НПП 
– 

k6  
Обсяг надходжень у 2018 р. до загального фонду державного бюджету (тис. грн)  

за НП / кількість ставок НПП 
– 

k7  
Обсяг фінансування у 2018 р. НП із міжнародних фондів (тис. грн) / кількість 

ставок НПП 
– 

k8  
Кількість отриманих у 2018 р. охоронних документів, право власності на які 

належить Університету /кількість ставок НПП 
– 

k9  Кількість опублікованих у 2018 р. монографій / кількість ставок НПП 0,222 

k10  
Кількість наукових публікацій за 2018 р. у центральних, фахових виданнях 

України та у зарубіжних виданнях / кількість ставок НПП 
1,778 

k11  
Кількість публікацій за 2018 р. у наукометричних базах даних Scopus і Web of 

Science / кількість ставок НПП 
0,222 

k12  
Кількість призових місць за 2017-2018 н. р. у Всеукраїнських олімпіадах, 

конкурсах наукових робіт студентів/кількість ставок НПП 
0,444 

Σ  Загальний показник науково-дослідної та інноваційної діяльності кафедри 2,666 

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

 

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

кафедри на 2019 р. 

1. Провести Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Безпека життя і 

діяльності людини: теорія та практика» 25-26 квітня 2019 року. 

2. Кожному викладачеві кафедри опублікувати статтю у науковометричному 

виданні. 

3. Кожному викладачеві кафедри опублікувати статтю у фаховому виданні. 

4. Підготувати студентів для участі у всеукраїнських конкурсах і олімпіадах з 

дисциплін кафедри. 

5. Отримати документи інтелектуальної власності (свідоцтв про реєстрацію 

авторського права на твори, охоронних документів). 

6. Інтенсифікувати міжнародну діяльність викладачів кафедри, організувати роботу 

з укладання договорів про міжнародне співробітництво та підготовки наукових статей 

англійською мовою у провідних фахових виданнях з наукометричними даними. 

7. Активізувати роботу зі створення інноваційних розробок викладачами кафедри. 

8. Інтенсифікувати міжнародну діяльність викладачів кафедри, організувати роботу 

з укладання договорів про міжнародне співробітництво та підготовки наукових статей 

англійською мовою у провідних фахових виданнях з наукометричними даними. 

 

Затверджено на засіданні кафедри 

протокол № 10 

від 18 грудня 2018 року 

Завідувач кафедри                             А.Ю. Хлопов 



КАФЕДРА ОСНОВ ВИРОБНИЦТВА ТА ДИЗАЙНУ 

 

I. Науково-педагогічні кадри 
З

аг
ал

ь
н

а 
к
-т

ь
 с

та
в
о
к
 

З
аг

. 
к
-т

ь
  

в
и

к
л
ад

ач
ів

 
Штатні 

Внутрішні 

сумісники 

Зовнішні 

сумісники 
Доктори наук, професори Кандидати наук, доценти Усього 

У
сь

о
го

 

К
-т

ь
 с

та
в
о
к
 

У
сь

о
го

 

К
-т

ь
 с

та
в
о
к
 

У
сь

о
го

 

К
-т

ь
 с

та
в
о
к
 

У
сь

о
го

 

Ш
та

тн
і 

В
н

у
тр

іш
н

і 
су

м
іс

н
и

к
и

 

З
о

в
н

іш
н

і 
су

м
іс

н
и

к
и

 

У
сь

о
го

 

Ш
та

тн
і 

В
н

у
тр

іш
н

і 
су

м
іс

н
и

к
и

 

З
о

в
н

іш
н

і 
су

м
іс

н
и

к
и

 

З
 н

ау
к
. 
ст

.,
 в

ч
ен

и
м

 з
в
. 

Б
ез

 н
ау

к
. 
ст

.,
 в

ч
ен

о
го

 з
в
. 

8,0 6 5 7,5 1 0,5 - - 1 1 - - 4 4 - - 5 1 

1.1.Вчене звання професора у 2018 р. отримали – 

1.2.Вчене звання доцента у 2018 р. отримали –  
 

II. Розробки, які впроваджено у 2018 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 

    

3.3. Інформація про позитивне рішення про видачу патенту на винахід 
 

IV. Список наукових праць, опублікованих у 2018 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 

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 

впровадже

ння 

Практичні 

результати, які 

отримано від 

впровадження 

(обладнання, обсяг 

отриманих коштів, 

налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи 

тощо) 

      



№ 

з/п 

Автор Назва 

роботи 

Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер (випуск), 

перша-остання 

сторінки роботи 

ISSN 

1. Yevhen 

Kulyk   

Teachers of 

technology 

cultural training 

Miłość w pedagogice Akademia 

Humanistyczno-

Ekonomiczna. –  Lodz. 

– 2018. – P. 34-37. 

ISSN 

2083–2923 

2. Savenko I.V. Substantiation for 

conceptual bases 

of training future 

teachers of 

technology for 

instruction of 

secondary school 

students in the 

basics of design  

News of Science and 

Education. 

Science and Education 

Ltd, Sheffield, UK. – 

NR 4(60). – 2018. – 

С. 57-68. 

ISSN 

2312–2773 

 

V. Список наукових праць, опублікованих у 2018 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. Кулик Є.В. Проблеми 

гуманізації 

професійної освіти 

Молодий вчений № 5,3 (57.3) 

травень. –  2018. – 

С. 22–26. 

 

(ISSN 

(Print): 

2304–

5809; 

ISSN 

(Online): 

2313-

2167). 

2. Кузьменко П.І. Використання 

сучасних 

інформаційних 

технологій у 

підготовці фахівців 

професійної освіти 

Молодий вчений № 5,3 (57.3) 

травень. –  2018. – 

С. 26–30. 

 

(ISSN 

(Print): 

2304–

5809; 

ISSN 

(Online): 

2313-

2167). 

3. Калязін Ю.В. Інженерно-

педагогічна 

творчість у 

підготовці 

інженерів-педагогів 

Молодий вчений № 5,3 (57.3) 

травень. –  2018. – 

С. 9–14. 

 

(ISSN 

(Print): 

2304–

5809; 

ISSN 

(Online): 



2313-

2167). 

4. Борисова Т.М. Реалізація 

індивідуалізованої 

технології навчання 

майбутніх 

викладачів 

конструюванню та 

моделюванню одягу  

Молодий вчений № 5,3 (57.3) 

травень. –  2018. – 

С. 233–240. 

 

2410–

0897 

 

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. Проблеми наукових досліджень у 

професійній підготовці молоді 

проф. Кулик Є.В. 5 

2. Ергономічні основи організації 

навчального процесу у вищих 

навчальних закладах 

доц. Борисова Т.М. 6 

3. Актуальні проблеми машинознавства доц. Калязін Ю.В. 5 

4. Технічна та комп’ютерна графіка у 

змісті підготовки викладачів 

професійного навчання 

доц. Кузьменко П.І. 4 

5. Професійна підготовка студентів 

засобами дизайну 

доц. Савенко І.В. 5 

 

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) – 34 

1. Огуй С.В. Сутність та структура методичної компетентності майбутніх 

викладачів закладів вищої освіти / С.В. Огуй // Збірник наукових праць «Вісник 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка – Вип. 

2(37). – Глухів : ГНПУ імені О. Довженка, 2018. – Ч. 2. – С. 40-47. – Серія «Педагогічні 

науки». (ISSN 2410–0897).(Index Copernicus). 

2. Орлова Н.С. Художньо-технологічні методи навчання проектування швейних 

виробів майбутніх викладачів спеціальних дисциплін / Н.С. Орлова // Збірник наукових 

праць «Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 



Довженка». – Педагогічні науки. – Випуск 1 (36) – Глухів: ГНПУ, – 2018. – С. 140-148. 

(ISSN 2410–0897).(Index Copernicus). 

3. Орлова Н.С. Розвиток навчально-пізнавальної діяльності студентів на заняттях з 

проектування одягу / Н.С. Орлова // Молодий вчений – № 4 (56) квітень. –  2018. – Серія: 

Педагогічні науки. – С. 290-295. 

4. Жогло Н.В. Вимоги до організації безпечного робочого місця за спеціалізованим 

швейним обладнанням / Н.В. Жогло // Формування сучасного безпечного та здорового 

освітнього середовища: реалії та перспективи: збірник наук. праць регіон. наук.-практ. 

конф., присвяченої Всесвітньому Дню цивільної оборони та Всесвітньому Дню охорони 

праці. (Полтава, 3–4 травня 2018 р.) / упоряд., і ред.: В.П. Титаренко, А.М. Хлопов. – 

Полтава : ПНПУ, 2018. –  С. 372–374. 

5. Кібальник В.А. Використання міжпредметних зв’язків при формуванні 

здоров’язбережувальної компетентності учнів ПТНЗ / В.А. Кібальник // Формування 

сучасного безпечного та здорового освітнього середовища: реалії та перспективи: збірник 

наук. праць регіон. наук.-практ. конф., присвяченої Всесвітньому Дню цивільної оборони 

та Всесвітньому Дню охорони праці. (Полтава, 3–4 травня 2018 р.) / упоряд., і ред.: 

В.П. Титаренко, А.М. Хлопов. – Полтава : ПНПУ, 2018. –  С. 367–369. 

6. Мелешко О.В. Формування культури здоров’я майбутніх кваліфікованих 

робітників у виробничому навчанні / О.В. Мелешко // Формування сучасного безпечного та 

здорового освітнього середовища: реалії та перспективи: збірник наук. праць регіон. наук.-

практ. конф., присвяченої Всесвітньому Дню цивільної оборони та Всесвітньому Дню 

охорони праці. (Полтава, 3–4 травня 2018 р.) / упоряд., і ред.: В.П. Титаренко, А.М. Хлопов. 

– Полтава : ПНПУ, 2018. –  С. 535–538. 

7. Мосюндзь Н.І. Реалізація креативності при вивченні питань охорони праці / 

Н.І. Мосюндзь // Формування сучасного безпечного та здорового освітнього середовища: 

реалії та перспективи: збірник наук. праць регіон. наук.-практ. конф., присвяченої 

Всесвітньому Дню цивільної оборони та Всесвітньому Дню охорони праці. (Полтава, 3–4 

травня 2018 р.) / упоряд., і ред.: В.П. Титаренко, А.М. Хлопов. – Полтава : ПНПУ, 2018. –  

С. 358–363. 

8. Нор С.П. Формування інженерної компетенції у процесі фахової підготовки 

майбутніх педагогів професійного навчання / С.П. Нор // Формування сучасного безпечного 

та здорового освітнього середовища: реалії та перспективи: збірник наук. праць регіон. 

наук.-практ. конф., присвяченої Всесвітньому Дню цивільної оборони та Всесвітньому Дню 

охорони праці. (Полтава, 3–4 травня 2018 р.) / упоряд., і ред.: В.П. Титаренко, А.М. Хлопов. 

– Полтава : ПНПУ, 2018. –  С. 363–367. 

9. Сілков В.М. Ергономічні аспекти оформлення плакатів кабінету охорони праці / 

В.М. Сілков // Формування сучасного безпечного та здорового освітнього середовища: 

реалії та перспективи: збірник наук. праць регіон. наук.-практ. конф., присвяченої 

Всесвітньому Дню цивільної оборони та Всесвітньому Дню охорони праці. (Полтава, 3–4 

травня 2018 р.) / упоряд., і ред.: В.П. Титаренко, А.М. Хлопов. – Полтава : ПНПУ, 2018. –  

С. 441–445. 

10. Шовкова А.О. Формування здорового способу життя учнів професійно-технічних 

навчальних закладів / А.О. Шовкова // Формування сучасного безпечного та здорового 

освітнього середовища: реалії та перспективи: збірник наук. праць регіон. наук.-практ. 

конф., присвяченої Всесвітньому Дню цивільної оборони та Всесвітньому Дню охорони 

праці. (Полтава, 3–4 травня 2018 р.) / упоряд., і ред.: В.П. Титаренко, А.М. Хлопов. – 

Полтава : ПНПУ, 2018. –  С. 61–65. 

11. Штана М.О. Розмаїття віконних завіс: функціональність, зручність та безпека / 

М.О. Штана // Формування сучасного безпечного та здорового освітнього середовища: 

реалії та перспективи: збірник наук. праць регіон. наук.-практ. конф., присвяченої 

Всесвітньому Дню цивільної оборони та Всесвітньому Дню охорони праці. (Полтава, 3–4 

травня 2018 р.) / упоряд., і ред.: В.П. Титаренко, А.М. Хлопов. – Полтава : ПНПУ, 2018. –  

С. 272–275. 



12. Мелешко О.В. Дизайн-освіта у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників у 

галузі легкої промисловості / О.В. Мелешко // Дизайн-освіта: проблеми та перспективи 

[Електронний ресурс] : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет--конф., (присвячена 

міжнародному Дню дизайнера), (11–12 квітня 2018 р., м. Полтава) / уклад. Є.В. Кулик, 

І.В. Савенко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка, каф. основ виробництва та 

дизайну. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. – С. 98-103. – Режим доступу : 

http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/10999 

13. Нор С.П. Формування інженерної компетенції у процесі фахової підготовки 

майбутніх педагогів професійного навчання / С.П. Нор // Дизайн-освіта: проблеми та 

перспективи [Електронний ресурс] : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет--конф., 

(присвячена міжнародному Дню дизайнера), (11–12 квітня 2018 р., м. Полтава) / уклад. Є.В. 

Кулик, І.В. Савенко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка, каф. основ виробництва 

та дизайну. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. – С. 132-137. – Режим доступу : 

http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/10999 

14. Шовкова А..О. Використання графічних навичок на заняттях зі спеціального 

малюнка при підготовці майбутніх кравців / А.О. Шовкова // Дизайн-освіта: проблеми та 

перспективи [Електронний ресурс] : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет--конф., 

(присвячена міжнародному Дню дизайнера), (11–12 квітня 2018 р., м. Полтава) / уклад. Є.В. 

Кулик, І.В. Савенко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка, каф. основ виробництва 

та дизайну. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. – С. 103-107. – Режим доступу : 

http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/10999 

15. Полішко Ю.С. Інноваційні підходи у поєднанні етнодизайном при підготовці 

сучасних спеціалістів з професії «кравець»/ Ю.С. Полішко // Дизайн-освіта: проблеми та 

перспективи [Електронний ресурс] : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет--конф., 

(присвячена міжнародному Дню дизайнера), (11–12 квітня 2018 р., м. Полтава) / уклад. Є.В. 

Кулик, І.В. Савенко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка, каф. основ виробництва 

та дизайну. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. – С. 196-201. – Режим доступу : 

http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/10999 

16. Мосюндзь Н.І. Організація процесу підготовки майбутніх інженерів-педагогів до 

творчої професійної діяльності / Н.І. Мосюндзь // Дизайн-освіта: проблеми та перспективи 

[Електронний ресурс] : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет--конф., (присвячена 

міжнародному Дню дизайнера), (11–12 квітня 2018 р., м. Полтава) / уклад. Є.В. Кулик, 

І.В. Савенко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка, каф. основ виробництва та 

дизайну. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. – С. 137-143. – Режим доступу : 

http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/10999 

17. Сілков В.М. Інтеграція ергономічних знань студентів у процесі фахової 

підготовки майбутніх педагогів професійного навчання / В.М. Сілков // Дизайн-освіта: 

проблеми та перспективи [Електронний ресурс] : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. 

Інтернет--конф., (присвячена міжнародному Дню дизайнера), (11–12 квітня 2018 р., 

м. Полтава) / уклад. Є.В. Кулик, І.В. Савенко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка, 

каф. основ виробництва та дизайну. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. – С. 143-

150. – Режим доступу : http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/10999 

18. Кібальник В.А. Застосування методу комбінаторики етноелементів у сучасному 

українському інтер’єрі / В.А. Кібальник // Дизайн-освіта: проблеми та перспективи 

[Електронний ресурс] : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет--конф., (присвячена 

міжнародному Дню дизайнера), (11–12 квітня 2018 р., м. Полтава) / уклад. Є.В. Кулик, 

І.В. Савенко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка, каф. основ виробництва та 

дизайну. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. – С. 271-281. – Режим доступу : 

http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/10999 

19. Мелешко О.В. Громадянське виховання учнів на уроках трудового навчання / 

О.В. Мелешко // Актуальні проблеми технологічної, професійної освіти, культурології та 

дизайну : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з  нагоди 40-

річчя факультету технологій та дизайну Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка (9-10 жовтня 2018 року) / За ред. проф. В.П. Титаренко, 

http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/10999


А.Ю. Цини; Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка, каф. теорії та методики 

технологічної освіти. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. – С. 293-297. 

20. Шовкова А.О. Теоретичні основи формування громадянської відповідальності 

учнів у шкільному віці / А.О. Шовкова // Актуальні проблеми технологічної, професійної 

освіти, культурології та дизайну : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної 

конференції з  нагоди 40-річчя факультету технологій та дизайну Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (9-10 жовтня 2018 року) / 

За ред. проф. В.П. Титаренко, А.Ю. Цини; Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка, каф. 

теорії та методики технологічної освіти. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. – С. 

580-585. 

21. Огуй С.В. Із досвіду відродження традицій української національної кухні в 

ярмарковій діяльності Полтавського кооперативного коледжу / С.В. Огуй, О.В. Северин // 

Сорочинський ярмарок – історична пам’ятка ярмаркування в Україні : збірник тез  

Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої  20-ій річниці Проекту 

відродження Сорочинського ярмарку (22 серпня 2018 р.) / упоряд. і відп. ред. 

М.І. Степаненко, В.П. Титаренко, А.Ю. Цина. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 

2018. – С. 182–184. 

22. Орлова Н.С. Вплив маркетингових ярмарково-презентаційних досліджень на 

процес проектування нових моделей одягу / Н.С. Орлова // Сорочинський ярмарок – 

історична пам’ятка ярмаркування в Україні : збірник тез Міжнародної науково-практичної 

конференції, присвяченої  20-ій річниці Проекту відродження Сорочинського ярмарку (22 

серпня 2018 р.) / упоряд. і відп. ред. М.І. Степаненко, В.П. Титаренко, А.Ю. Цина. – Полтава 

: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. – С. 206–208. 

23. Чистякова Л.О. Особливості підготовки майбутніх учителів трудового навчання 

до виставково-ярмаркової діяльності / Л.О. Чистякова // Сорочинський ярмарок – історична 

пам’ятка ярмаркування в Україні : збірник тез Міжнародної науково-практичної 

конференції, присвяченої 20-ій річниці Проекту відродження Сорочинського ярмарку (22 

серпня 2018 р.) / упоряд. і відп. ред. М.І. Степаненко, В.П. Титаренко, А.Ю. Цина. – Полтава 

: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. – С. 175–177. 

24. Чорнусь С.М. Проектно-технологічна культура у процесі організації ярмаркових 

заходів / С.М. Чорнусь // Сорочинський ярмарок – історична пам’ятка ярмаркування в 

Україні : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої  20-ій 

річниці Проекту відродження Сорочинського ярмарку (22 серпня 2018 р.) / упоряд. і відп. 

ред. М.І. Степаненко, В.П. Титаренко, А.Ю. Цина. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 

2018. – С. 102–104. 

25. Чорнусь С.М. Розвиток проектно-технологічної культури майбутнього викладача 

спеціальних дисциплін / С.М. Чорнусь // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти 

в умовах глобалізації : матеріали ХХХV Міжнародної науково-практичної Інтернет-

конференції: Зб. наук. пр. (27 квітня 2018 р., Переяслав-Хмельницький). – Переяслав-

Хмельницкий, 2018. – Вип. 35. – С. 342–345.  

26. Чорнусь С.М. Особливості проектної діяльності студентів у вищій школі 

Інтернаціоналізація вищої освіти України: концептуальні засади, здобутки, проблеми, 

перспективи розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 15-16 груд. 2017 р. / 

ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая». – 

Вінниця : [ФОП Корзун Д. Ю.], 2018. – С. 290-293. 

27. Чорнусь С.М. вплив проектно-технологічної культури на формування 

професійних якостей майбутнього викладача основ дизайну / Соціокультурні тенденції 

розвитку сучасного мистецтва та дизайну // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної 

конференції (5-9 листопада 2018 р.), ХНТУ / за ред.. Якимчук О.В. – Херсон: ХРТУ, 2018. 

– С. 85-86. 

28. Чорнусь С.М. Формування проектно-технологічної культури на основі традицій 

полтавського різьблення / С.М. Чорнусь // Функції дизайну у сучасному світі: виміри 2018 : 

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (22-23 березня 2018 р.). – Суми : 

ФОП Цьома С.П., 2018. –  С. 95–97. 



29. Орлова Н.С. Використання методів фактурного формоутворення в процесі 

навчання художнього проектування одягу / Н.С. Орлова // Функції дизайну у сучасному 

світі: виміри 2018 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (22-23 березня 

2018 р.). – Суми : ФОП Цьома С.П., 2018. –  С. 73–75. 

30. Орлова Н.С. Використання високотехнологічних матеріалів для проектування 

“розумного одягу” / Н.С. Орлова // Актуальні проблеми технологічної, професійної освіти, 

культурології та дизайну : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної 

конференції з  нагоди 40-річчя факультету технологій та дизайну  Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (9-10 жовтня 2018 року) / 

За ред. проф. В.П. Титаренко, А.Ю. Цини; Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка, каф. 

теорії та методики технологічної освіти. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. – С. 

315-320. 

31. Матвєєв Ю.В. Тенденції розвитку дизайнерської освіти / Ю.В. Матвєєв // 

Актуальні проблеми технологічної, професійної освіти, культурології та дизайну : збірник 

матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 40-річчя факультету 

технологій та дизайну Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. 

Короленка (9-10 жовтня 2018 року) / За ред. проф. В.П. Титаренко, А.Ю. Цини; Полтав. нац. 

пед. ун-т імені В.Г. Короленка, каф. теорії та методики технологічної освіти. – Полтава : 

ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. – С. 551-556. 

32. Орлова Н.С. Проектування колекції одягу на основі писанкових мотивів 

Полтавщини / Н.С. Орлова // Соціокультурні тенденції розвитку сучасного мистецтва та 

дизайну: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (5-9 листопада 2018 

р.) – Херсон : ХНТУ, 2018. – С. 270-272. 

33. Орлова Н.С.  Підготовка майбутніх викладачів дизайну до проектування одягу 

засобами 3D-технологій / Н.С. Орлова // Дизайн-освіта: проблеми та перспективи 

[Електронний ресурс] : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет--конф., (присвячена 

міжнародному Дню дизайнера), (11–12 квітня 2018 р., м. Полтава) / уклад. Є.В. Кулик, 

І.В. Савенко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка, каф. основ виробництва та 

дизайну. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. – С. 288-295. – Режим доступу : 

http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/10999 

34. Матвєєв Ю.В. Стиль модерн в європейському костюмі / Ю.В. Матвєєв // Дизайн-

освіта: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. 

Інтернет--конф., (присвячена міжнародному Дню дизайнера), (11–12 квітня 2018 р., 

м. Полтава) / уклад. Є.В. Кулик, І.В. Савенко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка, 

каф. основ виробництва та дизайну. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. – С. 266-

271. – Режим доступу : http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/10999 

6.3.2. Студентські публікації у співавторстві із науковими 

керівниками (кількість та список) – 2 

1. Кулик Є.В. Критерії сформованості інженерної компетентності майбутніх фахівців 

професійної освіти / Є.В. Кулик, А.О. Шовкова // Дизайн-освіта: проблеми та перспективи 

[Електронний ресурс] : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет--конф., (присвячена 

міжнародному Дню дизайнера), (11–12 квітня 2018 р., м. Полтава) / уклад. Є.В. Кулик, 

І.В. Савенко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка, каф. основ виробництва та 

дизайну. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. – С. 180-186. – Режим доступу : 

http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/10999 

2. Кондор М.Ю. Презентація конкурентної компетентності в підготовці майбутніх 

викладачів професійного навчання / Є.В. Кулик, М.Ю. Кондор // Сорочинський ярмарок – 

історична пам’ятка ярмаркування в Україні : збірник тез  Міжнародної науково-практичної 

конференції, присвяченої  20-ій річниці Проекту відродження Сорочинського ярмарку (22 

серпня 2018 р.) / упоряд. і відп. ред. М.І. Степаненко, В.П. Титаренко, А.Ю. Цина. – Полтава 

: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. – С. 155–158. 
 

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) 

1. Колекція «Полтавська писанка» студентського Театру мод факультету технологій 

та дизайну стала Лауреатом VІІІ Всеукраїнського проекту «Битва модельєрів – 2018» у 

номінації «Етностиль», автор – аспірант кафедри основ виробництва та дизайну Н. Орлова, 

керівник – доц. Борисова Т.М., (4 жовтня 2018 р., м. Львів). 

2. Колекція «Біографія душі» студентського Театру мод факультету технологій та 

дизайну стала Лауреатом VІІІ Всеукраїнського проекту «Битва модельєрів – 2018» у 

номінації «Модний образ», автор – студентка ІІ курсу факультету технологій та дизайну А. 

Теремецька, керівник – доц. Борисова Т.М., (4 жовтня 2018 р., м. Львів). 

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

рядків) 
 

VII. Науково-дослідна та інноваційна діяльність молодих учених 

7.4. 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 

2014 28 2 - 

2015 15 - - 

2016 25 - - 

2017 25 - - 

2018 25 - - 

 

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

7.6. Інформація про проекти (гранти), які виконували (отримали) молоді вчені 

(штатні викладачі) 

 

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

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

11 квітня 2018 р. відбулося відкриття освітнього дизайн-центру в аудиторії № 215 

навчального корпусу №3 ПНПУ імені В.Г. Короленка, в якому відтоді здійснюється 

проведення науково-практичних та Інтернет-конференцій, круглих столів та інших 

науково-методичних заходів. 

 

IX. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями 

 

9.4. Договори та угоди, укладені до 2018 р., дія яких продовжується 



 

Країна 

партнер 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітницт

ва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюєтьс

я 

співробітниц

тво, термін 

його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

Номер 

договору 

Дрогобич 

Україна 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет 

імені Івана 

Франка 

Стажування 

викладачів, 

співучасть у 

наукових 

заходах 

договір Стажування 

співробітників, 

конференція 

вересень 2018р. 

№31/01-

57а/57 від 

12.12.2016 

 

9.5.Договори та угоди, укладені в 2018 р. 

Країна 

партнер 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництв, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

Номер 

договору 

Лодзь 

Польща 

Towarzystwa 

Pedagogiki 

Filozoficznej 

im. Bronislava 

F. 

Trentowskiego 

Стажування 

викладачів, 

співучасть у 

наукових захо-

дах 

договір Стажування 

співробітників 
№9/01-

65/69 від 

29.10.2018 

Лодзь 

Польща 

Academia 

Humanistyezno

-Ekonomiezna 

Стажування 

викладачів, 

співучасть у 

наукових захо-

дах 

договір Стажування 

співробітників 

2018 р. 

Київ 

Україна 

Київський 

державний 

інститут 

декоративно-

прикладного 

мистецтва і 

дизайну імені 

Михайла 

Бойчука 

Стажування 

викладачів, 

співучасть у 

наукових захо-

дах, апробація й 

упровадження 

результатів 

наукових дос-

ліджень аспі-

рантів і докто-

рантів 

договір Стажування 

співробітників 

22.01.2018 р. 

Київ 

Україна 

Національний 

педагогічний 

університет 

ім.М.П.Драго

манова 

Стажування 

викладачів, 

співучасть у 

наукових захо-

дах 

договір Стажування 

співробітників, 

конференція 

вересень 2018р. 

№8/01-

64/02 від 

23.02.2018 

Слов’янськ 

Україна 

 

Державний 

вищий 

навчаль-ний 

заклад 

«Донбаський 

державний 

Стажування 

викладачів, 

співучасть у 

наукових захо-

дах, апробація й 

упровадження 

результатів 

договір Стажування 

співробітників, 

конференція 

жовтень 2018р. 

 



педагогічний 

університет» 

 

наукових дос-

ліджень аспі-

рантів і докто-

рантів 

Харків 

Україна 

Харківською 

державною  

академією 

дизайну і 

мистецтв 

Стажування 

викладачів, 

співучасть у 

наукових захо-

дах, апробація й 

упровадження 

результатів 

наукових дос-

ліджень аспі-

рантів і докто-

рантів 

договір Стажування 

співробітників, 

конференція 

жовтень 2018р. 

 

 

9.6.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 спрямовані на підвищення 

рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб (до 10 

рядків). 

 

У співпраці з Обласною державною адміністрацією викладачі кафедри основ 

виробництва та дизайну стали організаторами проведення другого Міжнародного 

фестивалю документального патріотичного кіно «КіноДок» (14-16 вересня 2018 р.), 

Міжнародної науково-практичної конференції «Сорочинський ярмарок – історична 

пам’ятка ярмаркування в Україні», присвяченої 20-й річниці Проекту відродження 

Сорочинського ярмарку (22 серпня 2018 р.), Всеукраїнських науково-практичних семінарів 

у рамках роботи спеціальної дослідницької групи (СДГ) «Проектування як метод пізнання 

в освітній галузі «Технологія», а також брали участь в урочистостях до Дня захисника 

України (5 грудня 2018 р.), у Міжнародному фестивалі «Полтавська галушка» (8 червня 

2018 р.), святкових заходах до Дня Європи (19 травня 2018 р.), обласному святі «Воскресни, 

Писанко!» (9 квітня 2018 р.), фестивалі «Свято Пасхи» (9 квітня 2018 р.), традиційному арт-

проекті «Полтава вишивана» (22 вересня 2018 р.). 

Доцент кафедри основ виробництва та дизайну Т.М. Борисова брала участь у 

ранковому ефірі програми «Ваш ранок» (21 вересня 2018 р.). 

 

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 

 2015 2016 2017 2018 

Міжнародна конференція 1 - 1 - 

Всеукраїнська конференція 2 1 1 1 

13.2. Назви конференцій, проведених у 2018 р. 

1. ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Дизайн-освіта: 

проблеми та перспективи», (присвячена міжнародному Дню дизайнера) (11-12 квітня 

2018 р., Полтава). 

2. Регіональна (не)конференція для шкільних педагогів «Міні-EdCamp Poltava 2018 

«Від щасливого вчителя до щасливих учня й учениці» (19 травня 2018 р.., Полтава). 

 

XIV. Інформація про наукові публікації викладачів кафедри (повний 

бібліографічний перелік) 

1. Монографія, словник, довідник – 2 

Савенко І.В. Профільне навчання старшокласників основам графічного дизайну : 

монографія / Ігор Савенко. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. – 224 с. 

Кузьменко П.І. Технологія інтегрованого вивчення креслення / П.І. Кузьменко. – 

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. – Полтава : ПП 

Астрая, 2018. – 227 с. 

2. Підручник для ЗВО (з грифом Вченої ради) 

Тема та 

№ державної реєстрації 

Науковий 

керівник 

Науковий результат Його значимість 

Перспективи 

модернізації фахової 

підготовки майбутніх 

викладачів професійної 

освіти 

№ 0117U003229  

Проф. Кулик Є.В. Впровадження 

компетентнісного 

підходу у процес 

підготовки майбутніх 

викладачів професійної 

освіти; розробка 

методичних посібників 

для викладачів та 

студентів з 

використання 

інформаційних 

технологій у 

навчально-виховному 

процесі; 

створення дизайн-

лабораторії та 

методичних 

комплексів по 

застосуванню засобів 

дизайну у практичній 

підготовці майбутніх 

викладачів професійної 

освіти 

Актуалізація 

знань та пошук 

вирішення 

проблеми щодо 

модернізації 

змісту, методів, 

форм організації 

та засобів 

підготовки 

майбутніх 

викладачів 

професійної 

освіти на основі 

впровадження 

новітніх 

інформаційних 

та педагогічних 

технологій 



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  

7.1.1. видані англійською мовою 

7.1.2. видані українською мовою 

7.2.У інших наукометричних виданнях (Index Copernicus) 

7.2.1. видані за кордоном – 2 

Yevhen Kulyk Teachers of technology cultural training / YEVHEN KULYK // Miłość w 

pedagogice / pod red. nauk. Krzysztofa Kamińskiego. – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna. 

–  Lodz. – 2018. – P. 34-37. 

Savenko I.V. Substantiation for conceptual bases of training future teachers of technology 

for instruction of secondary school students in the basics of design / I.V. Savenko // News of 

Science and Education. Science and Education Ltd, Sheffield, UK. – NR 4(60). – 2018. – С. 57-

68. (ISSN 2312–2773) 

7.2.2. видані в Україні – 4 

Кулик Є.В. Проблеми гуманізації професійної освіти / Є.В. Кулик, М.Ю. Кондор // 

Молодий вчений. – № 5,3 (57.3) травень. –  2018. – С. 22–26. (ISSN (Print): 2304–5809; ISSN 

(Online): 2313-2167). 

Кузьменко П.І. Використання сучасних інформаційних технологій у підготовці 

фахівців професійної освіти / П.І. Кузьменко // Молодий вчений. – № 5,3 (57.3) травень. –  

2018. – С. 26–30. (ISSN (Print): 2304–5809; ISSN (Online): 2313-2167). 

Калязін Ю.В. Інженерно-педагогічна творчість у підготовці інженерів-педагогів / 

Ю.В. Калязін // Молодий вчений. –  № 5,3 (57.3) травень. – 2018. – С. 9–14. (ISSN (Print): 

2304–5809; ISSN (Online): 2313-2167). 

Борисова Т. М. Реалізація індивідуалізованої технології навчання майбутніх 

викладачів конструюванню та моделюванню одягу / Т.М. Борисова // Збірник наукових 

праць «Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка – Вип. 2(37). – Глухів : ГНПУ імені О. Довженка, 2018. – Ч. 1. – С. 233-240. Серія 

«Педагогічні науки». (ISSN 2410–0897). 

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

7.4.У фахових виданнях (за профілем кафедри) – 3 

Савенко І.В. Дизайнерська підготовка майбутніх учителів технологій / І.В. Савенко 

// Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : 

Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Вип. 3. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – С. 288–293.  Серія: 

Педагогіка (ISSN 2312–9208) 

Кулик Є.В. Проблеми гуманізації технологічної освіти / Є.В. Кулик, М.Ю. Кондор // 

Наукові записки : [збірник наукових статей] МОН України, нац.. пед.. ун-т. 

імені М.П.Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2018. – Випуск 139. –

С.135-142. – (Серія педагогічні науки).   

Борисова Т. М. Тенденції оновлення фахової підготовки викладачів закладів 

професійної освіти / Т.М. Борисова // Вища школа : Науково-практичне видання  – 

Вип.12(173). –  2018.. –  С. 28-36. (ISSN 1682-2366) 

7.5.У інших (не фахових) виданнях – 3 

Кузьменко П.І. Використання систем автоматизованого проектування  на уроках 

трудового навчання / П.І. Кузьменко // Трудова підготовка в рідній школі.. –  № 4. – 2018. – 

С. 26–27. 

Борисова Т.М. Використання ергономічних досліджень при проектуванні дитячого 

одягу / Т.М. Борисова // Формування сучасного безпечного та здорового освітнього 

середовища: реалії та перспективи: збірник наук. праць регіон. наук.-практ. конф., 



присвяченої Всесвітньому Дню цивільної оборони та Всесвітньому Дню охорони праці. 

(Полтава, 3–4 травня 2018 р.) / упоряд., і ред.: В.П. Титаренко, А.М. Хлопов. – Полтава : 

ПНПУ, 2018. –  С. 184–187. 

Калязін Ю.В. Аспекти підготовки майбутніх інженерів-педагогів до працеохоронної 

діяльності / Ю.В. Калязін // Формування сучасного безпечного та здорового освітнього 

середовища: реалії та перспективи: збірник наук. праць регіон. наук.-практ. конф., 

присвяченої Всесвітньому Дню цивільної оборони та Всесвітньому Дню охорони праці. 

(Полтава, 3–4 травня 2018 р.) / упоряд., і ред.: В.П. Титаренко, А.М. Хлопов. – Полтава : 

ПНПУ, 2018. –  С. 344–347. 

8. Публікації у збірниках матеріалів конференцій 

8.1.Міжнародних конференцій – 10 

Савенко І.В. Особливості психолого-педагогічної підготовки майбутніх учителів 

технологій до викладання основ дизайну // Етнодизайн у контексті українського 

національного відродження та європейської інтеграції. Кн. 1 : зб. наук. праць / редкол. : гол. 

ред. М. І. Степаненко, упоряд. і відп. ред. Є. А. Антонович, В. П. Титаренко та ін. – 

Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. – С.  335-338. 

Борисова Т.М. Проблеми підготовки викладачів ПТНЗ у вищих навчальних закладах 

України / Т.М. Борисова // Інтернаціоналізація вищої освіти України: концептуальні засади, 

здобутки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 

15-16 груд. 2017 р. / ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка 

Юрія Бугая». – Вінниця : [ФОП Корзун Д.Ю.], 2018. – С.  53–56. 

Борисова Т.М. Основи рекламної діяльності у змісті фахової підготовки майбутніх 

викладачів ПТНЗ / Т.М. Борисова // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в 

умовах глобалізації : матеріали ХХХV Міжнародної науково-практичної Інтернет-

конференції: Зб. наук. пр. (27 квітня 2018 р., Переяслав-Хмельницький). – Переяслав-

Хмельницький, 2018. – Вип. 35. – С. 230–232. 

Борисова Т.М. Формування художньо-проектної культури майбутніх викладачів 

дизайну одягу / Т.М. Борисова // Функції дизайну у сучасному світі: виміри 2018 : матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції (22-23 березня 2018 р.). – Суми : ФОП Цьома 

С.П., 2018. –  С. 31–33. 

Борисова Т.М. Ґенеза ярмаркового одягу українців / Т.М. Борисова // Сорочинський 

ярмарок – історична пам’ятка ярмаркування в Україні : збірник тез  Міжнародної науково-

практичної конференції, присвяченої  20-ій річниці Проекту відродження  Сорочинського 

ярмарку (22 серпня 2018 р.) / упоряд. і відп. ред. М.І. Степаненко, В.П. Титаренко, 

А.Ю. Цина. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. – С. 90–91. 

Кулик Є.В. Презентація конкурентної компетентності в підготовці майбутніх 

викладачів професійного навчання / Є.В. Кулик, М.Ю. Кондор // Сорочинський ярмарок – 

історична пам’ятка ярмаркування в Україні : збірник тез Міжнародної науково-практичної 

конференції, присвяченої  20-ій річниці Проекту відродження Сорочинського ярмарку (22 

серпня 2018 р.) / упоряд. і відп. ред. М.І. Степаненко, В.П. Титаренко, А.Ю. Цина. – Полтава 

: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. – С. 155–158. 

Савенко І.В. Український ярмарок як субкультурний феномен / І.В. Савенко // 

Сорочинський ярмарок – історична пам’ятка ярмаркування в Україні : збірник тез  

Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої  20-ій річниці Проекту 

відродження  Сорочинського ярмарку (22 серпня 2018 р.) / упоряд. і відп. ред. 

М.І. Степаненко, В.П. Титаренко, А.Ю. Цина. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 

2018. – С. 92–93. 

Кузьменко П.І. Джерела натхнення виставкової творчості народної майстрині Віри 

Забори / П.І. Кузьменко // Сорочинський ярмарок – історична пам’ятка ярмаркування в 

Україні : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої  20-ій 

річниці Проекту відродження Сорочинського ярмарку (22 серпня 2018 р.) / упоряд. і відп. 

ред. М.І. Степаненко, В.П. Титаренко, А.Ю. Цина. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 

2018. – С. 112–114. 



Калязін Ю.В. Інженерно-педагогічна презентаційна творчість у професійній освіті / 

Ю.В. Калязін // Сорочинський ярмарок – історична пам’ятка ярмаркування в Україні : 

збірник тез  Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої  20-ій річниці 

Проекту відродження Сорочинського ярмарку (22 серпня 2018 р.) / упоряд. і відп. ред. 

М.І. Степаненко, В.П. Титаренко, А.Ю. Цина. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 

2018. – С. 162–163. 

Борисова Т.М. Напрями популяризації апсайклінгу у різних сферах дизайну / 

Т.М. Борисова // Соціокультурні тенденції розвитку сучасного мистецтва та дизайну: 

Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (5-9 листопада 2018 р.) – 

Херсон: ХНТУ, 2018. – С. 292-294. 

 

8.2. Всеукраїнських конференцій – 8 

Борисова Т.М. Соціокультурні практики: діяльність студентського театру мод / Т.М. 

Борисова // Сучасні соціокультурні практики: компетентнісно-аксіологічний аспект: 

Збірник статей і матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої  

10-літтю кафедри культурології та методики викладання культурологічних дисциплін 

ПНПУ імені В.Г. Короленка (29-30 березня 2018 р.). – Полтава : ПП «Астрая», 2018. – С. 22–

25. 

Кулик Є.В. Науковість як принцип підготовки майбутніх учителів трудового 

навчання до дизайнерської діяльності / Є.В. Кулик // Дизайн-освіта: проблеми та 

перспективи [Електронний ресурс] : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 

(присвячена міжнародному Дню дизайнера), (11–12 квітня 2018 р., м. Полтава) / уклад. Є.В. 

Кулик, І.В. Савенко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка, каф. основ виробництва 

та дизайну. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. – С. 75-86. – Режим доступу : 

http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/10999 

Калязін Ю.В. Вивчення питань технічної естетики у підготовці фахівців професійної 

освіти / Ю.В. Калязін // Дизайн-освіта: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] : 

матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., (присвячена міжнародному Дню 

дизайнера), (11–12 квітня 2018 р., м. Полтава) / уклад. Є.В. Кулик, І.В. Савенко ; Полтав. 

нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка, каф. основ виробництва та дизайну. – Полтава : ПНПУ 

імені В.Г. Короленка, 2018. – С. 36-42. – Режим доступу : 

http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/10999 

Борисова Т.М. Популяризація стилю стімпанк серед студентської молоді / 

Т.М. Борисова // Дизайн-освіта: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] : матеріали 

ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., (присвячена міжнародному Дню дизайнера), (11–

12 квітня 2018 р., м. Полтава) / уклад. Є.В. Кулик, І.В. Савенко ; Полтав. нац. пед. ун-т 

імені В.Г. Короленка, каф. основ виробництва та дизайну. – Полтава : ПНПУ 

імені В.Г. Короленка, 2018. – С. 231-242. – Режим доступу : 

http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/10999 

Савенко І.В. Обґрунтування організаційно-педагогічних умов викладання 

дизайнерських дисциплін у закладах освіти / І.В. Савенко // Дизайн-освіта: проблеми та 

перспективи [Електронний ресурс] : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 

(присвячена міжнародному Дню дизайнера), (11–12 квітня 2018 р., м. Полтава) / уклад. Є.В. 

Кулик, І.В. Савенко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка, каф. основ виробництва 

та дизайну. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. – С. 201-209. – Режим доступу : 

http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/10999 

Кузьменко П.І. Інформаційні технології як засіб активізації пізнавальної діяльності 

студентів / П.І. Кузьменко // Дизайн-освіта: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] 

: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., (присвячена міжнародному Дню 

дизайнера), (11–12 квітня 2018 р., м. Полтава) / уклад. Є.В. Кулик, І.В. Савенко ; Полтав. 

нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка, каф. основ виробництва та дизайну. – Полтава : ПНПУ 

імені В.Г. Короленка, 2018. – С. 186-191. – Режим доступу : 

http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/10999 



Борисова Т.М. Особливості організації практичної підготовки майбутніх магістрів 

професійної освіти / Т.М. Борисова // Актуальні проблеми технологічної, професійної 

освіти, культурології та дизайну : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної 

конференції з  нагоди 40-річчя факультету технологій та дизайну  Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (9-10 жовтня 2018 року) / 

За ред. проф. В.П. Титаренко, А.Ю. Цини; Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка, каф. 

теорії та методики технологічної освіти. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. – С. 

157-161. 

Савенко І.В. Особливості дизайнерської підготовки майбутніх учителів і технологій / 

І.В. Савенко // Актуальні проблеми технологічної, професійної освіти, культурології та 

дизайну : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з  нагоди 40-

річчя факультету технологій та дизайну  Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка (9-10 жовтня 2018 року) / За ред. проф. В.П. Титаренко, 

А.Ю. Цини; Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка, каф. теорії та методики 

технологічної освіти. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. – С. 354-358. 

Калязін Ю.В. Дослідження сформованості інженерної компетентності майбутніх 

фахівців професійної освіти / Ю.В.Калязін // Актуальні проблеми технологічної, 

професійної освіти, культурології та дизайну : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-

практичної конференції з нагоди 40-річчя факультету технологій та дизайну  Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (9-10 жовтня 2018 року) / 

За ред. проф. В.П. Титаренко, А.Ю. Цини; Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка, каф. 

теорії та методики технологічної освіти. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. – С. 

576-580. 

 

XV. Питомі показники результативності наукової діяльності кафедри у 2018 р. 

 

k1 
Кількість захищених у 2018 р. кандидатських дисертацій / кількість ставок 

НПП* 

 

k2 Кількість захищених у 2018 р. докторських дисертацій / кількість ставок НПП  

k3 Кількість отриманих у 2018 р. вчених звань доцента і професора / кількість ставок НПП  

k4 
Кількість отриманих у 2018 р. державних нагород для молодих учених / кількість 

ставок НПП 

 

k5 

Обсяг надходжень у 2018 р. до спеціального фонду державного бюджету (тис. 

грн) 

за НП**/кількість ставок НПП 

2898,6 

k6  
Обсяг надходжень у 2018 р. до загального фонду державного бюджету (тис. грн)  

за НП / кількість ставок НПП 

 

k7  
Обсяг фінансування у 2018 р. НП із міжнародних фондів (тис. грн) / кількість ставок 

НПП 

 

k8  
Кількість отриманих у 2018 р. охоронних документів, право власності на які 

належить Університету /кількість ставок НПП 

 

k9  Кількість опублікованих у 2018 р. монографій / кількість ставок НПП 0,3 

k10  
Кількість наукових публікацій за 2018 р. у центральних, фахових виданнях 

України та у зарубіжних виданнях / кількість ставок НПП 

0,7 

k11  
Кількість публікацій за 2018 р. у наукометричних базах даних Scopus і Web of 

Science / кількість ставок НПП 

 

k12  
Кількість призових місць за 2017-2018 н. р. у Всеукраїнських олімпіадах, 

конкурсах наукових робіт студентів/кількість ставок НПП 

 



Σ  Загальний показник науково-дослідної та інноваційної діяльності кафедри 2899,6 

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

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

кафедри на 2019 р. 

1. Публікації викладачів кафедри у фахових виданнях та виданнях, внесених до баз 

даних Scopus, Web of Science. 

2. Захист дисертації доцентом кафедри Савенком І.В. 

3. Підготувати  колективну монографію за кафедральною тематикою. 

4. Продовжити співпрацю із закордонними освітніми установами. 

5. Інтенсифікувати міжнародну діяльність викладачів кафедри, організувати роботу зі 

стажування в закордонних вишах, укладання договорів про міжнародне 

співробітництво та підготовки наукових статей англійською мовою у провідних 

фахових виданнях з наукометричними даними. 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри 

протокол № 9 

від  18  грудня  2018 року 

 

Завідувач кафедри                                   Кулик Є.В.  



КАФЕДРА КУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ 

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 
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8,8 9 8 8,55 1 0,25 0 0 1 1 0 0 8 7 1 0 9 0 

 

a. Вчене звання професора у 2018 р. отримали – 0 

b. Вчене звання доцента у 2018 р. отримали – 0 

II. Розробки, які впроваджено у 2018 році за межами ЗВО:  

 

№ 

з/п 

Назва та автори 

розробки 

Важливі 

показники, 

які 

характеризую

ть 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) 

1. Технологія 

формування 

адміністративно-

управлінської 

культури 

майбутніх 

офіцерів НГУ у 

процесі 

професійної 

підготовки 

(Кравченко Л.М., 

Денисенко Є.В.). 

 Впроваджено в 

практичну 

діяльність 

гуманітарного 

факультетів 

Національної 

академії 

Національної 

гвардії України, 

Військової 

академії 

м. Одеса, 

Сумського 

державного 

університету 

акт впровадженн

я №127-н від 

17.03.2018 р. та 

командного 

(акт впроваджен

ня №128-н від 

17.03.2018 р. 

(Київ),  акт 

впровадження 

№58 від 

24.04.2018 р. 

(Одеса),  акт 

впровадження  

від 21.05.2018р. 

(Суми) 

«Методолого-

теоретичні основи 

та організаційно-

методичні 

механізми 

модернізації 

системи освіти 

Полтавщини» 

(державний 

реєстраційний 

№ 0116U002583), 

одним із 

виконавців якої є 

Денисенко Є.В. 



 

 

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

технічних розробок 

3.4. Інформація про діяльність кафедр з комерціалізації науково-технічних 

розробок. 

3.5. 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 № 79623. Монографія «Матеріали 

церковного обліку населення Київської та 

Переяславсько-Бориспільської єпархій як 

джерело вивчення соціуму 

ГетьманщиниXVIII століття». Автор 

Дмитренко Віталій Анатолійович. Дата 

реєстрації 05.06. 2018 

 

  Свідоцтво про реєстрацію авторського права 

на твір №73067. Монографія «Філософія 

Родошанування. Поетичні роздуми» 

(«Філософія родошанування») від 

24.07.2017 (отримано у січні 2018). Автор 

Лук’яненко О.В. 

 

  Свідоцтво про реєстрацію авторського права 

на твір №73066. Науковий твір «In the Grip 

of Destalinization: Mosaics of Everyday Life of 

Pedagogical Institutes of the UkrSSR in 1953-

1964» (отримано у січні 2018). Автор 

Лук’яненко О.В. 

 

3.6. Інформація про позитивне рішення про видачу патенту на винахід 

IV. Список наукових праць, опублікованих у 2018 році у зарубіжних виданнях, 

внесених до баз даних: 

4.1. Scopus та Web of Science: 

4.2. Index Copernicus: 

V. Список наукових праць, опублікованих у 2018 році у вітчизняних виданнях, 

внесених до баз даних: 

5.1. Scopus та Web of Science: 

5.2. Index Copernicus: 

№ 

з/

п 

Автор Назва 

роботи 

Назва 

видання, 

де 

опублікован

о роботу 

Том, номер 

(випуск), 

перша-

остання 

сторінки 

роботи 

ISSN 

1.  Бергсма Б. Концепція діалогу: 

соціокультурний та 

комунікативний 

виміри 

Ukrainian 

Professional 

Education. 

Scientific 

journal.  

Issue 3. 

С.28-34 

ISSN (print) 

2519-8254 

 



2.  Винничук Р.В.  Аксіологічний та 

культурологічний 

підходи як аспекти 

методології сучасної 

підготовки фахівців у 

вищій школі 

Молодий 

вчений 

№2.2 (54.2). 

С.93-96. 

2304-5809 

3.  Винничук Р.В.  Парадигма 

університетської 

професійної освіти: 

ціннісний вимір 

фахової 

компетентності 

Молодий 

вчений 

№5.3 (57.3). 

С. 75 - 79 

2304-5809 

4.  Винничук Р. 

Кравченко Л. 

Концепція підготовки 

фахівців гуманітарної 

галузі на аксіологічних 

засадах 

Ukrainian 

Professional 

Education. 

Scientific 

journal.  

Issue 3 ISSN (print) 

2519-8254 

ISSN 

(online) 

2626-6747 

5.  Дмитренко В. Вікові характеристики 

парафіяльних ієреїв 

Пирятинської 

протопопії 60-70-х 

років XVIII століття 

Емінак: 

науковий 

щоквартальн

ик.  

№1(21). Т.1. 

С.10-14. 

1998-4634 

6.  Дмитренко В.А. Дмитро Чижевський як 

дослідник 

українського бароко 

Молодий 

вчений.  

№5.3 (57.3). 

С.1-4. 

2304-5809 

7.  Дмитренко В.А. Сакральна топографія 

Пирятинської 

протопопії другої 

половини 

XVIII століття 

Молодий 

вчений.  

№2.2 (54.2). 

С.1-5. 

2304-5809 

8.  Лук’яненко О.В. Остарбайтери серед 

студентів повоєнних 

випускників 

Полтавського 

педінституту 

Емінак: 

науковий 

щоквартальн

ик 

№1 (21) 

(січень-

березень). 

Т. 1. С. 108-

111. 

ISSN 1998-

4634 

9.  Лук’яненко О.В. Географія депортації 

студентів 

Полтавського 

педінституту на 

примусові роботи до 

Третього Рейху 

Молодий 

вчений 

№54. 

С. 662-665 

ISSN 2304-

5809 

10.  Лук’яненко О.В. Студентка-освітянка у 

Червоній армії часів 

німецько-радянської 

війни 

Молодий 

вчений 

№55.  

С. 475-478 

ISSN 2304-

5809 

11.  Лук’яненко О.В. Студентка-освітянка у 

Червоній армії часів 

німецько-радянської 

війни 

Молодий 

вчений 

57.3.  

С. 30-34 

ISSN 2304-

5809 

12.  Лук’яненко О.В. Життя студентів 

Полтавського 

педінституту після 

звільнення з Третього 

Рейху 

Молодий 

вчений 

№54.2. 

С. 11-14 

ISSN 2304-

5809 



13.  Лук’яненко О.В. Заробляючи … 

копійки»: праця 

студентів 

Полтавського 

педагогічного 

інституту в умовах 

німецької окупації 

Молодий 

вчений 

№53.  

С. 599-602.  

ISSN 2304-

5809 

14.  Лук’яненко О.В. Бунтівні та лояльні: 

полтавські освітяни у 

хлібозаготівельній 

кампанії 1932-

1933 років 

Молодий 

вчений 

№52. 2017. 

С. 37-41.  

ISSN 2304-

5809 

15.  Лук’яненко О.В. «Цех здоров’я»: 

фізкультура та спорт у 

педагогічних вишах 

України першої 

половини XX століття 

Гілея: 

науковий 

вісник: 

Збірник 

наукових 

праць 

Випуск 132. 

С.64-66 

ISSN 2076–

1554 

16.  Лук’яненко О.В. Вікові особливості 

студентів-

остарбайтерів 

повоєнних випусків 

Полтавського 

педінституту 

Гілея: 

науковий 

вісник: 

Збірник 

наукових 

праць 

Випуск 130. 

С75-77 

ISSN 2076–

1554 

17.  Лук’яненко О.В. Его-документи про 

життя студентів 

Полтавського 

педінституту впродовж 

німецько-радянської 

війни (ч.4) 

Гілея: 

науковий 

вісник: 

Збірник 

наукових 

праць 

Випуск 129. 

С46-47. 

ISSN 2076–

1554 

18.  Лук’яненко О.В. Его-документи про 

життя студентів 

Полтавського 

педінституту впродовж 

німецько-радянської 

війни (ч.3) 

Гілея: 

науковий 

вісник: 

Збірник 

наукових 

праць 

Випуск 128 

С.74-76 

ISSN 2076–

1554 

19.  Литвиненко А.І. Соціокультурний 

розвиток Полтавщини 

межі ХІХ–ХХ століть: 

до проблеми 

становлення 

регіональної культури 

Молодий 

вчений, 

№2.2 (54.2). 

С. 15–20 

ISSN 2410-

4388 (Print) 

ISSN 2415-

3133 

(Online) 

 

20.  Литвиненко А.І. Этапами творческой 

биогрфии Леонида 

Лисовского 

(Петербург–Тифлис–

Харьков) 

Scientific 

Journal Virtus 

October #27. 

С. 38–41 

 

SSN 2410-

4388 (Print) 

ISSN 2415-

3133 

(Online) 

21.  Литвиненко А.І. «Photography in social 

and cultural life of 

Poltava in the early 20th 

century» 

Scientific 

Journal Virtus 

November 

#28 

 

SSN 2410-

4388 (Print) 

ISSN 2415-

3133 

(Online) 



22.  Полянська Г.М.   Культуротворча 

діяльність митця: 

Композитор Юлія 

Корженко 

Молодий 

вчений. 

Спецвипуск 

№ 2.2 

(54.2). 

С. 50-54. 

ISSN 2410-

4388 (Print) 

ISSN 2415-

3133 

(Online) 

23.  Полянська Г.М. Творчі пошуки 

композитора 

Володимира Карлаша  

Молодий 

вчений. 

Спецвипуск 

№ 5.3 

(57.3). 

С. 39-42. 

ISSN 2410-

4388 (Print) 

ISSN 2415-

3133 

(Online) 

24.  Яремака Н.С. Інтерактивні 

технології у 

професійній підготовці 

майбутніх 

культурологів 

Ukrainian 

Professional 

Education. 

Scientific 

journal 

Issue 3. 

С.95-101 

ISSN (print) 

2519-8254 

ISSN 

(online) 

2626-6747 

25.  Яремака Н.С., 

Маєвська О.М. 

 

 

Інноваційні методи у 

формуванні художньо-

практичної 

компетентності 

студентів-

культурологів 

Молодий 

учений 

№ 5.3 

(57.3).  

С. 84-87. 

 

26.  Kravchenko L., 

Yaremaka N.   

 

Pedagogical model of 

informative competence 

of future socio-cultural 

managers 

Ukrainian 

professional 

education = 

Українська 

професійна 

освіта 

Вип. 2.  

C. 56-63 

ISSN (print) 

2519-8254 

ISSN 

(online) 

2626-6747 

 

27.  Скорик Б.С. 

 

Організаційно-

педагогічна діяльність 

української православної 

церковної передової 

верстви суспільства 

XVII-XVIII століття 

Молодий 

вчений 

    №2.2 (54.2). 

С. 75-79 

   2304-5809 

28.  Скорик Б.С. Сучасні методи 

діалогу в освітньому 

середовищі 

Молодий 

вчений 

№5.3 (57.3). 

С. 48-51 

   2304-5809 

 

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

6.1. Студентські гуртки та проблемні групи 

№ 

з/п 

Назва проблемної групи Керівник групи Кількість 

студентів 

1.  «Актуальні питання історії 

української культури» 

к.і.н. доцент 

Дмитренко В. А. 

4 особи 

2.  «Актуальні питання української 

культурології ХХ-ХХІ ст.» 

канд. 

мистецтвознавства, 

доцент 

Литвиненко А. І. 

3 особи 

3.  «Актуальні проблеми історії світової 

культури» 

к.п.н., ст. викладач 

Бергсма Б. С. 

3 особи 

4.  «Зміст і технології неперервної 

професійної підготовки фахівців» 

д.п.н., проф. Кравченко 

Л. М. 

2 особи 



5.  «Музична культура в Україні та 

світі» 

канд. 

мистецтвознавства, 

доцент Полянська Г. М 

2 особи 

6.  «Повсякдення громадян України у 

контексті світової культури 

керівник» 

к.і.н., ст.викл. 

Лук’яненко О. В. 

3 особи 

7.  «Проблеми організації заходів у 

будинках культури» 

к. п. н., доцент 

Винничук Р. В. 

4 особи 

 

 

6.8. Проведені кафедрою студентські наукові конференції 

№ 

з/п 

Повна назва 

конференції 

(семінару) 

Рівень 

(міжнародна, 

всеукраїнська. 

регіональна, 

університетська) 

Дата 

проведення 

Кількість 

учасників 

Наявність 

збірника 

матеріалів 

конференції 

      

 

6.9. Студентські публікації 

6.9.1. Самостійні студентські публікації (кількість та список) 

 

1. Безпала Н. Творчість Раїси Кириченко у контексті музичного мистецтва Полтавщини // 

Сучасні соціокультурні практики: компетентнісно-аксіологічний аспект: Збірник 

статей і матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 

10-літтю кафедри культурології та методики викладання культурологічних 

дисциплін ПНПУ імені В.Г. Короленка (29-30 березня 2018 р.). – Полтава: ПП 

«Астрая», 2018. – С.11-14. 

2. Бурдикіна М. Організація та проведення культурно-мистецького проекту «Голос 

Донбасу» за мотивами творів Сергія Жадана // Сучасні соціокультурні практики: 

компетентнісно-аксіологічний аспект: Збірник статей і матеріалів Всеукраїнської 

науково-практичної конференції, присвяченої 10-літтю кафедри культурології та 

методики викладання культурологічних дисциплін ПНПУ імені В.Г. Короленка (29-

30 березня 2018 р.). – Полтава: ПП «Астрая», 2018. – С.29-33. 

3. Єрух А. Джерела міфологічного світогляду корейської культури // Сучасні 

соціокультурні практики: компетентнісно-аксіологічний аспект: Збірник статей і 

матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 10-літтю 

кафедри культурології та методики викладання культурологічних дисциплін ПНПУ 

імені В.Г. Короленка (29-30 березня 2018 р.). – Полтава: ПП «Астрая», 2018. – С.52-

57. 

4. Зубченко О. С. Духовні витоки японського дизайну // Матеріали ІІІ Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-конференції «Дизайн-освіта: проблеми та 

перспективи (11-12 квітня 2018 р., ПНПУ імені В.Г.Короленка, м. Полтава). 

5. Медяник В. Міжнародний туризм в Західному регіоні України: перспективи 

розвитку // Сучасні соціокультурні практики: компетентнісно-аксіологічний 

аспект: Збірник статей і матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 

присвяченої 10-літтю кафедри культурології та методики викладання 

культурологічних дисциплін ПНПУ імені В.Г. Короленка (29-30 березня 2018 р.). – 

Полтава: ПП «Астрая», 2018. – С.114-115. 

6. Минак А. Специфіка корейського музичного жанру пхансорі // Сучасні 

соціокультурні практики: компетентнісно-аксіологічний аспект: Збірник статей і 

матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 10- літтю 

кафедри культурології та методики викладання культурологічних дисциплін ПНПУ 



імені В.Г. Короленка (29-30 березня 2018 р.). – Полтава: ПП «Астрая», 2018. – 

С.115-118 

7. Міщенко В. Аксіологічний підхід у педагогіці дозвілля // Сучасні соціокультурні 

практики: компетентнісно-аксіологічний аспект: Збірник статей і матеріалів 

Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 10-літтю кафедри 

культурології та методики викладання культурологічних дисциплін ПНПУ імені 

В.Г. Короленка (29-30 березня 2018 р.). – Полтава: ПП «Астрая», 2018. – С.120-122. 
8. Науменко І. Розвиток розважального сектору у соціокультурній діяльності будинку 

культури // Сучасні соціокультурні практики: компетентнісно-аксіологічний аспект: 

Збірник статей і матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 

присвяченої 10-літтю кафедри культурології та методики викладання 

культурологічних дисциплін ПНПУ імені В.Г. Короленка (29-30 березня 2018 р.). – 

Полтава: ПП «Астрая», 2018. – С.127-128. 

9. Несміян О. Креативна волонтерська діяльність у роботі неформальних мистецьких 

об’єднань // Сучасні соціокультурні практики: компетентнісно-аксіологічний 

аспект: Збірник статей і матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 

присвяченої 10-літтю кафедри культурології та методики викладання 

культурологічних дисциплін ПНПУ імені В.Г. Короленка (29-30 березня 2018 р.). – 

Полтава: ПП «Астрая», 2018. – С.129-131. 

10. Никодюк О. Дискус національного у науковій спадщині М. П. Драгоманова // 

Сучасні соціокультурні практики: компетентнісно-аксіологічний аспект: Збірник 

статей і матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 

10-літтю кафедри культурології та методики викладання культурологічних 

дисциплін ПНПУ імені В.Г. Короленка (29-30 березня 2018 р.). – Полтава: ПП 

«Астрая», 2018. – С.132-134. 

11. Пономаренко О. Волонтерська діяльність як пріорітет державної молодіжної політики 

// Сучасні соціокультурні практики: компетентнісно-аксіологічний аспект: Збірник 

статей і матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 

10-літтю кафедри культурології та методики викладання культурологічних 

дисциплін ПНПУ імені В.Г. Короленка (29-30 березня 2018 р.). – Полтава: ПП 

«Астрая», 2018. – С.152-155. 

12. Сербин І. Меценатство в європейських країнах: історія становлення та сучасний 

стан // Сучасні соціокультурні практики: компетентнісно-аксіологічний аспект: 

Збірник статей і матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 

присвяченої 10-літтю кафедри культурології та методики викладання 

культурологічних дисциплін ПНПУ імені В.Г. Короленка (29-30 березня 2018 р.). – 

Полтава: ПП «Астрая», 2018. – С.161-163. 

13. Тулинська Л. Язичницькі культи у сучасному поховальному обряді // Сучасні 

соціокультурні практики: компетентнісно-аксіологічний аспект: Збірник статей і 

матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 10- літтю 

кафедри культурології та методики викладання культурологічних дисциплін ПНПУ 

імені В.Г. Короленка (29-30 березня 2018 р.). – Полтава: ПП «Астрая», 2018. – С. 

174-176 

 

 

 

6.9.2. Студентські публікації у співавторстві із науковими керівниками 

(кількість та список) 

 

6.10. Результати участі студентів у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(вказати тільки переможців) 

6.11. Результати участі студентів у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт (вказати тільки переможців) 



6.12. Участь студентів у інших конкурсах всеукраїнського рівня та їх 

результати (до 20 рядків) 

6.13. 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 

2014  3  

2015  4  

2016  3  

2017  3  

2018  3  

 

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

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

(штатні викладачі) 

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

та результати їх роботи (до 20 рядків). 

IX. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями 

9.4. Договори та угоди, укладені до 2018 р., дія яких продовжується 

 

Країна 

партнер 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітницт

ва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітницт

во, термін 

його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

Номер 

договору 

Латвія Starptautiskā 

Praktiskās 

Psiholoģijas 

Augstskola 

 

Співробітниц

тво у галузі 

освітньої та 

наукової 

діяльності 

14.08.2014-

14.08.2019 

Участь у 

Всеукраїнській 

конференції 

«Культурологічна 

регіоналістика: 

теорія, історія, 

практика» (23-

24.03.2017 р.) 

студентів 

Латвійського 

вишу 

 

 

9.5.Договори та угоди, укладені в 2018 р. 

9.6.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 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 

13.3. Інформація про проведення кафедрою конференцій (семінарів) 

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

 

 Кількість проведених конференцій 

 2015 2016 2017 2018 

Міжнародна конференція     

Всеукраїнська конференція 1 - 1 1 

 

13.4.Назви конференцій, проведених у 2018 р. 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні соціокультурні практики: 

компетентнісно-аксіологічний аспект», присвячена 10-літтю кафедри культурології та 

методики викладання культурологічних дисциплін ПНПУ імені В.Г. Короленка, (29-

30 березня 2018 р., м. Полтава) 

 

XIV. Інформація про наукові публікації викладачів кафедри (повний 

бібліографічний перелік) 

 

8. Монографія, словник, довідник 

 

1. Lukyanenko O.V. Myths and Legends of De-Stalinization The Debris of Everyday Perception 

of Politicians in the Minds of Educators of the UkrSSR in 1953-1964: Monograph. – Poltava, 

2018. – 298 p. 

Розділи у колективній монографії:  

Тема та 

№ державної реєстрації 

Науковий керівник Науковий результат Його 

значимість 

«Методолого-

теоретичні основи та 

організаційно-методичні 

механізми модернізації 

системи освіти 

Полтавщини» 

(державний 

реєстраційний 

№ 011U002583 

Кравченко Л.М.   



1. Luk"janenko Oleksandr. “Render unto Caesar …” – the ideological experiment of the 

totalitarianism in Ukraine // Ukraine und ukrainische Identität in Europa: Beiträge zur 

Standortbestimmung aus/durch Sprache, Literatur und Kultur / Herausgegeben von Olena 

Novikova, Oleksandr Pronkevyč, Leonid Rudnyc’kyj, Ulrich Schweier. Open Publishing LMU: 

Institut für Slavische Philologie Ludwig-Maximilians-Universität München, 2017. S. 380-391. 

URL: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:XXX-NOCH-NACHZUTRAGEN. 

2. Vitalij Dmytrenko Accounting documents as a source of identity study of the population of the 

Het’manščyna // Ukraine und ukrainische Identität in Europa: Beiträge zur Standortbestimmung 

aus/durch Sprache, Literatur und Kultur / Herausgegeben von Olena Novikova, Oleksandr 

Pronkevyč, Leonid Rudnyc’kyj, Ulrich Schweier. Open Publishing LMU: Institut für Slavische 

Philologie Ludwig-Maximilians-Universität München, 2017. S. 352-362. URL: http://nbn-

resolving.de/urn:nbn:de:bvb:XXX-NOCH-NACHZUTRAGEN. 

 

9. Підручник для ЗВО (з грифом Вченої ради) 

 

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

1. Історіографія історії української культури: посібник для підготовки до практичних 

занять для студентів спеціальності 034 Культурологія освітнього ступеня магістр / уклад. 

В. Дмитренко. Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. 80с. 

2. Театрознавство. Посібник для підготовки до практичних занять для студентів 

спеціальності 034 Культурологія освітнього ступеня бакалавр / уклад. Н.С. Яремака, 

Б.С. Бергсма, Р.В. Винничук. Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка. 2018. 88 с. 

3. Історія моди: посіб. для підготовки до практ. занять для студ. спец. 034 Культурологія 

освітнього ступеня бакалавр / уклад. Н. С. Яремака, Б. С. Бергсма. Полтава : ПНПУ 

імені В. Г. Короленка, 2018. 86 с. 

4. Історія кіно- і фотомистецтв: посібник для підготовки до практичних занять для 

студентів спеціальності 034 Культурологія освітнього ступеня бакалавр / уклад. 

Б. Бергсма. Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. 90с. 

 

11. Підручник для ЗСО (з грифом МОН) 

12. Навчальний посібник для ЗСО (з грифом МОН) 

13. Мультимедійний посібник 

14. Стаття 

14.1. У наукометричних виданнях включених до баз даних Scopus, Web of Science  

14.1.1. видані англійською мовою 

14.1.2. видані українською мовою 

14.2. У інших наукометричних виданнях (Index Copernicus) 

14.2.1. видані за кордоном 

14.2.2. видані в Україні 

1. Винничук Р. В. Аксіологічний та культурологічний підходи як аспекти методології 

сучасної підготовки фахівців у вищій школі / Р. В. Винничук // Молодий вчений. – 

2018. – № 2.2 (54.2). – С.93-96. (ISSN) - 2304-5809. 

2. Винничук Р.В. Парадигма університетської професійної освіти: ціннісний вимір 

фахової компетентності / Р. В. Винничук //  Молодий вчений. – 2018. – №5.3 (57.3). – 

С. 75–79. (ISSN) - 2304-5809. 

3. Винничук Р. В. Концепція підготовки фахівців гуманітарної галузі на аксіологічних 

засадах / Р. В. Винничук // Ukrainian professional education = Українська професійна 

освіта : наук. журнал. – 2018. – Вип. 3. – С.9–15. 

4. Дмитренко В. Вікові характеристики парафіяльних ієреїв Пирятинської протопопії 

60-70-х років XVIII століття // Емінак: науковий щоквартальник. – 2018. №1(21). – 

Т.1. – С.10-14. (ISSN) - 1998-4634. 

5. Дмитренко В.А. Дмитро Чижевський як дослідник українського бароко // Молодий 

вчений. – 2018. – №5.3 (57.3). – С.1-4. (ISSN) - 2304-5809. 

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:XXX-NOCH-NACHZUTRAGEN
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:XXX-NOCH-NACHZUTRAGEN
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:XXX-NOCH-NACHZUTRAGEN


6. Дмитренко В.А. Сакральна топографія Пирятинської протопопії другої половини 

XVIII століття // Молодий вчений. – 2018. – № 2.2 (54.2). – С.1-5. (ISSN) - 2304-5809. 

7. Скорик Б.С. Організаційно-педагогічна діяльність української православної 

церковної передової верстви суспільства XVII-XVIII століття // Молодий вчений. 

2018. – №2.2 (54.2). – С. 75-79. (ISSN) - 2304-5809. 

8. Скорик Б.С. Сучасні методи діалогу в освітньому середовищі // Молодий вчений. – 

2018. – №5.3 (57.3). – С. 48-51. (ISSN) - 2304-5809. 

9. Лук’яненко О. В. Его-документи про життя студентів Полтавського педінституту 

впродовж німецько-радянської війни (ч.3) // Гілея: науковий вісник: Збірник 

наукових праць. – 2018. – Випуск 128. – С.74-76. (ISSN) - 2076–1554. 

10. Лук’яненко О. В. Его-документи про життя студентів Полтавського педінституту 

впродовж німецько-радянської війни (ч.4) // Гілея: науковий вісник: Збірник 

наукових праць. – 2018. – Випуск 129. – С46-47. (ISSN) - 2076–1554. 

11. Лук’яненко О. В. Вікові особливості студентів-остарбайтерів повоєнних випусків 

Полтавського педінституту // Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць. – 

2018. – Випуск 130. – С75-77. (ISSN) - 2076–1554. 

12. Лук’яненко О. В. Рятуючи та віднімаючи життя: студентка-освітянка на полі 

німецько-радянської війни // Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць. – 2018. 

– Випуск 131. – С.72-75. (ISSN) - 2076–1554. 

13. Лук’яненко О. В. «Цех здоров’я»: фізкультура та спорт у педагогічних вишах 

України першої половини XX століття // Гілея: науковий вісник: Збірник наукових 

праць. – 2018. – Випуск 132. – С.64-66. (ISSN) 2076–1554. 

14. Лук’яненко О. В. Бунтівні та лояльні: полтавські освітяни у хлібозаготівельній 

кампанії 1932-1933 років // Молодий вчений. – 2017. – №52. – С. 37-41. (ISSN) - 2304-

5809. 

15. Лук’яненко О. В. «Заробляючи … копійки»: праця студентів Полтавського 

педагогічного інституту в умовах німецької окупації // Молодий вчений. –2018. – 

№53. – С. 599-602. (ISSN) - 2304-5809. 

16. Лук’яненко О. В. Життя студентів Полтавського педінституту після звільнення з 

Третього Рейху // Молодий вчений. – 2018. – №54.2. – С. 11-14. (ISSN) - 2304-5809. 

17. Лук’яненко О. В. Географія депортації студентів Полтавського педінституту на 

примусові роботи до Третього Рейху // Молодий вчений. – 2018. – №54. – С. 662-665. 

(ISSN) - 2304-5809. 

18. Лук’яненко О. В. Студентка-освітянка у Червоній армії часів німецько-радянської 

війни // Молодий вчений. – 2018. – №55. – С. 475-478 (ISSN) - 2304-5809. 

19. Лук’яненко О. В. Остарбайтери серед студентів повоєнних випускників 

Полтавського педінституту // Емінак: науковий щоквартальник. – 2018. – №1 (21) 

(січень-березень). – Т. 1. – С. 108-111. (ISSN ) - 1998-4634. 

20. Лук’яненко О. В. Студентка-освітянка у Червоній армії часів німецько-радянської 

війни // Молодий вчений. – 2018. – №57.3. – С. 30-34 (ISSN) - 2304-5809. 

21. Литвиненко А. І. Соціокультурний розвиток Полтавщини межі ХІХ–ХХ століть: до 

проблеми становлення регіональної культури // Молодий вчений. – 2018. – №2.2 

(54.2). – С. 5–20. 

22. Литвиненко А. И. Этапами творческой биогрфии Леонида Лисовского (Петербург–

Тифлис–Харьков) // Scientific Journal Virtus. – 2018 – № 27. – С. 38–41. 

23. Lytvynenko A. Photography in social and cultural life of Poltava in the early 20th century» 

// Scientific Journal Virtus. –  2018. – №  28. 

24. Яремака Н.С. Інтерактивні технології у професійній підготовці майбутніх 

культурологів // Ukrainian professional education = Українська професійна освіта: 

науковий журнал. – 2018. – Вип. 3. – С. 95-101. 

25. Яремака Н.С., Маєвська О.М. Інноваційні методи у формуванні художньо-

практичної компетентності студентів-культурологів // Молодий учений. – 2018. – 

№ 5.3 (57.3). – С. 84-87. 



26. Kravchenko L., Yaremaka N. Pedagogical model of informative competence of future 

socio-cultural managers // Ukrainian professional education = Українська професійна 

освіта : науковий журнал. – 2017. – Вип. 2. – C. 56-63. 

27. Полянська Г.М. Культуротворча діяльність митця: Композитор Юлія Корженко // 

Молодий вчений. – 2018. – № 2.2 (54.2). – С. 50-54. 

28. Полянська Г.М. Творчі пошуки композитора Володимира Карлаша // Молодий 

вчений. – 2018. – № 5.3 (57.3). – С. 39-42. 

 

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

України) 

b. У фахових виданнях (за профілем кафедри) 

Лук’яненко О. Колектив педагогічного вишу: еволюція змісту поняття в Україні 1920-1960-

х рр. // Історична пам'ять. – 2018. – №1. – С.108-120. 

 

c. У інших (не фахових) виданнях 

XV. Публікації у збірниках матеріалів конференцій 

a. Міжнародних конференцій 

1. Бергсма Б. Сорочинський ярмарок ХVІІІ-ХХ століття // Сорочинський ярмарок – 

історична пам’ятка ярмаркування в Україні: Збірник тез Міжнародної науково-практична 

конференції, присвяченої 20-ій річниці Проекту відродження Сорочинського ярмарку (22 

серпня 2018 р.) / упоряд. і відп. ред. М. І. Степаненко, В. П. Титаренко, А. Ю. Цина. – 
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XVI. Питомі показники результативності наукової діяльності кафедри у 2018 р. 

 

k1 Кількість захищених у 2018 р. кандидатських дисертацій / кількість ставок НПП* 0 

k2 Кількість захищених у 2018 р. докторських дисертацій / кількість ставок НПП 0 

k3 
Кількість отриманих у 2018 р. вчених звань доцента і професора / кількість ставок 

НПП 

0 

k4 
Кількість отриманих у 2018 р. державних нагород для молодих учених / кількість 

ставок НПП 

0 

k5 
Обсяг надходжень у 2018 р. до спеціального фонду державного бюджету (тис. грн) 

за НП**/кількість ставок НПП 

0 



k6  
Обсяг надходжень у 2018 р. до загального фонду державного бюджету (тис. грн)  

за НП / кількість ставок НПП 

0 

k7  
Обсяг фінансування у 2018 р. НП із міжнародних фондів (тис. грн) / кількість 

ставок НПП 

0 

k8  
Кількість отриманих у 2018 р. охоронних документів, право власності на які 

належить Університету /кількість ставок НПП 

0 

k9  Кількість опублікованих у 2018 р. монографій / кількість ставок НПП 2/8,8 0,23 

k10  
Кількість наукових публікацій за 2018 р. у центральних, фахових виданнях України 

та у зарубіжних виданнях / кількість ставок НПП 27/8,8 

3,06 

k11  
Кількість публікацій за 2018 р. у наукометричних базах даних Scopus і Web of 

Science / кількість ставок НПП 

0 

k12  
Кількість призових місць за 2017-2018 н. р. у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах 

наукових робіт студентів/кількість ставок НПП 

0 

Σ  Загальний показник науково-дослідної та інноваційної діяльності кафедри 3,29 

 

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

 

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

кафедри на 2019 р. 

- Працювати над розробкою навчально-методичних видань для забезпечення 

нових курсів з циклу підготовки культуролога; 

- Активізувати колектив на випуск монографій 

- Сприяти складуванню працівниками кафедри тесту на знання іноземної мови 

- Активізувати написання публікацій для видань, що входять до наукометричних 

базах даних Scopus і Web of Science 
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