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КАФЕДРА ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
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І півріччя: 
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ІІ півріччя: 

11,0 12 5 7,5 7 3,5 – – 3 2 1 – 5 3 2 – 8 4 

1.1.Вчене звання професора у 2019 р. отримали – 

1.2.Вчене звання доцента у 2019 р. отримали –  

 

I. Розробки, які впроваджено у 2019 році за межами ЗВО: – 

 

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

технічних розробок 

3.1. Інформація про діяльність кафедр з комерціалізації науково-технічних 

розробок.  

Упровадження 2-х сертифікатних програм: «Писанкарство» (проф. Цина А.Ю., доц. 

Гриценко Л.О.) та «Вишивкарство» (проф. Титаренко В.П., асист. Срібна Ю.А).  

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 № 89058 

«Нагрудна прикраса 

з бісеру «Україна»,  Титаренко В.П. 

 

  Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір 

ужиткового мистецтва №89056 

«В’язана дитяча сукня з 

капелюшком «Сонячна 

ромашка»,  Титаренко О.О. 

 

  Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір 

ужиткового мистецтва №89059 

«Рушник «Дерево 

життя», Срібна Ю.А. 

 



  Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на службовий 

твір №94381 «Освітня сертифікатна 

програма «Вишивкарство», 

Титаренко В.П., Срібна Ю.А. 

 

  Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на службовий 

твір №94380 «Освітня сертифікатна 

програма «Писанкарство», Цина 

А.Ю., Гриценко Л.О. 

 

3.3. Інформація про позитивне рішення про видачу патенту на винахід 

 

 

III. Список наукових праць, опублікованих у 2019 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 2019 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. Гриценко 

Л.О., 

Страшко 

Л.М. 

Взаємозв’язок 

художньо-

графічної 

професійно-

педагогічної 

компетентнос

ті у підготовці 

фахівців 

технологій та 

дизайну  

Збірник наукових праць 

Полтавського 

національного 

педагогічного 

університету імені В.Г. 

Короленка «Витоки» 

Вип. 24. – С. 66-70,  

2019 р. 

2075-

146Х 



 

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 

проф. Цина А.Ю. 5 

2. 
Естетичне виховання студентів 

засобами народних промислів 
проф. Титаренко В.П. 3 

3. 

Педагогічні основи процесу 

формування понять учнів в 

опануванні графічною грамотою 

доц. Гриценко Л.О. 4 

4. 
Перспективи екологічної конверсії 

аграрного виробництва 
доц. Титаренко О.О. 6 

5. 

Підготовка майбутніх учителів 

технологій до навчання основ 

дизайну учнів загальноосвітньої 

школи 

ас. Срібна Ю.А. 4 

6. 

Методика навчання майбутніх 

учителів технологій проектної 

діяльності 

ас. Дебре О.С. 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 

 

6.3. Студентські публікації 

6.3.1. Самостійні студентські публікації (кількість та список) 

6.3.1.1. Баранов С.В. Формування позитивної мотивації безпечної життєдіяльності 

населення // Безпека життя і діяльності людини: теорія та практика : збірник наук. праць 

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

Всесвітньому Дню охорони праці. (Полтава, 25–26 квітня 2019 р.) / упоряд. і ред.: 

В. П. Титаренко, А. М. Хлопов. – Полтава : ПНПУ, 2019. – С. 136-137. 

6.3.1.2. Велика Я. О. Правила безпечної праці при виготовленні вишитого виробу / 

Я.О. Велика // Актуальні проблеми сучасного культурно-освітнього простору: Збірник 

статей і матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (6-7 листопада 

2019 р.) 2-ге вид. доп. та випр. Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. С. 502-505. 



6.3.1.3. Волоський В.В. Технологія навчання майбутніх учителів трудового 

навчання пилянню деревини / В.В. Волоський // Науково-дослідна робота в системі 

підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях: 

матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2019 р., м. 

Бердянськ). – Бердянськ: БДПУ, 2019. – С. 76-78. 

6.3.1.4. Волошина І. О. Особливості організації безпечної діяльності учнів у гуртку 

з української народної вишивки / І.О. Волошина // Актуальні проблеми сучасного 

культурно-освітнього простору: Збірник статей і матеріалів Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції (6-7 листопада 2019 р.) 2-ге вид. доп. та випр. Полтава: 

ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. С. 96-98. 

6.3.1.5. Дудка І. О. Правила безпечної праці при створенні писанкових прикрас / І.О. 

Дудка // Актуальні проблеми сучасного культурно-освітнього простору: Збірник статей і 

матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (6-7 листопада 2019 р.) 

2-ге вид. доп. та випр. Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. С. 499-502. 

6.3.1.6. Іманова С.Ф. Інтеграція змісту трудового навчання засобами його 

концентрації / С.Ф. Іманова // Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-

педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях: матеріали VII Міжнародної 

науково-практичної конференції (19-20 вересня 2019 р., м. Бердянськ). – Бердянськ: БДПУ, 

2019. – С. 115-117. 

6.3.1.7. Іманова С. Ф. Технології укрупнення дидактичних одиниць як засіб 

інтеграції змісту трудового навчання учнів основної школи // Інформаційні технології в 

культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі : матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. нац. 

ун-т культури і мистецтв.– Ч.1. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2019. – Ч.2. – С. 43-44. 

6.3.1.8. Іманова Севіндж Інтеграція змісту трудового навчання за педагогічною 

технологією концентрації навчального матеріалу / Севіндж Іманова // Вища школа. – № 6. 

– 2019. – С. 44-53. 

6.3.1.9. Іманова С. Вплив засобів масової інформації на формування у молоді 

цінностей етнодизайну. Етнодизайн у контексті українського національного відродження 

та європейської інтеграції. Кн. 2 : зб. наукових праць. Полтава, 2019. С. 75-78. 

6.3.1.10. Іманова С.Ф. Інтеграція змісту трудового навчання засобами його 

концентрації // Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у 

природничій, технологічній і комп’ютерній галузях : матеріали VII Міжнародної науково-

практичної конференції (19-20 вересня 2019 р., м. Бердянськ). – Бердянськ : БДПУ, 2019. – 

С. 151-152. 

6.3.1.11.  Іщенко А.В. Використання елементів дистанційного навчання при 

підготовці майбутнього вчителя трудового навчання / А.В. Іщенко //  Етнодизайн у 

контексті українського національного відродження та європейської інтеграції. Кн. 2 : 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, 2019. – С. 416–418. 

6.3.1.12. Іщенко А.В. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на здоров’я 

студентів / А.В. Іщенко // Актуальні проблеми сучасного культурно-освітнього простору: 

Збірник статей і матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (6-

7 листопада 2019 р.) 2-ге вид. доп. та випр. Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. С. 

544-547. 

6.3.1.13. Іщенко А.В. Методичні аспекти застосування хмарних технологій 

майбутніми вчителями трудового навчання та технологій / А.В. Іщенко // Матеріали IX 



Міжнародної науково-практичної конференції пам’яті академіка Д. О. Тхоржевського, 

«Трудове навчання та технології: сучасні реалії та перспективи розвитку» (24 травня 2019 

р.), IV Міжнародна науково-практична конференція пам’яті член-кореспондента НАПН 

України В. К. Сидоренка, «Актуальні питання графічної підготовки: теорія, практика та 

шляхи розвитку» (25 травня 2019 р.) / за заг. ред. Д. Е. Кільдерова. – Київ, 2019. – С. 30–33. 

6.3.1.14.  Іщенко А.В. Хмарні технології як складова формування ІКТ-

компетентності майбутніх учителів трудового навчання / А.В. Іщенко // Науково-дослідна 

робота в системі підготовки фахівцівпедагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній 

галузях: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2019 

р., м. Бердянськ). – Бердянськ : БДПУ, 2019. – С. 117–119.  

6.3.1.15.  Капустянська О.І. Культура праці під час роботи гуртківців художньо-

естетичного напряму / О.І. Капустянська // Актуальні проблеми сучасного культурно-

освітнього простору: Збірник статей і матеріалів Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції (6-7 листопада 2019 р.) 2-ге вид. доп. та випр. Полтава: ПНПУ імені 

В. Г. Короленка, 2019. С. 99-101. 

6.3.1.16.  Козирод О.Г. Формування пізнавальних інтересів вихованців гуртка 

технічного моделювання засобами інтерактивних технологій навчання / О.Г. Козирод // 

Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, 

технологічній і комп’ютерній галузях: матеріали VII Міжнародної науково-практичної 

конференції (19-20 вересня 2019 р., м. Бердянськ). – Бердянськ: БДПУ, 2019. – С. 121-123. 

6.3.1.17.  Козирод О.Г. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у 

організації безпечних умов освітнього процесу гуртка технічного моделювання / О.Г. 

Козирод // Актуальні проблеми сучасного культурно-освітнього простору: Збірник статей і 

матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (6-7 листопада 2019 р.) 

2-ге вид. доп. та випр. Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. С. 547-551. 

6.3.1.18.  Кошель  А.Ю. Вплив навколишнього середовища на здоров’я людини / 

А.Ю. Кошель // Актуальні проблеми сучасного культурно-освітнього простору: Збірник 

статей і матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (6-7 листопада 

2019 р.) 2-ге вид. доп. та випр. Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. С. 475-482. 

6.3.1.19. Мелешко О.В. Контроль за регулюванням небезпек на прийнятному рівні 

// Безпека життя і діяльності людини: теорія та практика : збірник наук. праць Всеук. наук.-

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

охорони праці. (Полтава, 25–26 квітня 2019 р.) / упоряд. і ред.: В. П. Титаренко, 

А. М. Хлопов. – Полтава : ПНПУ, 2019. – С. 157-158. 

6.3.1.20.  Назаренко А.В. Вплив наслідків забруднення ґрунтів на здоров’я людини через 

продукти харчування / А.В Назаренко // Актуальні проблеми сучасного культурно-освітнього 

простору: Збірник статей і матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції (6-7 листопада 2019 р.) 2-ге вид. доп. та випр. Полтава: ПНПУ імені В. Г. 

Короленка, 2019. С. 86-90. 

6.3.1.21.  Нагорна Н. Застосування САПР при розвитку професійних навичок 

проектування і моделювання одягу у майбутніх учителів технологій // Матер. ІХ Міжнар. 

наук.-практ. конф. пам’яті акад. Д.О. Тхоржевського, «Трудове навчання та технології: 

сучасні реалії та перспективи розвитку» (24 травня 2019 р.), VI Міжнар. наук.-практ. конф. 

пам’яті член-кореспондента  НАПН України В.К. Сидоренка, «Актуальні питання графічної 

підготовки: теорія, практика та шляхи розвитку» (25 травня 2019 р.) / за заг. Ред. Д.Е. 

Кільдерова. – Київ, 2019. – С. 70-74. 



6.3.1.22. Охріменко Л.С. Традиційний орнамент на вишитих чоловічих сорочках 

Полтавщини / Л.С. Охріменко  // Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-

педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях: матеріали VII Міжнародної 

науково-практичної конференції (19-20 вересня 2019 р., м. Бердянськ). – Бердянськ: БДПУ, 

2019. – С. 193-197. 

6.3.1.23. Охріменко Л.С. Техніка безпеки та санітарно-гігієнічні вимоги при 

виготовленні українського костюма / Л.С. Охріменко // Актуальні проблеми сучасного 

культурно-освітнього простору: Збірник статей і матеріалів Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції (6-7 листопада 2019 р.) 2-ге вид. доп. та випр. Полтава: 

ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. С. 80-83. 

6.3.1.24. Поляков С.В. Шляхи використання 3D-друку на уроках трудового 

навчання / С.В. Поляков  // Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-

педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях: матеріали VII Міжнародної 

науково-практичної конференції (19-20 вересня 2019 р., м. Бердянськ). – Бердянськ: БДПУ, 

2019. – С. 193-197. 

6.3.1.25.  Поляков С.В. Методичні аспекти впровадження здоров’язбережувальних 

технологій на уроках трудового навчання / С.В. Поляков // Актуальні проблеми сучасного 

культурно-освітнього простору: Збірник статей і матеріалів Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції (6-7 листопада 2019 р.) 2-ге вид. доп. та випр. Полтава: 

ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. С. 463-465. 

6.3.1.26.  Рись О. О. Формування здоров’язбережувальної компетентності на уроках 

трудового навчання  / О.О. Рись // Безпека життя і діяльності людини: теорія та практика : 

збірник наук. праць Всеук. наук.-практ. конф., присвяченої Всесвітньому Дню цивільної 

оборони та  Всесвітньому Дню охорони праці. (Полтава, 25–26 квітня 2019 р.) / упоряд., і 

ред.: В. П. Титаренко, А. М. Хлопов. – Полтава : ПНПУ, 2019. – С.71-72. 

6.3.1.27.  Рутковська О.М. Організація позаурочної діяльності школярів з трудового 

навчання засобами самостійної роботи з виконання домашніх завдань / О.М. Рутковська // 

Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, 

технологічній і комп’ютерній галузях: матеріали VII Міжнародної науково-практичної 

конференції (19-20 вересня 2019 р., м. Бердянськ). – Бердянськ: БДПУ, 2019. – С. 193-197. 

6.3.1.28.  Рутковська О.М. Інформаційно-комунікаційні технології підвищення рівня 

мотивації позаурочної діяльності учнів із трудового навчання / О.М. Рутковська // Цифрова 

компетентність сучасного вчителя нової української школи: зб.тез доповідей учасників 

всеукр.наук.-практ.семінару (Київ, 12 березня 2019 р.) / за заг.ред., О.В.Овчарук. – Київ.: 

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: Київ, 2019. - С. 71-

72. 

6.3.1.29. Рутковська О. М. Ділові ігри в позаурочній діяльності учнів з трудового 

навчання // Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі 

: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. / М-во освіти і науки України; 

М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв.– Ч.1. – Київ : Видавничий 

центр КНУКіМ, 2019. – Ч.2. – С. 111-112. 

6.3.1.30.  Рутковська Проблеми безпеки життєдіяльності учнів у позаурочній роботі 

з трудового навчання // Безпека життя і діяльності людини: теорія та практика : збірник 

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

Всесвітньому Дню охорони праці. (Полтава, 25–26 квітня 2019 р.) / упоряд. і ред.: 

В. П. Титаренко, А. М. Хлопов. – Полтава : ПНПУ, 2019. – С. 155-156. 



6.3.1.31. Савченко А.Г. Актуальні проблеми підготовки вчителя технологічної освіти 

у педагогічній спадщині В.К. Сидоренка / А.Г. Савченко // Науково-дослідна робота в 

системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній 

галузях: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2019 

р., м. Бердянськ). – Бердянськ: БДПУ, 2019. – С. 237-239. 

6.3.1.32. Тітова А.В. Актуальні проблеми підготовки вчителя технологічної освіти у 

педагогічній спадщині В.К. Сидоренка / А.В. Тітова // Науково-дослідна робота в системі 

підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях: 

матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2019 р., м. 

Бердянськ). – Бердянськ: БДПУ, 2019. 

6.3.1.33.  Усенко О. А. Формування безпечних умов життєдіяльності учнів під час 

навчально-виховного процесу як запорука культури і безпеки праці / О.А. Усенко // 

Актуальні проблеми сучасного культурно-освітнього простору: Збірник статей і матеріалів 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (6-7 листопада 2019 р.) 2-ге вид. 

доп. та випр. Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. С. 90-93. 

6.3.1.34. Шах І.В. Опис методів системного використання засобів акторського 

мистецтва на уроках трудового навчання/ І.В. Шах // Науково-дослідна робота в системі 

підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях: 

матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2019 р., м. 

Бердянськ). – Бердянськ: БДПУ, 2019. – С. 300-302. 

6.3.1.35. Шах І. Гуманізація трудового навчання засобами театральної педагогіки // 

Матер. ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. пам’яті акад. Д.О. Тхоржевського, «Трудове 

навчання та технології: сучасні реалії та перспективи розвитку» (24 травня 2019 р.), VI 

Міжнар. наук.-практ. конф. пам’яті член-кореспондента  НАПН України В.К. Сидоренка, 

«Актуальні питання графічної підготовки: теорія, практика та шляхи розвитку» (25 травня 

2019 р.) / за заг. Ред. Д.Е. Кільдерова. – Київ, 2019. – С. 120-122. 

 

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

список) 

 

1. Іманова С.Ф. Формування пізнавального інтересу учнів до трудового навчання 

засобами інформаційно-комунікаційних технологій / С.Ф. Іманова, А.Ю. Цина // Цифрова 

компетентність сучасного вчителя нової української школи: зб.тез доповідей учасників 

всеукр.наук.-практ.семінару (Київ, 12 березня 2019 р.) / за заг.ред., О.В.Овчарук. – Київ.: 

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: Київ, 2019. - С. 28-

29. 

2. Іманова С. Інтенсифікація графічної підготовки в умовах обмеженого часу 

засобами укрупнення навчальної інформаці / С.Ф. Іманова, А.ю. Цина // Матер. ІХ Міжнар. 

наук.-практ. конф. пам’яті акад. Д.О. Тхоржевського, «Трудове навчання та технології: 

сучасні реалії та перспективи розвитку» (24 травня 2019 р.), VI Міжнар. наук.-практ. конф. 

пам’яті член-кореспондента  НАПН України В.К. Сидоренка, «Актуальні питання графічної 

підготовки: теорія, практика та шляхи розвитку» (25 травня 2019 р.) / за заг. Ред. Д.Е. 

Кільдерова. – Київ, 2019. – С. 117-119. 

3. Рутковська О. Форми організації позаурочної самостійної домашньої роботи 

школярів з трудового навчання / О. Рутковська, А. Цина // Матер. ІХ Міжнар. наук.-практ. 

конф. пам’яті акад. Д.О. Тхоржевського, «Трудове навчання та технології: сучасні реалії та 

перспективи розвитку» (24 травня 2019 р.), VI Міжнар. наук.-практ. конф. пам’яті член-

кореспондента  НАПН України В.К. Сидоренка, «Актуальні питання графічної підготовки: 



теорія, практика та шляхи розвитку» (25 травня 2019 р.) / за заг. ред. Д.Е. Кільдерова. – Київ, 

2019. – С. 120-122. 

4. Мелешко О. Методи формування громадянської відповідальності учнів 5 класу в 

трудовому навчанні /О. Мелешко, А. Цина // Тенденції розвитку професійної та 

технологічної освіти в умовах ринку праці. Матеріали Міжнародної інтернет-конференції 

молодих учених і студентів, 3 квітня 2019 року. Суми: Вінниченко М. Д., 2019. С. 170-173. 

5. Крицька І.О. Концептуальні засади формування громадянської відповідальності 

учнів у трудовому навчанні / І.О. Крицька, А.Ю. Цина // Науково-дослідна робота в системі 

підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях : 

матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2019 р., м. 

Бердянськ). – Бердянськ : БДПУ, 2019. – С. 151-152. 

6. Титаренко В. Сервіс GOOGLE CLASSROOM як інноваційна технологія 

підготовки майбутніх учителів трудового навчання / В. Титаренко, А. Іщенко // Вища 

школа: науково-практичне видання. – № 6. – 2019. – С. 81-90. 

7. Титаренко В.П. Application of cloud technologies for organization of distance learning 

/ В.П. Титаренко, А.В. Іщенко // Сборник  материалов  Международной  научно-

практической  конференции  «ИННОВАЦИЯ-2019.  Вызовы времени» (4 апреля 2019 г.,  г. 

Минск). – г. Минск, Республика Беларусь. – С. 254–257. 

8.  Шах І. Змістова характеристика розвитку особистості школяра засобами 

театральної педагогіки /І. Шах, А. Цина // Професійне становлення особистості : проблеми 

і перспективи : тези доп. Х міжнар. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 7-8 листопада 2019 

р.). – Хмельницький : ХНУ, 2019. – С. 106-108. 

9.  Шах І. Концептуальні засади застосування засобів театральної майстерності у 

трудовому навчанні та вихованні школярів / І. Шах, А. Цина // Актуальні проблеми 

сучасного культурно-освітнього простору: Збірник статей і матеріалів Міжнародної 

науково-практичної інтернет-конференції (6-7 листопада 2019 р.). Полтава: ПНПУ імені В. 

Г. Короленка, 2019. – С. 151-153. 

10. Шах І. Критерії, показники та рівні результативності методики впровадження 

елементів театральної педагогіки на уроках трудового навчання / І. Шах, А. Цина // 

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваціі та  трансформації: 

концепції, проблеми, перспективи» (17 жовтня 2019 р.) / за заг. ред. Д.Е. Кільдерова. – Київ, 

2019. – С. 106-108. 

6.4.Результати участі студентів у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(вказати тільки переможців) 

ПІП студента Предмет Місце 

Рись Оксана Олександрівна Середня освіта (Трудове 

навчання та технології) 

Диплом І ступеня 

 

6.5.Результати участі студентів у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт (вказати тільки переможців) 

ПІП студента Галузь Місце 

Мелешко Оксана Вікторівна Технологічна освіта Диплом І ступеня 

 

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

20 рядків) 



Диплом І ступеня Х Міжнародного конкурсу молодих дизайнерів «Україна квітуча 

2018» (Титаренко В.П., Гриценко Л.О., Титаренко О.О., Срібна Ю.А.). 

Сертификат Международного дома искусств о прохождении подготовки по 

направлению «Инновационная деятельность в сфере образования и культуры» в рамках 

Международной научно-практической конференции «Инновайция-2019. Вызовы времени» 

(4 апреля 2019 г. Минск, Республика Беларусь) (Титаренко В.П.). 

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

рядків) 

 

7. 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 

2015 31 - - 

2016 31 1 - 

2017 26 2 - 

2018 48 1 1 

2019 35 1 - 

 

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

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

(штатні викладачі) – 

8. Наявність в структурі кафедри наукових підрозділів (лабораторії, центри, музеї) 

та результати їх роботи (до 20 рядків). 

На базі аудиторії № 208 кафедрою у 2019 році створено Коучинг-центр, метою якого 

є об’єднання та координація наукової та освітньої діяльності з питань планування, 

інформаційного та методичного забезпечення, організації та реалізації системи підготовки 

освічених, творчих, креативних майбутніх фахівців галузі освіти, дизайну, культурології, 

здатних до творчої, відповідальної та лідерської діяльності; спрямованість на переконання 

студентства у можливості досягнення високих результатів успіху шляхом перетворення 

набутих знань у майстерність; підведення майбутніх фахівців до віднаходження сил та 

натхнення особистості, осмислення сенсу професійного навчання, важливості 

індивідуального розвитку особистої компетентності; усвідомлення необхідності постійного 

самоаналізу, самомотивації та саморозвитку; виявлення впевненості та довіри до себе як до 

лідера; формування прагнення експериментувати з новими ідеями, звільняючись від страхів 

помилок. 

 

9. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями 

 

9.1. Договори та угоди, укладені до 2019 р., дія яких продовжується 

Країна 

партнер 

Установа – 

партнер 

Тема 

співробітництв

а 

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. 

 

9.2.Договори та угоди, укладені в 2019 р. 

Країна 

партне

р 

Установа – 

партнер 

Тема 

співробітництв

а 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво

, термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

Номер 

договору 

– – – – – – 

 

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

результати відрядження, до 10 рядків). 

Crertificate «Internationalization of the educational process» which was organized by 

Education Fundation IIASC in cooperation with European Socio-Technical University in Radom 

(22th of April to 23th of June 2019, Poland) (Tytarenko Olha, Tsyna Andrii). 

10. 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) 

10.2.1.1. Наукова установа: 

10.2.1.2. 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 

 

11. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністрацією спрямовані на підвищення 

рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб (до 10 

рядків). 

V Міжнародний конгрес «Європейський вектор розвитку українського 

етнодизайну», употужнила навчально-методичний та організаторський рівні викладачів 

факультету технологій та дизайну вишу (25-27 листопада 2019 р.). 

Рецензування освітніх програм спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання 

та технології ) працівниками Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної 

адміністрації. 

№ 

з/п 

Назва та автори 

розробки 

Важливі показники, 

які характеризують 

рівень отриманого 

Місце 

впровадження 

(назва 

Дата, № 

акту 

Практичні 

результати, які 



наукового результату; 

переваги над 

аналогами, 

економічний, 

соціальний ефект 

організації, 

відомча 

належність, 

адреса) 

впровад

ження 

отримано від 

впровадження 

(обладнання, 

обсяг отриманих 

коштів, 

налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи 

тощо) 

1. Проведення 

майстер-класів з 

основних та 

додаткових 

технологій 

«Формування 

технологічних 

компетентностей 

учнів у контексті 

оновленої 

програми з 

трудового 

навчання у 5-9 

класах» 

Титаренко В.П., 

Цина А.Ю., 

Гриценко Л.О., 

Срібна Ю.А. 

Актуалізація знань 

щодо використання 

основних і додаткових 

технологій відповідно 

до орієнтованого 

переліку об’єктів 

проектно-

технологічної 

діяльності учнів 

оновленої програми у 

5-9 класах при 

формуванні 

технологічних 

компетентностей, кон-

курентноспроможної 

особистості на уроках 

трудового навчання в 

контексті Нової 

української школи. 

Полтавський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти ім. 

М.В. Остроградськог

о, навчальний корпус 

№2, ауд. №2.1 

(м. Полтава,  вул. 

Шевченка 96). 

30 січня  

2019 р. 

Налагоджено 

співпрацю  з вчи-

телями трудового 

навчання з питань 

профорієнтації 

учнів на про-

фесію вчителя 

технологій 

2. Проведення 

тренінгу з теми 

«ІКТ на уроках 

трудового 

навчання, 

технологій, 

креслення в 

контексті 

реалізації 

концепції 

Нової 

української 

школи» 

Титаренко В.П., 

Цина А.Ю., 

Гриценко Л.О., 

Актуалізація знань 

щодо використання 

ІКТ при формуванні  

технологічних 

компетентностей та 

конкурентноспромож-

ної особистості на 

уроках трудового 

навчання в контексті 

Нової української 

школи. 

Комунальний 

заклад  

«Полтавська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ 

ступенів № 34» 

(м. Полтава, 

бульвар, Євгена 

Коновальця 8) 

2 лютого 

2019 р. 

Налагоджено 

співпрацю  з вчи-

телями трудового 

навчання з питань  

використання ІКТ 

при формуванні  

технологічних 

компетентностей 

та 

конкурентноспро

можної 

особистості на 

уроках трудового 

навчання 

3. XXXVII 

Всеукраїнська 

учнівська 

олімпіада з 

трудового 

навчання 

(технологій)  

ІІІ етап  

Титаренко В.П., 

Цина А.Ю., 

Обґрунтування змісту 

завдань з контролю 

успішності трудового 

навчання учнів 

Комунальний 

заклад  

«Полтавська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ 

ступенів № 34» 

(м. Полтава, 

бульвар, Євгена 

Коновальця 8) 

02-03 

лютого 

2019 р. 

Налагоджено 

співпрацю  з вчи-

телями трудового 

навчання з питань 

профорієнтації 

учнів на про-

фесію вчителя 

технологій 



Гриценко Л.О., 

Титаренко О.О.

Срібна Ю.А. 

4. ІІІ етап Обласного 

учнівського 

конкурс з 

креслення серед 

учнів 8-11 класів 

закладів загальної 

середньої освіти 

Полтавської 

області 

Титаренко В.П., 

Цина А.Ю., 

Гриценко Л.О. 

Пошук шляхів 

вирішення проблеми 

формування графічної 

компетентності 

учнівської молоді 

Полтавський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

ім. М.В. Остроград-

ського (м. Полтава,  

вул. Соборності 64-

ж). 

09 

березня 

2019 р. 

Налагоджено 

співпрацю з вик-

ладачами крес-

лення області з 

метою вдоскона-

ленння графічної 

підготовки 

школярів 

5. Проведення 

майстер-класів з 

основних та 

додаткових 

технологій 

«Формування 

технологічних 

компетентностей 

учнів у контексті 

оновленої 

програми з 

трудового 

навчання у 5-9 

класах та 

технології у 10-11 

класах» 

Титаренко В.П., 

Цина А.Ю., 

Гриценко Л.О., 

Титаренко О.О., 

Срібна Ю.А. 

Актуалізація знань 

щодо використання 

основних і додаткових 

технологій відповідно 

до орієнтованого 

переліку об’єктів 

проектно-технологіч-

ної діяльності учнів 

оновленої програми у 

5-9 та 10-11 класах при 

формуванні 

технологічних 

компетентностей, кон-

курентноспроможної 

особистості на уроках 

трудового навчання в 

контексті Нової 

української школи. 

Полтавський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

ім. 

М.В. Остроградсько

го, навчальний 

корпус №2, ауд. 

№2.1 (м. Полтава,  

вул. Шевченка 96). 

16 

квітня 

2019 р. 

Налагоджено 

співпрацю  з вчи-

телями трудового 

навчання з питань 

розробки змісту  

основних і 

додаткових тех.-

нологій відпо-

відно до орієн-

тованого переліку 

об’єктів про-

ектно-технологіч-

ної діяльності 

учнів оновленої 

програми    

6. «Формування 

проектно-

технологічної 

компетентності в 

контексті реалізації 

змістових ліній 

«Підприємливість і 

фінансова 

грамотність» та 

«Здоров’я  і 

безпека» оновлених 

програм з 

трудового навчання 

у 5-9 класах та 

Актуалізація знань та 

пошук шляхів 

вирішення проблеми 

формування 

технологічних  

компетентностей та  

конкурентноспромож-

ної особистості на 

уроках трудового 

навчання в контексті 

Нової української 

школи та оновлених 

програм з трудового 

навчання у 5-9 класах 

та технології у 10-11 

класах. 

Кременчуцький 

ліцей № 4 «Кремінь» 

Кременчуцької 

міської ради 

(м. Кременчук, вул. 

Першотравнева 13) 

18 

квітня 

2019 р. 

Налагоджено 

співпрацю  з вчи-

телями трудового 

навчання з 

вчителями праці з 

метою  вирішення 

проблеми 

формування 

технологічних  

компетентностей 

та  конкурентно-

спроможної 

особистості на 

уроках трудового 

навчання 



технологій у 10-11 

класах 

Титаренко В.П., 

Цина А.Ю., 

Гриценко Л.О. 

7. «Формування 

технологічних 

компетентностей 

та конкурентно-

спроможної 

особистості в 

контексті Нової 

української 

школи» 

Титаренко В.П., 

Цина А.Ю., 

Гриценко Л.О. 

Актуалізація знань та 

пошук шляхів 

вирішення проблеми 

формування 

технологічних  

компетентностей та  

конкурентноспромож-

ної особистості  в 

контексті Нової 

української школи. 

Комунальний 

заклад  

«Полтавська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ 

ступенів № 27 

Полтавської 

міської ради 

Полтавської 

області» (м. 

Полтава, вул. 

Європейська 60) 

26-27 

вересня 

2019 р. 

Налагоджено 

співпрацю  з вчи-

телями трудового 

навчання з 

вчителями праці з 

метою  вирішення 

проблеми 

формування 

технологічних  

компетентностей 

та  конкурентно-

спроможної осо-

бистості  в кон-

тексті Нової ук-

раїнської школи. 

8. Науково-

практичний 

семінар 

«Формування 

ключових 

компетентностей 

на уроках 

трудового 

навчання, 

технології, 

креслення 

засобами STEM-

освіти в контексті 

реалізації концепції 

Нової українчької 

школи» 

Титаренко В.П., 

Цина А.Ю.. 

Гриценко Л.О. 

Впровадження 

інноваційних 

технологій  

Дейкалівський 

опорний заклад 

загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів 

Зіньківської 

районної ради 

Полтавської області 

(с. Дейкалівка) 

31 

жовтня 

2019 р. 

Налагоджено 

співпрацю  з вчи-

телями трудового 

навчання з 

вчителями праці з 

метою впровад-

ження інновацій-

них технологій 

9. «Формування 

технологічних 

компетентностей 

та 

конкурентноспром

ожної особистості 

в контексті Нової 

української школи 

в умовах МНВК» 

Титаренко В.П. 

Актуалізація знань та 

пошук шляхів 

вирішення проблеми 

формування 

технологічних 

компетентностей та  та  

конкурентноспромож-

ної особистості  в 

контексті Нової 

української школи. 

Козельщинський 

міжшкільний 

навчально-

виробничий 

комбінат (МНВК) 

Козельщинської 

селищної ради (смт. 

Козельщина, вул. 

Степна 3). 

14 

листопада 

2019 р. 

Налагоджено 

співпрацю  з вчи-

телями трудового 

навчання з 

вчителями праці з 

метою  вирішення 

проблеми 

формування 

технологічних 

компетентностей 

та  та  

конкурентноспро



 

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

робочого часу викладачів та мають номер державної реєстрації УкрІНТЕІ: 

 

мож-ної 

особистості  в 

контексті Нової 

української 

школи. 

10. «Методика 

впровадження 

елементів 

театральної 

педагогіки на 

уроках трудового 

навчання» проф. 

Цина А.Ю. 

Розроблені методи 

системного 

використання засобів 

акторського мистецтва 

з метою формування 

ключових 

компетентностей 

учнів 5-9 класів на 

уроках трудового 

навчання 

Комунальний 

заклад  

«Полтавська 

гімназія №14 

«Здоров*я»  

Полтавської міської 

ради Полтавської 

області (м. 

Полтава) 

Великобузівсь-

кий навчально-

виховний 

комплекс 

«Загальноосвіт-

ній навчальний 

заклад І-ІІІ 

ступенів – 

дошкільний 

навчальний 

заклад» 

Шишацької 

селищної ради 

Полтавської 

огбласті 

12 

грудня 

2019 р., 

акт 

впровад

ження 

№ 1 
 

10 грудня 

2019 р., 

акт 

впровадж

ення № 2 

Налагоджено 

співпрацю з 

вчиткелями праці 

двох шкіл з метою 

вдосконаленння 

трудової 

підготовки 

школярів 

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. 

1. Захисти кандидатських 

дисертацій:  

Кушнарьова  Н.М.,  

Срібна Ю.А.,  

Симонович Н.В., 

Галамбош Г.В., 

Гельжинська Т.Я., 

Артюшенко П.П. 

2. Проведення  ІV  

Міжнародного конгресу « 
Етнодизайн: пошуки 

українського 

національного стилю: 

Полтава-Петриківка» (4-8 

жовтня 2017 р.).   

Упровадження 

методики 

застосування 

інноваційних 

технологій 

технологічної 

освіти учнівської 

та студентської 

молоді 



 

13. Конференції 

13.1.Інформація про проведення кафедрою конференцій (семінарів) 

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

 

 Кількість проведених конференцій 

 2016 2017 2018 2019 

Міжнародна конференція – 1 1 1 

Всеукраїнська конференція 1 1 1 – 

 

13.2.Назви конференцій, проведених у 2019 р. 

1. V Міжнародний конгрес «Європейський вектор розвитку українського етнодизайну», 

присвячений 105-річниці Полтавського національного педагогічного університету 

імені В.Г. Короленка (м. Полтава, ПНПУ імені В.Г. Короленка, 25-27 листопада 2019 року). 

 

14. Інформація про наукові публікації викладачів кафедри (повний 

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

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

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

 

1. Монографія, словник, довідник 

1.1.видані за кордоном: 

1.1.1. Meleshko O.V., Tsina A. Yu. The System of Methods for Forming Students’ Civic 

Responsibility in Technological Education // Emergence of public development: financial and 

legal aspects: monograph /Yu. Pasichnyk and etc.: [Ed. by Doctor of Economic Sciences, Prof. 

Pasichnyk Yu.] : Collective monograph. - Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 

2019. – P. 693-705. 

1.2. видані в Україні: 

1.2.1. Титаренко О.О. «Основи наукових досліджень Монографія. Полтава: 

Видавництво «Сімон», 2019. 348 с. 

1.2.2. Срібна Ю. А. «Підготовка майбутніх учителів трудового навчання основам 

дизайну» : Монографія. Полтава: Видавництво «Сімон», 2019. 179 с. 

2. Підручник для ЗВО (з грифом Вченої ради) – 

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

4. Підручник для ЗСО (з грифом МОН) – 

5. Навчальний посібник для ЗСО (з грифом МОН) – 

6. Мультимедійний посібник 

7. Стаття 

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

3. V Міжнародного 

конгресу «Європейський 

вектор розвитку 

українського 

етнодизайну» (25-27 

листопада 2019 р.).  

4. Три монографії 

( Галамбош Г.В., 

Титаренко О.О., 

Срібна Ю.А.). 



7.1.1. видані за кордоном 

7.1.2. видані в Україні 

7.2.У інших наукометричних виданнях (Index Copernicus) 

7.2.1. видані за кордоном 

7.2.2. видані в Україні: 

7.2.3. 1. Гриценко Л.О. Взаємозв’язок художньо-графічної професійно-педагогічної 

компетентності у підготовці фахівців технологій та дизайну / Л.О. Гриценко, Л.М. Страшко // Витоки: 

Зб. Наук. праць. Полтавського нац. пед. ун-ту імені В.Г. Короленка. – Вип. 24. – 2019. – С. 66-70. 

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

7.4.У фахових виданнях (за профілем кафедри) 

7.4.1. Рутковська О.М., Цина А.Ю. Організація позаурочної роботи школярів із виконання 

домашніх робіт із трудового навчання // Вища школа. – № 6. – 2019. – С. 110-119. 

7.4.2. Титаренко В. Сервіс GOOGLE CLASSROOM як інноваційна технологія підготовки 

майбутніх учителів трудового навчання / В. Титаренко, А. Іщенко // Вища школа: науково-практичне 

видання. – № 6. – 2019. – С. 81-90. 

7.4.3. Гриценко Л. Графічна компонента у структурі підготовки майбутнього фахівця 

професійної освіти / Л. Гриценко, Л. Страшко // Вища школа: науково-практичне видання. – № 6. – 2019. 

– С. 22-32. 

7.4.4. Срібна Ю. Упровадження етнодизайнерських ідей у процесі підготовки майбутніх 

учителів трудового навчання / Ю. Срібна // Вища школа: науково-практичне видання. – № 6. – 2019. – С. 

32-44. 

7.4.5. Титаренко О., Цина А.  Наукова школа академіка Василя Мадзігона / О. Титаренко, А. Цина 

// Вища школа: науково-практичне видання. – № 12. – 2019. – С. 7-18. 

7.4.6. Гриценко Л., Лисенко Л. Моніторинг якості освіти: компетентнісно-діагностична наукова 

позиція / Л. Гриценко, Л. Лисенко // Вища школа: науково-практичне видання. – № 12. – 2019. – С. 26-

36. 

7.4.7. Титаренко В., Козирод О. Використання інтерактивних технологій начання в освітньому 

просторі гурткової роботи з технічного моделювання / В. Титаренко, О. Козирод / Вища школа: науково-

практичне видання. – № 12. – 2019. – С. 76-84. 

7.5.У інших (не фахових) виданнях 

7.5.1.  Цина А.Ю. Актуальні проблеми підготовки вчителя трудового навчання та технологій: 

теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць / О.В. Марущак (голова) та [ін.]. – Вінниця: ПП Балюк 

І. Б., 2019. – Вип. 3. – С. 12-14. 

 

8. Публікації у збірниках матеріалів конференцій 

8.1. Міжнародних конференцій: 

8.1.1.  Гриценко Л.О. Методи спільної навчальної діяльності викладачів і студентів у процесі 

графічної підготовки / Л.О. Гриценко, П.І. Кузьменко // Науково-дослідна робота в системі підготовки 

фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях: матеріали VII Міжнародної 

науково-практичної конференції (19-20 вересня 2019 р., м. Бердянськ). – Бердянськ: БДПУ, 2019. – С. 

84-87. 

8.1.2. Дебре О.С. Методи спільної навчальної діяльності викладачів і студентів у процесі 

графічної підготовки / О.С. Дебре // Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у 

природничій, технологічній і комп’ютерній галузях: матеріали VII Міжнародної науково-практичної 

конференції (19-20 вересня 2019 р., м. Бердянськ). – Бердянськ: БДПУ, 2019. – С. 96-98. 

8.1.3. Кербут Ю.В. Регіональні особливості декорування писанок / Ю.В. Кербут // Актуальні 

проблеми сучасного культурно-освітнього простору: Збірник статей і матеріалів Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції (6-7 листопада 2019 р.) 2-ге вид. доп. та випр. Полтава: ПНПУ імені В. 

Г. Короленка, 2019. С. 54-60. 

8.1.4. Срібна Ю.А. Художні особливості  декорування вишивкою компонентів 

сучасного жіночого одягу / Ю.А. Срібна // Науково-дослідна робота в системі підготовки 

фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях: матеріали VII 

Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2019 р., м. Бердянськ). – 

Бердянськ: БДПУ, 2019. – С. 246-248. 



8.1.5. Титаренко В.П. Національно-патріотичний потенціал декоративно-

прикладної творчості / В.П. Титаренко // Науково-дослідна робота в системі підготовки 

фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях: матеріали VII 

Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2019 р., м. Бердянськ). – 

Бердянськ: БДПУ, 2019. – С. 253-256. 

8.1.6. Титаренко В.П. Використання хмарного сервісу Google Форми при перевірці 

знань студентів / В.П. Титаренко, А.В. Іщенко // Тенденції розвитку професійної та 

технологічної освіти в умовах ринку праці. Матеріали Міжнародної інтернет-конференції 

молодих учених і студентів «Тенденції розвитку професійної та технологічної освіти в 

умовах ринку праці», 3 квітня 2019 року. Суми: Вінниченко М. Д., 2019. – С. 110–113. 

8.1.7. Титаренко В.П. Application of cloud technologies for organization of distance 

learning / В.П. Титаренко, А.В. Іщенко // Сборник  материалов  Международной  научно-

практической  конференции  «ИННОВАЦИЯ-2019.  Вызовы времени» (4 апреля 2019 г.,  г. 

Минск). – г. Минск, Республика Беларусь. – С. 254–257. 

8.1.8. Титаренко О.О. Дослідницька діяльність як засіб формування екологічної 

компетентності майбутнього вчителя технологічної освіти / О.О. Титаренко // Науково-

дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і 

комп’ютерній галузях: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 

вересня 2019 р., м. Бердянськ). – Бердянськ: БДПУ, 2019. – С. 256-258. 

8.1.9. Цина А., Іманова С. Інтенсифікація графічної підготовки в умовах 

обмеженого часу засобами укрупнення навчальної інформаці // Матер. ІХ Міжнар. наук.-

практ. конф. пам’яті акад. Д.О. Тхоржевського, «Трудове навчання та технології: сучасні 

реалії та перспективи розвитку» (24 травня 2019 р.), VI Міжнар. наук.-практ. конф. пам’яті 

член-кореспондента НАПН України В.К. Сидоренка «Актуальні питання графічної 

підготовки: теорія, практика та шляхи розвитку» (25 травня 2019 р.) / за заг. Ред. 

Д.Е. Кільдерова. – Київ, 2019. – С. 117-119. 

8.1.10. Цина А., Рутковська О. Форми організації позаурочної самостійної 

домашньої роботи школярів з трудового навчання // Матер. ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. 

пам’яті акад. Д.О. Тхоржевського, «Трудове навчання та технології: сучасні реалії та 

перспективи розвитку» (24 травня 2019 р.), VI Міжнар. наук.-практ. конф. пам’яті член-

кореспондента  НАПН України В.К. Сидоренка, «Актуальні питання графічної підготовки: 

теорія, практика та шляхи розвитку» (25 травня 2019 р.) / за заг. ред. Д.Е. Кільдерова. – Київ, 

2019. – С. 120-122. 

8.1.11. Цина А.Ю., Мелешко О. Методи формування громадянської відповідальності 

учнів 5 класу в трудовому навчанні // Тенденції розвитку професійної та технологічної 

освіти в умовах ринку праці. Матеріали Міжнародної інтернет-конференції молодих учених 

і студентів, 3 квітня 2019 року. Суми: Вінниченко М. Д., 2019. С. 170-173. 

8.1.12. Цина А.Ю. Підвищення рівня мотивації професійної підготовки майбутнього 

вчителя засобами технологій медіаосвіти / А.Ю. Цина // Інформаційні технології в культурі, 

мистецтві, освіті, науці, економіці та праві : матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. нац. ун-т 

культури і мистецтв. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2018. – С. 299. 

8.1.13. Цина А.Ю., Крицька І.О. Концептуальні засади формування громадянської 

відповідальності учнів у трудовому навчанні // Науково-дослідна робота в системі 

підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях : 

матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2019 р., м. 

Бердянськ). – Бердянськ : БДПУ, 2019. – С. 151-152. 



8.1.14. Цина А., Шах І. Змістова характеристика розвитку особистості школяра 

засобами театральної педагогіки // Професійне становлення особистості : проблеми і 

перспективи : тези доп. Х міжнар. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 7-8 листопада 2019 

р.). – Хмельницький : ХНУ, 2019. – С. 106-108. 

8.1.15. Цина А., Шах І. Концептуальні засади застосування засобів театральної 

майстерності у трудовому навчанні та вихованні школярів // Актуальні проблеми сучасного 

культурно-освітнього простору: Збірник статей і матеріалів Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції (6-7 листопада 2019 р.). Полтава: ПНПУ імені В. Г. 

Короленка, 2019. – С. 151-153. 

8.1.16. Цина А., Шах І. Критерії, показники та рівні результативності методики 

впровадження елементів театральної педагогіки на уроках трудового навчання // Матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваціі та  трансформації: концепції, 

проблеми, перспективи» (17 жовтня 2019 р.) / за заг. ред. Д.Е. Кільдерова. – Київ, 2019. – С. 

106-108. 

8.2. Всеукраїнських конференцій: 

8.2.1. Гриценко Л.О. Формування культури безпеки життєдіяльності майбутніх 

учителів трудового навчання на технологічному практикумі / Л.О. Гриценко // Безпека 

життя і діяльності людини: теорія та практика : збірник наук. праць Всеук. наук.-практ. 

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

праці. (Полтава, 25–26 квітня 2019 р.) / упоряд., і ред.: В. П. Титаренко, А. М. Хлопов. – 

Полтава : ПНПУ, 2019. – С. 43-45. 

8.2.2. Срібна Ю.А. Забезпечення ефективних умов праці на заняттях з декоративно-

прикладної творчості / Ю.А. Срібна // Безпека життя і діяльності людини: теорія та практика 

: збірник наук. праць Всеук. наук.-практ. конф., присвяченої Всесвітньому Дню цивільної 

оборони та Всесвітньому Дню охорони праці. (Полтава, 25–26 квітня 2019 р.) / упоряд., і 

ред.: В. П. Титаренко, А. М. Хлопов. – Полтава : ПНПУ, 2019. – С. 299-303. 

8.2.3. Титаренко О.О. Раціональне харчування – перший крок до зміцнення здоров’я 

/ О.О. Титаренко // Безпека життя і діяльності людини: теорія та практика : збірник наук. 

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

Всесвітньому Дню охорони праці. (Полтава, 25–26 квітня 2019 р.) / упоряд., і ред.: 

В. П. Титаренко, А. М. Хлопов. – Полтава : ПНПУ, 2019. – С. 42-43. 

8.2.4. Цина А.Ю., Іманова С.Ф. Формування пізнавального інтересу учнів до 

трудового навчання засобами інформаційно-комунікаційних технологій / С.Ф. Іманова, 

А.Ю. Цина // Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи: зб.тез 

доповідей учасників всеукр.наук.-практ.семінару (Київ, 12 березня 2019 р.) / за заг.ред., 

О.В.Овчарук. – Київ.: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН 

України: Київ, 2019. - С. 28-29. 

8.2.5. Цина А.Ю. Компетентність в галузі безпеки як показник культури безпеки 

життєдіяльності // Безпека життя і діяльності людини: теорія та практика : збірник наук. 

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

Всесвітньому Дню охорони праці. (Полтава, 25–26 квітня 2019 р.) / упоряд. і ред.: 

В. П. Титаренко, А. М. Хлопов. – Полтава : ПНПУ, 2019. – С. 16-19. 

 

 

 

 

 



15. Питомі показники результативності наукової діяльності кафедри у 2019 р. 

 

k1 Кількість захищених у 2019 р. кандидатських дисертацій / кількість ставок НПП* – 

k2 Кількість захищених у 2019 р. докторських дисертацій / кількість ставок НПП – 

k3 Кількість отриманих у 2019 р. вчених звань доцента і професора / кількість ставок НПП – 

k4 
Кількість отриманих у 2019 р. державних нагород для молодих учених / кількість 

ставок НПП 

– 

k5 
Обсяг надходжень у 2019 р. до спеціального фонду державного бюджету (тис. грн) 

за НП**/кількість ставок НПП 

4,4 

k6 
Обсяг надходжень у 2019 р. до загального фонду державного бюджету (тис. грн)  

за НП / кількість ставок НПП 

– 

k7 Обсяг фінансування у 2019 р. НП із міжнародних фондів (тис. грн) / кількість ставок НПП – 

k8 
Кількість отриманих у 2019 р. охоронних документів, право власності на які 

належить Університету /кількість ставок НПП 
0,47 

k9 Кількість опублікованих у 2019 р. монографій / кількість ставок НПП 0,28 

k10 
Кількість наукових публікацій за 2019 р.у центральних, фахових виданнях України 

та у зарубіжних виданнях / кількість ставок НПП 
0,66 

k11 
Кількість публікацій за 2019 р. у наукометричних базах даних Scopus і Web of 

Science/ кількість ставок НПП 
– 

k12 
Кількість призових місць за 2018-2019 н. р. у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах 

наукових робіт студентів/кількість ставок НПП 
0,19 

Σ  Загальний показник науково-дослідної та інноваційної діяльності кафедри 6,00 

 Кількість ставок: І півріччя 2019 р. – 10,4 ставок (6 місяців);  ІІ півріччя 2019 р. – 11,0 ставок 

(4 місяці). Разом за 2019 рік –  10,6 ставок. 

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

 

16. Основні завдання наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності кафедри 

на 2020р. 

1. Провести Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Теоретико-методичні 

аспекти технологічної освіти учнівської та студентської молоді засобами естетичної культури 

та дизайну» 24-25 вересня 2020 р. 

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. 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 2019 року 

 

Завідувач кафедри               А.Ю. Цина 

 



КАФЕДРА ВИРОБНИЧО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА БЕЗПЕКИ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 
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І-півріччя 

4,5 6 5 4 1 0,5 – – – – – – 3 3 – – 6 – 
ІІ-півріччя 

7,6 8 7 6,75 2 0,85 – – 1 1 – – 3 3 – – 7 – 
 

1.1. Вчене звання професора у 2019 р. отримали – 

1.2. Вчене звання доцента у 2019 р. отримали –  
 

II. Розробки, які впроваджено у 2019 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 

– – Свідоцтво про реєстрацію авторського 

права на твір № 89054. Монографія 

«Фізико-хімічні властивості фторзаміщених 

метоксибензолу»  

Хлопов А.М. 

– 

– – Свідоцтво про реєстрацію авторського 

права на службовий твір № 94382 «Освітня 

сертифікатна програма «Технології 

створення електронних і мультимедійних 

навчальних ресурсів», 

Хоменко Л.Г.,Титаренко В.М. 

– 

№ 

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) 

– – – – – – 

http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/12657
http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/12657
http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/12657
http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/12657


 

3.3. Інформація про позитивне рішення про видачу патенту на винахід – 

IV. Список наукових праць, опублікованих у 2019 році у зарубіжних виданнях, 

внесених до баз даних: 

4.1. Scopus та Web of Science: 

 

№ 

з/п 

Автор Назва 

роботи 

Назва видання,де 

опубліковано роботу 

Том, номер (випуск), 

перша-остання 

сторінки роботи 

ISSN 

– – – – – – 

 

4.2. Index Copernicus: 

№ 

з/п 

Автор Назва 

роботи 

Назва видання,де 

опубліковано роботу 

Том, номер (випуск), 

перша-остання 

сторінки роботи 

ISSN 

– – – – – – 

 

V. Список наукових праць, опублікованих у 2019 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 Мамон О.В. Можливості 

веб-сервісів при 

реалізації 

операційно-

виконавчого 

етапу 

педагогічного 

стимулювання 

майбутнього 

вчителя до 

самооцінки 

навчальної 

діяльності 

Естетика і етика 

педагогічної дії: зб. 

наук. пр. / Ін-т пед. 

освіти і освіти 

дорослих імені Івана 

Зязюна НАПН 

України, Полтав. нац. 

пед. ун-т імені 

В.Г. Короленка. 2019. 

Вип. 19. С. 155–165. 2226-

4051 

(Print) 

2616-

6631 

(online) 

 

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

6.1. Студентські гуртки та проблемні групи 

№ 

з/п 

Назва наукового гуртка Керівник гуртка Кількість студентів 

– – – – 



 

№ 

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 

2. Інформаційно-комунікаційні 

технології у майбутній професійній 

діяльності 

проф.  

Близнюк М.М. 

4 

3. Удосконалення проектування та 

дослідження конструкцій з метою 

підвищення їх надійності в умовах 

надзвичайних ситуацій 

доц. Кондель В.М. 5 

4. Впровадження сучасних методів 

обробки конструкційних матеріалів 

доц. Кудря О.В. 

 

5 

5. Моніторинг використання веб-

ресурсів щодо підвищення 

ефективності підготовки майбутніх 

вчителів до навчання основ 

інформатики 

доц. Хоменко Л.Г. 3 

6. Здоров’язбережувальні технології як 

складова змісту підготовки 

майбутнього вчителя трудового 

навчання 

ст. викл. 

Титаренко В.М. 

4 

 

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. Безпека життя і 

діяльності людини: 

теорія та практика 

 

всеукраїнська 25-26 квітня 

2019 р. 

175 наявний 

 

6.3. Студентські публікації 

6.3.1. Самостійні студентські публікації (кількість та список) – 107: 
1. Баранов  С.В. Формування позитивної мотивації безпечної життєдіяльності населення / 

С.В. Баранов // Безпека життя і діяльності людини: теорія та практика : збірник наукових праць 

Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої Всесвітньому Дню цивільної оборони 

та Всесвітньому Дню охорони праці, 25-26 квітня 2019 р. Полтава: Полтавський національний 

педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2019. С. 136–137. 

2. Біда  Ю.В. Сучасні проблеми безпеки життєдіяльності / Ю.В. Біда // Безпека життя і 

діяльності людини: теорія та практика : збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної 

конференції, присвяченої Всесвітньому Дню цивільної оборони та Всесвітньому Дню охорони 

праці, 25-26 квітня 2019 р. Полтава: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. 

Короленка, 2019. С. 175–178. 

3. Бойко  Ю.С. Хімічні фактори небезпеки / Ю.С. Бойко  // Безпека життя і діяльності людини: 

теорія та практика : збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції, 

присвяченої Всесвітньому Дню цивільної оборони та Всесвітньому Дню охорони праці, 25-26 квітня 

2019 р. Полтава: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2019. 

С. 173–174. 

4. Боняк  А.В. Формування безпечних умов життя людини / А.В. Боняк  // Безпека життя і 

діяльності людини: теорія та практика : збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної 



конференції, присвяченої Всесвітньому Дню цивільної оборони та Всесвітньому Дню охорони 

праці, 25-26 квітня 2019 р. Полтава: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. 

Короленка, 2019. С. 184–187. 

5. Вовк  К.В. Ризик у надзвичайних ситуаціях техногенного характеру / К.В. Вовк  // Безпека 

життя і діяльності людини: теорія та практика : збірник наукових праць Всеукраїнської науково-

практичної конференції, присвяченої Всесвітньому Дню цивільної оборони та Всесвітньому Дню 

охорони праці, 25-26 квітня 2019 р. Полтава: Полтавський національний педагогічний університет 

імені В.Г. Короленка, 2019. С. 283–284. 

6. Волошин  О.А. Отруйні речовини: характеристика та вплив на організм людини / 

О.А. Волошин  // Безпека життя і діяльності людини: теорія та практика : збірник наукових праць 

Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої Всесвітньому Дню цивільної оборони 

та Всесвітньому Дню охорони праці, 25-26 квітня 2019 р. Полтава: Полтавський національний 

педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2019. С. 165–166. 

7. Джупій  М.С. Промислові аварії, катастрофи та їх наслідки / М.С. Джупій  // Безпека життя 

і діяльності людини: теорія та практика : збірник наукових праць Всеукраїнської науково-

практичної конференції, присвяченої Всесвітньому Дню цивільної оборони та Всесвітньому Дню 

охорони праці, 25-26 квітня 2019 р. Полтава: Полтавський національний педагогічний університет 

імені В.Г. Короленка, 2019. С. 284–286. 

8. Діхтяренко А.В. Небезпека біологічної зброї та принципи захисту від неї / А.В. Діхтяренко 

// Безпека життя і діяльності людини: теорія та практика : збірник наукових праць Всеукраїнської 

науково-практичної конференції, присвяченої Всесвітньому Дню цивільної оборони та 

Всесвітньому Дню охорони праці, 25-26 квітня 2019 р. Полтава: Полтавський національний 

педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2019. С. 376–377. 

9. Журенко А.О. Безпека людини у сучасних умовах / А.О. Журенко // Безпека життя і 

діяльності людини: теорія та практика : збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної 

конференції, присвяченої Всесвітньому Дню цивільної оборони та Всесвітньому Дню охорони 

праці, 25-26квітня 2019 р. Полтава: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. 

Короленка, 2019. С. 163–164. 

10. Каун В.В. Формування безпечного способу життя у сучасній школі / В.В. Каун // Безпека 

життя і діяльності людини: теорія та практика : збірник наукових праць Всеукраїнської науково-

практичної конференції, присвяченої Всесвітньому Дню цивільної оборони та Всесвітньому Дню 

охорони праці, 25-26 квітня 2019 р. Полтава: Полтавський національний педагогічний університет 

імені В.Г. Короленка, 2019. С. 178–180. 

11. Козуб В.Ю. Психологічна безпека і якість життя особистості / В.Ю. Козуб // Безпека життя 

і діяльності людини: теорія та практика : збірник наукових праць Всеукраїнської науково-

практичної конференції, присвяченої Всесвітньому Дню цивільної оборони та Всесвітньому Дню 

охорони праці, 25-26 квітня 2019 р. Полтава: Полтавський національний педагогічний університет 

імені В.Г. Короленка, 2019. С. 486–489. 

12. Кокарєва А.В. Безпека людини під час культпоходів / А.В. Кокарєва // Безпека життя і 
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Всесвітньому Дню охорони праці, 25-26 квітня 2019 р. Полтава: Полтавський національний 

педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2019. С. 224–232. 

101. Кичата М.В. Згубні звички як фактор ризику / М.В. Кичата // Безпека життя і діяльності 

людини: теорія та практика : збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної 

конференції, присвяченої Всесвітньому Дню цивільної оборони та Всесвітньому Дню охорони 

праці, 25-26 квітня 2019 р. Полтава: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. 

Короленка, 2019. С. 517–521. 

102. Баскевич К.Л. Шкідливі звички, соціальні хвороби та їхня профілактика / К.Л. Баскевич 

// Безпека життя і діяльності людини: теорія та практика : збірник наукових праць Всеукраїнської 

науково-практичної конференції, присвяченої Всесвітньому Дню цивільної оборони та 

Всесвітньому Дню охорони праці, 25-26 квітня 2019 р. Полтава: Полтавський національний 

педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2019. С. 521–526. 

103. Самсоненко В.В. Формування комфортних умов життєдіяльності людини / 

В.В. Самсоненко // Безпека життя і діяльності людини: теорія та практика : збірник наукових праць 

Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої Всесвітньому Дню цивільної оборони 

та Всесвітньому Дню охорони праці, 25-26 квітня 2019 р. Полтава: Полтавський національний 

педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2019. С. 180–181. 

104. Сорока Т.А. Проблеми та умови формування навичок безпеки життєдіяльності людини у 

сучасному суспільстві / Т.А. Сорока // Безпека життя і діяльності людини: теорія та практика : 

збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої Всесвітньому 

Дню цивільної оборони та Всесвітньому Дню охорони праці, 25-26 квітня 2019 р. Полтава: 

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2019. С. 93–96. 

105. Сохатюк Н.О. Особливості викладання безпеки життєдіяльності в школі / Н.О. Сохатюк 

// Безпека життя і діяльності людини: теорія та практика : збірник наукових праць Всеукраїнської 

науково-практичної конференції, присвяченої Всесвітньому Дню цивільної оборони та 

Всесвітньому Дню охорони праці, 25-26 квітня 2019 р. Полтава: Полтавський національний 

педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2019. С. 103–104. 

106. Худякова А.В. Національна безпека України / А.В. Худякова // Безпека життя і діяльності 

людини: теорія та практика : збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної 

конференції, присвяченої Всесвітньому Дню цивільної оборони та Всесвітньому Дню охорони 

праці, 25-26 квітня 2019 р. Полтава: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. 

Короленка, 2019. С. 114–119. 

107. Шанда А.С. Види тероризму та його вражаючі фактори / А.С. Шанда // Безпека життя і 

діяльності людини: теорія та практика : збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної 

конференції, присвяченої Всесвітньому Дню цивільної оборони та Всесвітньому Дню охорони 

праці, 25-26 квітня 2019 р. Полтава: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. 

Короленка, 2019. С. 98–99. 

 

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

список) – 14: 

 



1. Кондель В. Вплив збалансованого харчування на життєдіяльність людини / 

Ольга Калініченко, Володимир Кондель // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в 

інтердисциплінарному контексті. Діалог культур як чинник інтеграції : матеріали ІV-ї Міжнародної 

науково-практичної конференції, 28 лютого 2019 р. Варшава(Польща)-Ужгород-Херсон: Посвіт, 

2019. С. 273–274. 

2. Кондель В. Дослідження вмісту фтору у воді шахтних колодязів / Юлія Піддубна, 

Володимир Кондель // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. 

Діалог культур як чинник інтеграції : матеріали ІV-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 

28 лютого 2019 р. Варшава(Польща)-Ужгород-Херсон: Посвіт, 2019. С. 276–277. 

3. Кондель В.М. Вплив збалансованого харчування на здоров’я молоді/ О.П. Калініченко, 

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

України : матеріали V Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, 30 квітня 2019 р. 

Київ: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2019. С. 64–65. 

4. Кондель В.М. Вплив концентрації фтору у питній воді на стан здоров’я людини/ 

Ю.С. Піддубна, В.М. Кондель // Інноваційні аспекти систем безпеки праці, захисту інтелектуальної 

власності : збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 28-29 

березня 2019 р. Випуск 4. Полтава: Полтавська державна аграрна академія, 2019. С. 107–110. 

5. Кондель В.М. Дослідження впливу збалансованого харчування на стан здоров’я людини 

/ О.П. Калініченко, В.М. Кондель // Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки 

життєдіяльності : матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 

курсантів та студентів, 28-29 березня 2019 р. Львів : Львівський державний університет безпеки 

життєдіяльності, 2019.  С. 150–151. 

6. Кондель В.М. Дослідження концентрації сполук фтору в підземних водах Полтавської 

області / В.М. Кондель, О.С. Сотничок // Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-

педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях : матеріали VІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції, 19-20 вересня 2019 р. Бердянськ : Бердянський державний 

педагогічний університет, 2019. С. 125–127. 

7. Кондель В.М. Заходи щодо запобігання виникненню ендемічного флюорозу/ 

Ю.С. Піддубна, В.М. Кондель // Інноваційні аспекти систем безпеки праці, захисту інтелектуальної 

власності : збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 28-29 

березня 2019 р. Випуск 4. Полтава: Полтавська державна аграрна академія, 2019. – С.100–103. 

8. Кондель В.М. Заходи щодо зменшення шкідливого впливу фтору на організм людини / 

Ю.С. Піддубна, В.М. Кондель // Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки 

життєдіяльності : матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 

курсантів та студентів, 28-29 березня 2019 р. Львів : Львівський державний університет безпеки 

життєдіяльності, 2019. С. 176–177. 

9. Кондель В.М. Основні вимоги до проектування гідротехнічних споруд/ В.М. Кондель, 

О.С. Сотничок // Проблеми цивільного захисту населення та безпеки життєдіяльності: сучасні реалії 

України : матеріали V Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, 30 квітня 2019 р. 

Київ: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2019. С. 69–70. 

10. Кондель В.М. Оцінка стану інформованості молоді щодо профілактики флюорозу/ 

Ю.С. Піддубна, В.М. Кондель // Проблеми цивільного захисту населення та безпеки 

життєдіяльності: сучасні реалії України : матеріали V Всеукраїнської заочної науково-практичної 

конференції, 30 квітня 2019 р. Київ: Національний педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова, 2019. С. 112–113. 

11. Кондель В.М. Принципи проектування гідротехнічних споруд / О.С. Сотничок, 

В.М. Кондель // Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності : матеріали 

ХІV Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, курсантів та студентів, 28-29 

березня 2019 р. Львів : Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2019. С. 57–58. 

12. Кондель В.М. Ризики споживання води з підвищеним вмістом фтору / Ю.С. Піддубна, 

В.М. Кондель // Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності : матеріали 

ХІV Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, курсантів та студентів, 28-29 

березня 2019 р.  Львів : Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2019. С. 173–

175. 

13. Хлопов А.М. Мисник М.Г. Формування компетентностей при вивченні курсу «Основи 

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

інтелектуальної власності. Матеріали IV всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 

(м. Полтава, 28-29 березня 2019 року). Полтава: ПДАА, 2019. С.38–41. 



14. Хлопов А.М. Розвиток та формування ключових компетентностей при вивченні курсу 

«Основи охорони праці»/ В.Ю.Мороз, А.М. Хлопов // Проблеми цивільного захисту населення та 

безпеки життєдіяльності: сучасні реалії України: Матеріали V Всеукраїнської заочної науково-

практичної конференції (23-24 травня 2019 р.). Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. C. 148–

150. 
 

a. Результати участі студентів у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(вказати тільки переможців) 

ПІП студента Предмет Місце 

Назаренко Анастасія 

Вікторівна 
Безпека життєдіяльності 

ІІІ 

(Диплом ІІІ ступеня) 
 

b. Результати участі студентів у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт (вказати тільки переможців) 

ПІП студента Галузь Місце 

Піддубна Юлія Сергіївна 
Цивільна безпека  

(безпека життєдіяльності) 

І 

(Диплом І ступеня) 

 

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

(до 20 рядків) 

d. 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 

2015 25 1 1 

2016 19 – – 

2017 19 – – 

2018 19 – – 

2019 26 – – 

 

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 2019 р., дія яких продовжується 

 



Країна 

партнер 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

Номер 

договору 

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. 

 

9.2.Договори та угоди, укладені в 2019 р. 

Країна 

партне

р 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітництв

а 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво

, термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

Номер 

договору 

 

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 

Хлопов А. М. 1.Захист дисертації ст. 

викл. Титаренком В. М. 

Розв’язання 

актуальних 



 

XIII. Конференції 

13.1. Інформація про проведення кафедрою конференцій (семінарів) 

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

 

 Кількість проведених конференцій 

 2016 2017 2018 2019 

Міжнародна конференція – – – – 

Всеукраїнська конференція 1 1 1 1 

 

13.2. Назви конференцій, проведених у 2019 р. 

Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена всесвітньому Дню 

цивільної оборони та Всесвітньому Дню охорони праці: «Безпека життя і діяльності 

людини: теорія та практика». 
 

освіті і науці: реалії та 

перспективи 

(державний 

реєстраційний 

№ 0117U003064) 

на тему «Підготовка 

майбутніх учителів 

технологій до 

формування в учнів 

основної школи 

здоров’язбережувальної 

компетентності у 

процесі трудового 

навчання»; 

2. Навчальний посібник 

Титаренка В.М. 

«Основи виробничої 

безпеки у майстернях».  

3. Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція, 

присвячена 

Всесвітньому Дню 

цивільної оборони  

та Всесвітньому Дню 

охорони праці «Безпека 

життя  

і діяльності людини:  

теорія та практика»: 

4. Перемога (І місце) у 

2 етапі Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт з галузі 

знань «Цивільна 

безпека (безпека 

життєдіяльності)»; 

5. Перемога (ІІІ місце) 

у 2 етапі 

Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

з дисципліни «Безпека 

життєдіяльності». 

питань 

соціальних 

надзвичайних 

ситуацій в 

умовах 

сучасного 

глобалізованого 

суспільства. 



XIV. Інформація про наукові публікації викладачів кафедри (повний 

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

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

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

 

1. Монографія, словник, довідник 

1.1. видані за кордоном 

1.2. видані в Україні 

2. Підручник для ЗВО (з грифом Вченої ради) 

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

3. Хоменко Л.Г. Нанобіотехнології у медицині / М.Л. Бабій, О.П. Доценко, 

В.Ю. Гришаєнко, В.С. Стащук, В.В. Трачевський, Л.Г. Хоменко. За ред. 

проф. Куницького Ю.А. Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2019. 232 с. 

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 за кордоном 

7.1.2. видані в Україні 

7.2.У інших наукометричних виданнях (Index Copernicus) 

7.2.1. видані за кордоном 

7.2.2. видані в Україні 

1. Мамон О.В. Можливості веб-сервісів при реалізації операційно-виконавчого етапу 

педагогічного стимулювання майбутнього вчителя до самооцінки навчальної діяльності. 

Естетика і етика педагогічної дії: зб. наук. пр. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих імені Івана 

Зязюна НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. 2019. Вип. 19. С. 155–

165. 

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

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

1. Близнюк М. Аналіз тематичних напрямів Міжнародної карпатської школи у 

контексті освіти для сталого розвитку / М. Близнюк, В.П. Михайленко // Вища школа: 

науково-практичне видання. 2019. № 2(8). С. 4–15. 

2. Близнюк М. Основи вивчення інформаційних технологій: теоретичні і методичні 

засади / М. Близнюк // Вища школа: науково-практичне видання. 2019. № 12(185). С. 47–58. 

3. Кудря О. Навчання студентів нових технік аплікації на заняттях з технологічного 

практикуму / О. Кудря // Вища школа: науково-практичне видання. 2019. № 6. С. 76–84. 

4. Титаренко В. Вивчення теми «шкідливі звички» у процесі підготовки учителів 

трудового навчання / В. Титаренко // Вища школа: науково-практичне видання. 2019. № 6. 

С. 16–24. 

5. Титаренко В. Діагностувальні педагогічні умови підготовки майбутніх учителів 

технологій до реалізації завдань здоров’язбереження учнів / В. Титаренко // Вища школа: 

науково-практичне видання. 2019. № 12(185). С. 37–47. 

7.5.У інших (не фахових) виданнях – 4: 

1. Близнюк М.М. Теоретичні і практичні аспекти Карпатської школи в реалізації освіти 

для сталого розвитку / М.М. Близнюк, В.П. Михайленко // Фундаментальні та прикладні 

дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи. Міждисциплінарні перспективи 

/ [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, М. Стреначікова, В. Ільницький, 

І. Зимомря]. – Банська Бистриця-Баку-Ужгород-Херсон. Кривий Ріг: Посвіт, 2019. С. 72–74. 

2. Кудря Оксана. Особливості вивчення етнодизайну учнями на уроках трудового 

навчання / Оксана Кудря // Етнодизайн у контексті українського національного 

відродження та європейської інтеграції. Кн.3:збірник наукових праць/ редкол.: гол. ред. 

М.І.Степаненко, упорядн. і наук. ред. Є.А. Антонович, В.П.Титаренко та ін. Полтава: 

ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2019. С. 457–459. 



3. Хлопов А.М. Роль властивостей розчинника у розбавлених розчинах полівінілового 

спирту / О.В. Хорольський, О.П. Руденко, А.М. Хлопов // Збірник наукових праць 

викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету / ПНПУ 

імені В.Г. Короленка. – Полтава: Астрая, 2019. – С. 102–104. 

4. Хлопов Андрій. Вплив елементів етнодизайну на формування математичної 

культури майбутнього вчителя освітньої галузі «Технології»/ Андрій Хлопов // Етнодизайн 

у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції. 

Кн.3:збірник наукових праць/ редкол.: гол.ред. М.І.Степаненко, упорядн. і наук. ред. 

Є.А. Антонович, В.П.Титаренко та ін. Полтава: ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2019. С. 454–

457. 

 

8. Публікації у збірниках матеріалів конференцій 

8.1.Міжнародних конференцій – 16: 

1. Близнюк М.М. До питання методичної системи навчання етнодизайну на основі 

використання інформаційних технологій / Науково-дослідна робота в системі підготовки 

фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях: матеріали 

VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2019 р., м. Бердянськ). 

Бердянськ : БДПУ, 2019. С. 36–37.  

2. Близнюк М.М. Матеріали зимової сесії Міжнародної Карпатської Школи 

«Досягнення цілей сталого розвитку-2030 у гірських регіонах країн Східної Європи». 

Науково-методичне видання [Електронний ресурс] / М.М. Близнюк, В.П. Михайленко. 

Косів: Центр громадських ініціатив, 2019. 92 с. Режим доступу: http://necu.org.ua/wp-

content/uploads/2019/07/ZKchool.pdf. 

3. Близнюк М.М. Соціальне підприємство на базі центру громадських ініціатив: 

трансформаційні процеси в цілях місцевого розвитку / М.М. Близнюк // Матеріали зимової 

сесії Міжнародної Карпатської Школи «Досягнення цілей сталого розвитку-2030 у гірських 

регіонах країн Східної Європи». Науково-методичне видання. Косів: Центр громадських 

ініціатив, 2019. С. 70–72. 

4. Кондель В. Вплив збалансованого харчування на життєдіяльність людини / 

Ольга Калініченко, Володимир Кондель // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в 

інтердисциплінарному контексті. Діалог культур як чинник інтеграції : матеріали ІV-ї 

Міжнародної науково-практичної конференції, 28 лютого 2019 р. Варшава(Польща)-

Ужгород-Херсон: Посвіт, 2019. С. 273–274. 

5. Кондель В. Дослідження вмісту фтору у воді шахтних колодязів / Юлія Піддубна, 

Володимир Кондель // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному 

контексті. Діалог культур як чинник інтеграції : матеріали ІV-ї Міжнародної науково-

практичної конференції, 28 лютого 2019 р. Варшава(Польща)-Ужгород-Херсон: Посвіт, 

2019. С. 276–277. 

6. Кондель В.М. Дослідження впливу збалансованого харчування на стан здоров’я 

людини / О.П. Калініченко, В.М. Кондель // Проблеми та перспективи розвитку системи 

безпеки життєдіяльності : матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції 

молодих вчених, курсантів та студентів, 28-29 березня 2019 р. Львів : Львівський державний 

університет безпеки життєдіяльності, 2019. С. 150–151. 

7. Кондель В.М. Дослідження концентрації сполук фтору в підземних водах 

Полтавської області / В.М. Кондель, О.С. Сотничок // Науково-дослідна робота в системі 

підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях : 

матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 вересня 2019 р. 

Бердянськ : Бердянський державний педагогічний університет, 2019. С. 125–127. 

8. Кондель В.М. Заходи щодо зменшення шкідливого впливу фтору на організм 

людини / Ю.С. Піддубна, В.М. Кондель // Проблеми та перспективи розвитку системи 

безпеки життєдіяльності : матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції 

молодих вчених, курсантів та студентів, 28-29 березня 2019 р. Львів : Львівський державний 

університет безпеки життєдіяльності, 2019. С. 176–177. 

http://necu.org.ua/wp-content/uploads/2019/07/ZKchool.pdf
http://necu.org.ua/wp-content/uploads/2019/07/ZKchool.pdf


9. Кондель В.М. Методологія та застосування загальнонаукових методів у проектній 

діяльності / В.М. Кондель // Актуальні проблеми сучасного культурно-освітнього простору 

: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6-7 листопада 2019 р. 

Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2019. 

С. 64–67. 

10. Кондель В.М. Принципи проектування гідротехнічних споруд / О.С. Сотничок, 

В.М. Кондель // Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності : 

матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, курсантів та 

студентів, 28-29 березня 2019 р. Львів : Львівський державний університет безпеки 

життєдіяльності, 2019. С. 57–58. 

11. Кондель В.М. Ризики споживання води з підвищеним вмістом фтору / 

Ю.С. Піддубна, В.М. Кондель // Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки 

життєдіяльності : матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції молодих 

вчених, курсантів та студентів, 28-29 березня 2019 р.  Львів : Львівський державний 

університет безпеки життєдіяльності, 2019. С. 173–175. 

12. Кудря О. До питання формування в учнів дослідницьких навичок / О. Кудря // 

Інновації та трансформації: концепції, проблеми, перспективи : матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції  (17 жовтня 2019 р.) / за заг. ред. Д.Е. Кільдерова. Київ, 

2019. С. 58–60. 

13. Кудря О. Формування у студентів пізнавального інтересу під час вивчення 

технологічного практикуму / О. Кудря // Науково-дослідна робота в системі підготовки 

фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях: матеріали 

VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2019 р., м. Бердянськ). 

Бердянськ : БДПУ, 2019. С.335–336. 

14. Титаренко В.М. Формування системи знань учнів 5-9 класів про національні 

традиції українського народу при виконанні творчих проектів / В.М. Титаренко // Науково-

дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і 

комп’ютерній галузях : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 

вересня 2019 р. Бердянськ : Бердянський державний педагогічний університет, 2019. 

С. 250–252. 
15. Хлопов А.М. Застосування векторів у підготовці вчителя освітньої галузі 

«Технології»/ А.М.Хлопов// Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-

педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях. Матеріали VII міжнародної 

науково-практичної конференції (м.Бердянськ, 19-20 вересня 2019 року). Бердянськ: БДПУ, 

2019. С.281–283. 

16. Хлопов А.М. Формування компетентностей майбутнього вчителя при вивченні 

дисципліни «Працеохоронна діяльність»/ А.М. Хлопов // Актуальні проблеми сучасного 

культурно-освітнього простору. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції (м. Полтава, 6-7- листопада 2019р.). Полтава, 2019. С. 145–147. 

 
8.2.Всеукраїнських конференцій – 13: 

1. Близнюк М.М. Міжнародна Карпатська Школа – підґрунтя сталого розвитку крізь 

призму неформальної освіти / М.М. Близнюк, П.Д. Біленчук, М.І. Малій // Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми 

і перспективи розвитку» / КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної 

ради»: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. 21 травня 2019 року. Одеса: видавець 

Букаєв Вадим Вікторович. С. 220–223. 

2. Кондель В.М. Вплив збалансованого харчування на здоров’я молоді / 

О.П. Калініченко, В.М. Кондель // Проблеми цивільного захисту населення та безпеки 

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

практичної конференції, 30 квітня 2019 р. Київ: Національний педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова, 2019. С. 64–65. 

3. Кондель В.М. Вплив концентрації фтору у питній воді на стан здоров’я людини / 

Ю.С. Піддубна, В.М. Кондель // Інноваційні аспекти систем безпеки праці, захисту 



інтелектуальної власності : збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції, 28-29 березня 2019 р. Випуск 4. Полтава: Полтавська державна 

аграрна академія, 2019. С. 107–110. 

4. Кондель В.М. Заходи щодо запобігання виникненню ендемічного флюорозу / 

Ю.С. Піддубна, В.М. Кондель // Інноваційні аспекти систем безпеки праці, захисту 

інтелектуальної власності : збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції, 28-29 березня 2019 р. Випуск 4. Полтава: Полтавська державна 

аграрна академія, 2019. С.100–103. 

5. Кондель В.М. Основні вимоги до проектування гідротехнічних споруд/ 

В.М. Кондель, О.С. Сотничок // Проблеми цивільного захисту населення та безпеки 

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

практичної конференції, 30 квітня 2019 р. Київ: Національний педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова, 2019. С. 69–70. 
6. Кондель В.М. Оцінка стану інформованості молоді щодо профілактики флюорозу/ 

Ю.С. Піддубна, В.М. Кондель // Проблеми цивільного захисту населення та безпеки 

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

практичної конференції, 30 квітня 2019 р. Київ: Національний педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова, 2019. С. 112–113. 

7. Кондель В.М. Сучасний стан техногенної та природної безпеки в Україні / 

В.М. Кондель // Безпека життя і діяльності людини: теорія та практика :збірник наукових 

праць Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої Всесвітньому Дню 

цивільної оборони та Всесвітньому Дню охорони праці, 25-26квітня 2019 р. Полтава: 

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2019. С. 47–53. 

8. Мамон О.В. Можливості сучасних мобільних додатків для навчання математики / 

О. В. Мамон // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особистісно-

орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи». Полтава, 19-20 листопада 

2019 р. Полтава : Астрая, 2019. С. 109–111. 

9.  Хлопов А.М. Розвиток та формування ключових компетентностей при вивченні 

курсу «Основи охорони праці» / В.Ю.Мороз, А.М. Хлопов// Проблеми цивільного захисту 

населення та безпеки життєдіяльності: сучасні реалії України: Матеріали V Всеукраїнської 

заочної науково-практичної конференції (23-24 травня 2019 р.). – Київ: НПУ імені М.П. 

Драгоманова, 2019. C. 148–150. 

10. 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 : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції (м. Полтава, 28-29 березня 2019 року).  Полтава: ПДАА, 2019. С. 38–41. 

11. Хлопов Андрій. Формування здоров’язбережувальних компетентностей 

майбутнього вчителя освітньої галузі «Технології» / Андрій Хлопов// Безпека життя і 

діяльності людини: теорія та практика : збірник наук. праць Всеук. наук.-практ. конф., 

присвяченої Всесвітньому Дню цивільної оборони та Всесвітньому Дню охорони праці. 

(Полтава, 25–26 квітня 2019 р.) / упоряд., і ред.: В. П. Титаренко, А. М. Хлопов. Полтава : 

ПНПУ, 2019. С.4–7. 

12. Хоменко Л.Г.  Лексико-стилістичні особливості моделювання людських відносин 

у детективному романі Джоан Роулінг «Поклик зозулі» / Збірник матеріалів 

V Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Романо-германські мови 

в сучасному міжкультурному просторі» (21 листопада 2019 року, Полтава  Старобільськ) / 

за заг. ред. О.М. Биндас ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т. імені Тараса Шевченка». 

Старобільськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2019. С. 110–112. 

13. Хоменко Л.Г.  Мовні засоби зображення людських відносин у романі Джоан 

Роулінг «Поклик зозулі» / Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської студентської науково- 

практичної конференції «Романо-германські мови в сучасному міжкультурному просторі» 

(15 квітня 2019 року, Полтава ‒ Старобільськ) / за заг. ред. Т.А. Кокнової ; Держ. закл. 

«Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». Старобільськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса 

Шевченка», 2019. С. 165–167.  



 
XV. Питомі показники результативності наукової діяльності кафедри у 2019 р. 

 

k1 Кількість захищених у 2019 р. кандидатських дисертацій / кількість ставок НПП* - 

k2 Кількість захищених у 2019 р. докторських дисертацій / кількість ставок НПП - 

k3 Кількість отриманих у 2019 р. вчених звань доцента і професора / кількість ставок НПП - 

k4 
Кількість отриманих у 2019 р. державних нагород для молодих учених / кількість 

ставок НПП 

- 

k5 
Обсяг надходжень у 2019 р. до спеціального фонду державного бюджету (тис. грн.) 

за НП**/кількість ставок НПП 

3,554 

k6 
Обсяг надходжень у 2019 р. до загального фонду державного бюджету (тис. грн)  

за НП / кількість ставок НПП 

- 

k7 Обсяг фінансування у 2019 р. НП із міжнародних фондів (тис. грн.) / кількість ставок НПП - 

k8 
Кількість отриманих у 2019 р. охоронних документів, право власності на які 

належить Університету /кількість ставок НПП 

0,35 

k9 Кількість опублікованих у 2019 р. монографій / кількість ставок НПП - 

k10 
Кількість наукових публікацій за 2019 р.у центральних, фахових виданнях України 

та у зарубіжних виданнях / кількість ставок НПП 

0,87 

k11 
Кількість публікацій за 2019 р. у науко метричних базах даних Scopus і Web of 

Science/ кількість ставок НПП 

- 

k12 
Кількість призових місць за 2018-2019 н. р. у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах 

наукових робіт студентів/кількість ставок НПП 

0,35 

Σ  Загальний показник науково-дослідної та інноваційної діяльності кафедри 5,124 

 

Кількість ставок: І півріччя 2019 р.  – 4,5 ставки (6 місяців); ІІ півріччя 2019 р. – 7,6 ставки 

(4 місяці). Разом за 2019 рік – 5,74 ставки.  
 

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

 

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

кафедри на 2020р. 
 

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

діяльності людини: теорія та практика» 23-24 квітня 2020 року. 

2. Кожному викладачеві кафедри опублікувати статтю у наукометричному виданні. 

3. Кожному викладачеві кафедри опублікувати статтю у фаховому виданні. 

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

дисциплін кафедри. 

5. Проф. Близнюку М. М, доц. Конделю В. М. підготувати до друку монографії. 

6. 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 17 грудня 2019 року 

  
Завідувач кафедри                     А.Ю. Хлопов 



КАФЕДРА ОСНОВ ВИРОБНИЦТВА ТА ДИЗАЙНУ 
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1.1.Вчене звання професора у 2019 р. отримали – 

1.2.Вчене звання доцента у 2019 р. отримали –  
 

II. Розробки, які впроваджено у 2019 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 

  1. № 89063 від 

29.05.19 р. Монографія 

«Технологія інтегрованого 

вивчення креслення» 

(Кузьменко П.І.). 

2. №89062 від 

29.05.19 р. Монографія 

«Профільне навчання 

старшокласників основам 

графічного дизайну» 

(Савенко І.В.).. 

 

№ 

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) 

      



3. № 94383 від 03.12. 

19 р. Сертифікатна освітня 

програма «Дизайнерське 

комп’ютерне 

проектування меблевих 

виробів» (Кузьменко П.І., 

Савенко І.В.). 

4. № 94379 від 

03.12.19 р. Сертифікатна 

освітня програма  

«Тематичне дизайн-

проектування інтер’єру» 

(Кулик Є.В., 

Борисова Т.М.). 

3.3. Інформація про позитивне рішення про видачу патенту на винахід 

 
IV. Список наукових праць, опублікованих у 2019 році у зарубіжних виданнях, 

внесених до баз даних: 

4.1. Scopus та Web of Science: 

№ 

з/п 

Автор Назва 

роботи 

Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер (випуск), 

перша-остання 

сторінки роботи 

ISSN 

      

4.2. Index Copernicus: 

№ 

з/п 

Автор Назва 

роботи 

Назва видання, де 

опубліковано 

роботу 

Том, номер 

(випуск), перша-

остання 

сторінки роботи 

ISSN 

1. Kulyk 

Yevhen 

THE PROBLEMS 

OF 

HUMANISING 

TECHNOLOGIC

AL EDUCATION 

«Kultura I wychovanie №16; WSP, – 

Lodz.  – 2019. – 

P.22-29   

ISSN  

(Print): 

2544-9427; 

ISSN 

(Оnline):  20

83-2923 

 

V. Список наукових праць, опублікованих у 2019 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. Орлова Н.С. Розвиток творчих 

здібностей 

Наукові записки  Випуск 182. – 

Серія: Педагогічні 

ISSN 

(Print): 



студентів у процесі 

навчання 

художнього 

проектування одягу 

науки. – 

Кропивницький: 

РВВ ЦДПУ 

ім. В. Винниченка

, 2019. – С. 227-

230. 

2415–

7988; 

ISSN 

(Online): 

2521-

1919). 
 

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. 4 

2. Ергономічні основи організації 

навчального процесу у вищих 

навчальних закладах 

доц. Борисова Т.М. 3 

3. Актуальні проблеми машинознавства доц. Калязін Ю.В. 4 

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. 4 

6. Художнє проектування та 

конструювання одягу 

ас. Орлова Н.С. 4 

 

16.2.  Проведені кафедрою студентські наукові конференції 

№ 

з/п 

Повна назва 

конференції 

(семінару) 

Рівень 

(міжнародна, 

всеукраїнська. 

регіональна, 

університетська) 

Дата 

проведення 

Кількість 

учасників 

Наявність 

збірника 

матеріалів 

конференції 

      

 

16.3.  Студентські публікації 

16.3.1. Самостійні студентські публікації (кількість та список) – 14 

a. Гриненко Є.В. Правила безпеки при користуванні сучасним медичним 

обладнанням / Є.В. Гриненко // Безпека життя і діяльності людини:теорія та практика : 

збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. (25-26 квітня 2019 року) – 

Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2019. – С. 326-330. 

2. Дмитренко В.В. Організація робочого місця та правила безпеки праці з 

обладнанням для відпарювання деталей швейних виробів / В.В. Гриненко // Безпека життя 

і діяльності людини:теорія та практика : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-

практичної конференції Полтавського національного педагогічного університету 



імені В.Г. Короленка. (25-26 квітня 2019 року) – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 

2019. – С. 330-333. 

3. Дуброва Ю.С. Засоби популяризації правил безпеки на залізничному транспорті / 

Ю.С. Дуброва // Безпека життя і діяльності людини:теорія та практика : збірник матеріалів 

Всеукраїнської науково-практичної конференції Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка. (25-26 квітня 2019 року) – Полтава : 

ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2019. – С. 159-163. 

4. Шовкова А.О. Формування культури безпеки життєдіяльності учнів професійно-

технічних навчальних закладів освіти  / А.О. Шовкова // Безпека життя і діяльності 

людини:теорія та практика : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної 

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

(25-26 квітня 2019 року) – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2019. – С. 83-86. 

5. Тютюнник А.А. Засоби формування професійної компетенції фахівців в області 

автосправи / А.А. Тютюнник // Безпека життя і діяльності людини:теорія та практика : 

збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. (25-26 квітня 2019 року) – 

Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2019. – С. 557-562. 

6. Коношенко О.Я. Запобігання булінгу в професійній освіті / О.Я. Коношенко // 

Безпека життя і діяльності людини:теорія та практика : збірник матеріалів Всеукраїнської 

науково-практичної конференції Полтавського національного педагогічного університету 

імені В.Г. Короленка. (25-26 квітня 2019 року) – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 

2019. – С. 312-316. 

7. Зикова Л.О. Правові аспекти розслідування нещасних випадків в шкільному 

середовищі / Л.О. Зикова // Безпека життя і діяльності людини:теорія та практика : збірник 

матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка. (25-26 квітня 2019 року) – Полтава : 

ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2019. – С. 333-340. 

8. Матвєєв Ю.В. Модний лук чи безпека життєдіяльності сучасної людини / 

Ю.В. Матвєєв // Безпека життя і діяльності людини:теорія та практика : збірник матеріалів 

Всеукраїнської науково-практичної конференції Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка. (25-26 квітня 2019 року) – Полтава : 

ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2019. – С. 461-463. 

a. Чорнусь С.М. Місце здоров’язберігаючих технологій при формування проектно-

технологічної культури / С.М. Чорнусь // Безпека життя і діяльності людини:теорія та 

практика : збірників матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. (25-26 

квітня 2019 року) – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2019. – С. 471-475. 

9. Огуй С.В. Педагогічні умови формування організаційно-методичної 

компетентності майбутніх фахівців готельно-ресторанного бізнесу / С.В. Огуй // Науково-

дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і 

комп’ютерній галузях: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 

вересня 2019 р., м. Бердянськ). – Бердянськ : БДПУ, 2019. – С. 187-189. 

10. Чорнусь С.М. Закономірності формування проєктно-технологічної культури 

майбутніх викладачів спеціальних дисциплін у галузі деревообробки / С.М. Чорнусь // 

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія :Педагогічні 

науки : зб. наук. пр.. – Вип. 3. –  Бердянськ : БДПУ, 2019. – С. 398-405. 

11. Огуй С.В. Використання інформаційних технологій в процесі підготовки фахівців 

сфери обслуговування / С.В. Огуй // Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, 

науці, економіці та бізнесі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 18-

19 квітня 2019 р., КНУКіМ, Київ. – С. 82-85. 

12. Огуй С.В. Методологічні основи формування організаційно-методичної 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування / С.В. Огуй // Вісник 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – 

Кременчук: КрНУ, 2019. – Випуск 3(116). – С. 58-64. 



13. Чорнусь С.М. Формування дизайн-культури майбутніх інженерів-педагогів 

шляхом компетентнісного підходу / С.М. Чорнусь // Етнодизайн у контексті українського 

національного відродження та європейської інтеграції. Кн. 2 : 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, 2019. – С.  110-112. 

16.3.2. Студентські публікації у співавторстві із науковими 

керівниками (кількість та список) – 6 

1. Кондор М.Ю. Предмет, структура та основні завдання ергономіки в контексті 

професійної підготовки майбутніх викладачів технологій / Є.В. Кулик, М.Ю. Кондор // 

Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: тези доп. Х Міжнародної 

науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7-8 листопада 2019 р.). / ред. 

кол.:Н.Г. Ничкало, М.Є. Скиба, В.О. Радкевич [та ін.] – Хмельницький : ХНУ, 2019. – С. 42-

44. 

2. Шевченко Т.В. Основи фізіології праці / Ю.В. Калязін  Т.В. Шевченко// Етнодизайн 

у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції. Кн. 2 : 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, 2019. – С. 78-80. 

3. Оранюк Б.Ю. Діагностики інформаційної культури учнів 5-8 класів у мережевому 

спілкуванні / Є.В. Кулик, Б.Ю. Оранюк // Етнодизайн у контексті українського 

національного відродження та європейської інтеграції. Кн. 2 : 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, 2019. – С.  62-68. 

4. Гельжинська Т.Я. Педагогічні умови формування професійно-значимих якостей 

майбутніх менеджерів / Є.В. Кулик, Т.Я. Гельжинська // Етнодизайн у контексті українського 

національного відродження та європейської інтеграції. Кн. 2 : 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, 2019. – С.  68-75. 

5. Кірсанова А.О. Формування культурних цінностей студентів засобами дизайну / 

І.В. Савенко, А.О. Кірсанова // Тенденції розвитку професійної та технологічної освіти в 

умовах ринку праці. Матеріали Міжнародної інтернет-конференції молодих учених і 

студентів, 3 квітня 2019 року. – Суми: Вінниченко М. Д., 2019.  – .С. 118-122. 

6. Онацько М.Ю. Формування творчих здібностей при підготовки фахівців 

професійної освіти / Ю.В. Калязін, М.Ю. Онацько // Тенденції розвитку професійної та 

технологічної освіти в умовах ринку праці. Матеріали Міжнародної інтернет-конференції 

молодих учених і студентів, 3 квітня 2019 року. – Суми: Вінниченко М. Д., 2019. – .С. 199-

203. 

 

16.4. Результати участі студентів у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(вказати тільки переможців) 

ПІП студента Предмет Місце 

   
 

16.5. Результати участі студентів у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт (вказати тільки переможців) 

ПІП студента Галузь Місце 

   
 

16.6. Участь студентів у інших конкурсах всеукраїнського рівня та їх 

результати (до 20 рядків) 

1. Проект «Феєрія льону», розроблений аспірантом кафедри основ виробництва та 

дизайну Юрієм Матвєєвим, став переможцем у номінації «FOLK» та  відзначений 



дипломом І ступеня на Міжнародному конкурсі дизайнерів FАSHION SHOW «Мода без 

кордонів» (17 травня 2019 р.,  м. Кропивницький) (керівник – доц. Борисова Т.М.). 

2. Дизайнерський проект «Полтавська писанка» розроблений аспіранткою кафедри 

основ виробництва та дизайну Наталією Орловою,  став переможцем у номінації «FOLK» 

та  відзначений дипломом ІІІ ступеня на Міжнародному конкурсі дизайнерів FАSHION 

SHOW «Мода без кордонів» (17 травня 2019 р.,  м. Кропивницький) (керівник – доц. 

Борисова Т.М.). 

 

16.7. Участь студентів у інших конкурсах обласного рівня та їх результати 

(до 20 рядків) 
 

VII. Науково-дослідна та інноваційна діяльність молодих учених 

7.1. Окремі статистичні дані навести відповідно до таблиці: 

Роки Кількість студентів, які 

беруть участь у наукових 

дослідженнях 

 

Кількість молодих 

учених, які працюють 

на кафедрі 

Кількість молодих 

учених, які 

залишаються у ЗВО 

після закінчення 

аспірантури 

2015 15 - - 

2016 25 - - 

2017 25 - - 

2018 25 - - 

2019 23 1 - 

 

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). 

На факультеті відкрито освітній дизайн-центр (ауд. № 215),. 

Метою Центру є об’єднання та координація наукової та освітньої діяльності з 

питань планування, інформаційного та методичного забезпечення, організації та реалізації 

системи підготовки майбутніх фахівців до упровадження інноваційних технологій та 

методик навчання дизайну в закладах освіти; розроблення навчально-методичного 

контенту: навчальних програм, підручників, навчально-методичних посібників, 

мультимедійної продукції для покращання дизайнерської підготовки учнів, студентів, 

учителів, викладачів України; обмін досвідом між учителями, викладачами, науковцями, 

освітніми закладами в галузі дизайн-освіти; дослідження стану дизайнерської підготовки 

серед учнів, студентів, учителів, викладачів м. Полтави та Полтавської обл. 

Науковим напрямком Центру є вивчення передового вітчизняного та міжнародного 

досвіду в галузі дизайн-освіти; проведення науково-практичних конференцій, семінарів, 

вебінарів, круглих столів, тренінгів із питань дизайнерської підготовки майбутніх фахівців 

в Україні; публікація наукових монографій, статей, матеріалів конференцій), 

 
IX. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями 

9.1. Договори та угоди, укладені до 2019 р., дія яких продовжується 

Країна 

партнер 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

Номер 

договору 



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. 

 

9.2.Договори та угоди, укладені в 2019 р. 

Країна 

партне

р 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітництв

а 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво

, термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

Номер 

договору 

 

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). 

 

У співпраці з Обласною державною адміністрацією викладачі кафедри основ 

виробництва та дизайну стали організаторами проведення 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 з нагоди найбільшого християнського свята Господнього Воскресіння на 

Театральній площі (25 квітня 2019 р.). у ІІІ Відкритому конкурсі-фестивалі танцювальних 

Ретро-клубів на базі Полтавського міського будинку культури (4 травня 2019 р.), святкових 

заходах до Дня Європи (18 травня 2019 р.), Міжнародному фестивалі «Полтавська галушка» 

(8 червня 2019 р.), обласному святі «Воскресни, Писанко!» (29 квітня 2019 р.), фестивалі 

«Свято Пасхи» (29 квітня 2019 р.), традиційному арт-проекті «Полтава вишивана» (23 

вересня 2019 р.). 

 



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

робочого часу викладачів та мають номер державної реєстрації УкрІНТЕІ: 
 

 

XIII. Конференції 

13.3. Інформація про проведення кафедрою конференцій (семінарів) 

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

 Кількість проведених конференцій 

 2016 2017 2018 2019 

Міжнародна конференція - 1 - 1 

Всеукраїнська конференція 1 1 1 - 

13.4. Назви конференцій, проведених у 2019 р. 

1.  V Міжнародний конгрес «Європейський вектор розвитку українського 

етнодизайну», присвячений 105-річниці Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка (25-27 листопада 2019 р., Полтава). 

XIV. Інформація про наукові публікації викладачів кафедри (повний 

бібліографічний перелік) 

9. Монографія, словник, довідник –  

10. Підручник для ЗВО (з грифом Вченої ради) 

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

12. Підручник для ЗСО (з грифом МОН) 

13. Навчальний посібник для ЗСО (з грифом МОН) 

14. Мультимедійний посібник 

15. Стаття 

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

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 



15.1.1. видані англійською мовою 

15.1.2. видані українською мовою 

15.2. У інших наукометричних виданнях (Index Copernicus) 

15.2.1. видані за кордоном – 2 

Kulyk Yevhen. THE PROBLEMS OF HUMANISING TECHNOLOGICAL EDUCATION  

«Kultura I wychovanie»,2019, №16; WSP, – Lodz.  P.22-29. (ISSN  (Print): 2544-9427; ISSN 

(Оnline):  2083-2923). 

15.2.2. видані в Україні – 1 

Орлова Н.С. Розвиток творчих здібностей студентів у процесі навчання художнього 

проектування одягу / Н.С. Орлова // Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В.В. Радул, 

Н. С. Савченко та ін. – Випуск 182. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ 

ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. – С. 227-230. (ISSN (Print): 2415–7988; ISSN (Online): 2521-

1919). 

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

15.4. У фахових виданнях (за профілем кафедри) – 8 

1. Борисова Т.М. Проблеми реалізації технологій ергодизайну в закладах освіти / 
Борисова Т.М. // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. 

Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип.3. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – С. 213-221. 

2. Борисова Т.М., Орлова Н.С / Борисова Т.М. Дослідження особливостей 

художнього проектування навчального середовища під час вивчення основ 

ергодизайну/Т.М. Борисова, Н.С. Орлова // Журнал «Вища школа» –№ 12 – Київ : 

Видавництво «Знання», 2019. – С. 92-103. 

3. Кулик Є.В., Туник А.В. / Шляхи формування екологічної компетентності 

старшокласників у професійному навчанні / Є.В. Кулик, А.В. Кулик // Журнал «Вища 

школа» –№ 12 – Київ : Видавництво «Знання», 2019. – С. 85-92. 

4. Савенко П.І. Організаційно-педагогічні умови дизайнерської майбутніх учителів 

технологій / І.В. Савенко // Журнал «Вища школа» –№ 12 – Київ : Видавництво «Знання», 

2019. – С. 58-67. 

 

5. Калязін Ю.В. Реалізація міжпредметних зв’язків при вивченні вищої математики 

у процесі викладачів професійної освіти / Ю.В. Калязін // Журнал «Вища школа» –№ 6 – 

Київ : Видавництво «Знання», 2019. – С. 7-14. 

6. Кузьменко П.І. Використання систем автоматизованого проектування у 

підготовці фахівців професійної освіти / П.І. Кузьменко // Журнал «Вища школа» –№ 12 – 

Київ : Видавництво «Знання», 2019. – С. 103-112. 

7. Орлова Н.С. Упровадження теорії біонічного формоутворення у процес навчання 

художнього проектування одягу / Н.С. Орлова // Журнал «Вища школа» –№ 6 – Київ : 

Видавництво «Знання», 2019. – С. 54-63. 

8. Орлова Н.С. Використання системи евристичних методів у процесі художнього 

проектування одягу / Н.С. Орлова // Наукові записки Бердянського державного 

педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип.3. – Бердянськ : 

БДПУ, 2019. – С. 329-336. 

15.5. У інших (не фахових) виданнях –  

16. Публікації у збірниках матеріалів конференцій 

16.1. Міжнародних конференцій – 10 

1. Кулик Є.В. Діагностики інформаційної культури учнів 5-8 класів у мережевому 

спілкуванні / Є.В. Кулик, Б.Ю. Оранюк // Етнодизайн у контексті українського 

національного відродження та європейської інтеграції. Кн. 2 : 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, 2019. – С.  62-68. 

2. Кулик Є.В. Педагогічні умови формування професійно-значимих якостей майбутніх 

менеджерів / Є.В. Кулик, Т.Я. Гельжинська // Етнодизайн у контексті українського 

національного відродження та європейської інтеграції. Кн. 2 : 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, 2019. – С.  68-75. 

3. Калязін Ю.В. Основи фізіології праці / Ю.В. Калязін, Т.В. Щевченко // 

Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської 

інтеграції. Кн. 2 : 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, 2019. – С.  

78-80. 

4. Савенко І.В. Технології формування творчої особистості учня на уроках 

трудового навчання / І.В. Савенко // Науково-дослідна робота в системі підготовки 

фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях: матеріали 

VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2019 р., м. Бердянськ). – 

Бердянськ : БДПУ, 2019. – С. 230-233. 

5. Кузьменко П.І. Методи спільної навчальної діяльності викладачів і студентів у 

процесі графічної підготовки / П.І. Кузьменко, Л.О. Гриценко // Науково-дослідна робота в 

системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній 

галузях: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 

2019 р., м. Бердянськ). – Бердянськ : БДПУ, 2019. – С. 84-87. 

6. Савенко І.В. Система формування тфахових компетентностей майбутніх 

викладачів професійного навчання / І.В. Савенко, В.П. Титаренко // Професійне 

становлення особистості: проблеми і перспективи: тези доп. Х Міжнародної науково-

практичної конференції (м. Хмельницький, 7-8 листопада 2019 р.). / ред. кол.:Н.Г. Ничкало, 

М.Є. Скиба, В.О. Радкевич [та ін.] – Хмельницький : ХНУ, 2019. – С. 103-104. 

7. Борисова Т.М. Форми творчої самореалізації майбутніх фахівців професійної освіти у 

процесі вивчення дизайну одягу / Т.М. Борисова // Етнодизайн у контексті українського 

національного відродження та європейської інтеграції. Кн. 2 : 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, 2019. – С.  405-408. 

8. Борисова Т.М. Використання тектонічного формоутворення для проектування 

сучасного одягу / Т.М. Борисова, Н.С. Орлова // Тенденції розвитку професійної та 

технологічної освіти в умовах ринку праці. Матеріали Міжнародної інтернет-конференції 

молодих учених і студентів, 3 квітня 2019 року. – Суми: Вінниченко М. Д., 2019.  – С. 203-

206. 

9. Орлова Н.С. Використання тектонічного формоутворення для проектування 

сучасного одягу / Т.М. Борисова, Н.С. Орлова // Тенденції розвитку професійної та 

технологічної освіти в умовах ринку праці. Матеріали Міжнародної інтернет-конференції 

молодих учених і студентів, 3 квітня 2019 року. – Суми: Вінниченко М. Д., 2019.  – С. 203-

206. 
10. Орлова Н.С. Використання інформаційних технологій у процесі навчання 

майбутніх дизайнерів одягу / Н.С. Орлова // Інформаційні технології в культурі, мистецтві, 

освіті, науці, економіці та бізнесі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

(18-19 квітня 2019 р.) – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2019. – Ч.2. – С. 95-98. 

16.2. Всеукраїнських конференцій – 3 

Орлова Н.С. Художнє проектування одягу з урахуванням вимог ергодизайну / 

Н.С. Орлова // Безпека життя і діяльності людини:теорія та практика : збірник матеріалів 

Всеукраїнської науково-практичної конференції Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка. (25-26 квітня 2019 року) – Полтава : 

ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2019. – С. 153-155. 

Калязін Ю.В. Формування працеохоронної компетентності в процесі підготовки 

фахівців професійної освіти / Ю.В. Калязін // Безпека життя і діяльності людини:теорія та 

практика : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. (25-26 

квітня 2019 року) – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2019. – С. 280-283. 

Борисова Т.М. Ергономічний підхід до проектування одягу / Т.М. Борисова // 

Безпека життя і діяльності людини:теорія та практика : збірник матеріалів Всеукраїнської 



науково-практичної конференції Полтавського національного педагогічного університету 

імені В.Г. Короленка. (25-26 квітня 2019 року) – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 

2019. – С. 347-351. 
 

XV. Питомі показники результативності наукової діяльності кафедри у 2019 р. 

k1 Кількість захищених у 2019 р. кандидатських дисертацій / кількість ставок НПП*  

k2 Кількість захищених у 2019 р. докторських дисертацій / кількість ставок НПП  

k3 Кількість отриманих у 2019 р. вчених звань доцента і професора / кількість ставок НПП  

k4 
Кількість отриманих у 2019 р. державних нагород для молодих учених / кількість 

ставок НПП 

 

k5 
Обсяг надходжень у 2019 р. до спеціального фонду державного бюджету (тис. грн) 

за НП**/кількість ставок НПП 

1,2 

k6  
Обсяг надходжень у 2019 р. до загального фонду державного бюджету (тис. грн)  

за НП / кількість ставок НПП 

 

k7  Обсяг фінансування у 2019 р. НП із міжнародних фондів (тис. грн) / кількість ставок НПП  

k8  
Кількість отриманих у 2019 р. охоронних документів, право власності на які 

належить Університету /кількість ставок НПП 

0,5 

k9  Кількість опублікованих у 2019 р. монографій / кількість ставок НПП  

k10  
Кількість наукових публікацій за 2019 р. у центральних, фахових виданнях 

України та у зарубіжних виданнях / кількість ставок НПП 

1 

k11  
Кількість публікацій за 2019 р. у наукометричних базах даних Scopus і Web of 

Science / кількість ставок НПП 

 

k12  
Кількість призових місць за 2018-2019 н. р. у Всеукраїнських олімпіадах, 

конкурсах наукових робіт студентів/кількість ставок НПП 

 

Σ  Загальний показник науково-дослідної та інноваційної діяльності кафедри 2,7 

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

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

кафедри на 2020 р. 

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

наукометричних баз. 

2. Продовжити співпрацю із закордонними освітніми установами. 

3. 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 № 11 

від  17  грудня  2019 року 

 

Завідувач кафедри                                                  Кулик Є.В.  



КАФЕДРА КУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ 

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 
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6,6 8 7 6,1 1 0,5 – – 1 1 – – 7 6 1 – 8 – 

 

1.1.Вчене звання професора у 2019 р. отримали –  

1.2.Вчене звання доцента у 2019 р. отримали –  

 

ІІ. Розробки, які впроваджено у 2019 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 

  № 91325 Посібник для підготовки до 

практичних занять для студентів 

спеціальності 034 Культурологія 

освітнього ступеня магістр 

 

№ 

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) 

      



«Історіографія історії української 

культури». Дата реєстрації 06.08.2019. 

3.3. Інформація про позитивне рішення про видачу патенту на винахід 

 

 

IV. Список наукових праць, опублікованих у 2019 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: 

 

V. Список наукових праць, опублікованих у 2019 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.  Винничук Р.В. 

Кравченко 

Л.М. 

Аксіологічний 

підхід у 

вітчизняній 

педагогічній науці 

та практиці: 

історико-

педагогічна 

ретроспектива.  

Витоки 

педагогічної 

майстерності.  

2019. Вип. 23.  

С. 22-28. 

2075-

146X 

2.  Винничук Р.В. 

Кравченко 

Л.М. 

Поліпарадигмальні

сть проблеми 

цінностей 

особитстосі в 

освіті: 

культурологічно-

аксіологічна 

інтерпретація. 

Імідж сучасного 

педагога 

2019. № 4 

(187). С. 60-66. 

2522-

9729 



3.  Винничук Р.В. Вітчизняний 

досвід формування 

системи цінностей 

майбутніх фахівців 

у процесі 

гуманітарної 

професійної 

підготовки 

Імідж сучасного 

педагога 

2019. № 5 

(188). С. 64-69 

2522-

9729 

4.  Дмитренко 

В.А. 

Причини 

конфліктів між 

парафіяльними 

ієреями 

Пирятинської 

протопопії другої 

половини 

XVIII століття.  

Емінак: науковий 

щоквартальник.  

2019. №2 (26). 

С.20-27.  

1998-4634 

5.  Дмитренко 

В.А. 

«Інформаційна 

доба» та «епоха 

постмодерну»: 

проблема 

співвідношення 

понять.  

Філософські обрії. 2019. № 42. 

С.58-62.  

2412-2335 

6.  Дмитренко 

В.А. 

Православні храми 

Пирятинської 

протопопії другої 

половини XVIII 

століття 

Література та 

культура Полісся. 

2019. №97. 

С.143-152 

2520-6966 

7.  Литвиненко 

А.І. 

Становлення та 

розвиток 

вітчизняної 

культурологічної 

та 

мистецтвознавчої 

регіоналістики 

Література та 

культура Полісся. 

2019. №97. 

С.166-179 

2520-6966 

8.  Литвиненко 

А.І. 

Історія 

Полтавського 

театру 30-х років 

ХХ століття 

(сторінками 

маловідомих 

архівних джерел) 

Молодий вчений 2019. №11. 

С.854-857 

2304-5809 

9.  Лук’яненко 

О.В. 

Вплив засобів 

масової 

комунікації на 

еволюцію 

політичної 

свідомості 

громадян: 

методологічний 

аспект 

Філософські обрії. 2019. № 42. 

С.42-46.  

2412-2335 

10.  Лук’яненко 

О.В. 

Долаючи 

стереотипи [рец.]:  

Маслійчук В.Л. 

Здобутки та ілюзії. 

Емінак: науковий 

щоквартальник.  

2019. №3 (27). 

С.255-258.  

1998-4634 



Культурно-освітні 

ініціативи на 

Лівобережній та 

Слобідській 

Україні другої 

половини XVIII –  

першої третини 

ХІХ ст.  Харків: 

Харківський 

приватний музей 

міської садиби, 

2018. 540 с. 

11.  Лук’яненко 

О.В. 

Сільськогосподарс

ькі наділи 

педагогічних вишів 

України під час 

Голодомору 1932-

1933 рр.  

Український 

селянин: зб. наук. 

праць. 

2018. Вип. 20. 

С.23-25. 

2413-

8142 

 

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.  «Актуальні питання історії 

української культури» 

к.і.н. доцент 

Дмитренко В. А. 

3 особи 

2.  «Актуальні проблеми теорії та історії 

культури» 

канд. 

мистецтвознавства, 

доцент 

Литвиненко А. І. 

3 особи 

3.  «Зміст і технології неперервної 

професійної підготовки фахівців» 

д.п.н.,  

проф. Кравченко Л. М. 

5 осіб 

4.  «Музична культура в Україні та 

світі» 

канд. 

мистецтвознавства, 

доцент Полянська Г. М 

2 особи 

5.  «Повсякдення громадян України у 

контексті світової культури 

керівник» 

к.і.н., ст.викл. 

Лук’яненко О. В. 

2 особи 

6.  «Проблеми практичної 

культурології» 

к. п. н., доцент 

Винничук Р. В. 

3 особи 

7.  «Теоретичні і практичні проблеми 

соціокультурної діяльності» 

к.п.н., асист. 

Яремака Н.С. 

5 осіб 

 

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. Круглий стіл 

«Актуальні 

проблеми 

культурології»  

Всеукраїнський  23 квітня 

2019 р. 

55 Актуальні 

проблеми 

культурології: 

Збірник 

матеріалів 

студентського 

круглого столу 

(23 квітня 

2019 р.). – 

Полтава: ПНПУ 

імені 

В. Г. Короленка, 

2019. – 100 с. 

 

6.3. Студентські публікації 

6.3.1. Самостійні студентські публікації (кількість та список) 

 

1. Алєксєєнко А. Характеристика видів дозвілля. Актуальні проблеми культурології: 

Збірник матеріалів студентського круглого столу (23 квітня 2019 р.). Полтава: 

ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. С.6-7. 

2. Антоненко Л. Організація дозвілля людей з особливими потребами у США. 

Актуальні проблеми культурології. Збірник матеріалів студентського круглого 

столу (23 квітня 2019). Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. С.7-10. 

3. Бернадський В. Воєнно-політичний конфлікт: теоретичні аспекти головних понять. 

Актуальні проблеми культурології: Збірник матеріалів студентського круглого 

столу (23 квітня 2019 р.). Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. С.21-22. 

4. Білоброва Т. Сучасне спортивне дозвілля Великобританії. Актуальні проблеми 

культурології: Збірник матеріалів студентського круглого столу (23 квітня 2019 р.). 

Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. С.17-21. 

5. Бондаренко О. Фестивальний рух Хорольщини. Актуальні проблеми культурології: 

Збірник матеріалів студентського круглого столу (23 квітня 2019 р.). Полтава: 

ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. С.22-24. 

6. Бондаренко О. Фестивальний рух Хорольщини. Актуальні проблеми культурології: 

Збірник матеріалів студентського круглого столу (23 квітня 2019 р.). Полтава: 

ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. С.22-25. 

7. Вусата В. Основні концепції походження українців кінця XIX – початку 

XX століття. Актуальні проблеми культурології: Збірник матеріалів студентського 

круглого столу (23 квітня 2019 р.). Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. 

С.25-29. 

8. Громова К. Сучасний соціокультурний простір Китаю та його цінності. Актуальні 

проблеми культурології: Збірник матеріалів студентського круглого столу (23 

квітня 2019 р.). Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. С.32-35. 

9. Зубченко О. Становлення та розвиток гравюри укійо-е у міській культурі Японії 

періоду Едо. Актуальні проблеми культурології: Збірник матеріалів студентського 

круглого столу (23 квітня 2019 р.). Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. 

С.35-37. 



10. Калініченко О. Діалог язичництва і християнства в українській культур. Актуальні 

проблеми культурології: Збірник матеріалів студентського круглого столу (23 

квітня 2019 р.). Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. С.37-41. 

11. Коваленко Т. Застосування сучасних інформаційних технологій у ознайомленні з 

туристичними маршрутами Полтави. Актуальні проблеми культурології: Збірник 

матеріалів студентського круглого столу (23 квітня 2019 р.). Полтава: ПНПУ імені 

В. Г. Короленка, 2019. С.60-62. 

12. Комарницька О. Роль методів проекту у патріотичному вихованні школярів. 

Актуальні проблеми культурології: Збірник матеріалів студентського круглого 

столу (23 квітня 2019 р.). Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. С.41-43. 

13. Ляхман Н. Поняття етногенезу. Актуальні проблеми культурології: Збірник 

матеріалів студентського круглого столу (23 квітня 2019 р.). Полтава: ПНПУ імені 

В. Г. Короленка, 2019. С.47-49. 

14. Мехтієв Т. Поняття, зміст та форми позаурочної діяльності культуролога у 

загальноосвітній школі. Актуальні проблеми культурології: Збірник матеріалів 

студентського круглого столу (23 квітня 2019 р.). Полтава: ПНПУ імені 

В. Г. Короленка, 2019. С.49-51. 

15. Минак А. Роль художнього засобу традиційної та сучасної кераміки. Актуальні 

проблеми культурології: Збірник матеріалів студентського круглого столу (23 

квітня 2019 р.). Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. С.51-54. 

16. Найденко Т Модуси освітянського простору у кінофільмі «Опудало». Актуальні 

проблеми культурології: Збірник матеріалів студентського круглого столу (23 

квітня 2019 р.). Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. С.54-57. 

17. Олексюк О. Формування образу «нової української жінки» у творах Ольги 

Кобилянської. Актуальні проблеми культурології: Збірник матеріалів 

студентського круглого столу (23 квітня 2019 р.). Полтава: ПНПУ імені 

В. Г. Короленка, 2019. С.57-61. 

18. Пономаренко О. Молодь як об’єкт культурологічних досліджень. Актуальні 

проблеми культурології. Збірник матеріалів студентського круглого столу (23 

квітня 2019). Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. С.67-69. 

19. Рись О. Світовий досвід розвитку індустрії дозвілля як сфери обслуговування. 

Актуальні проблеми культурології: Збірник матеріалів студентського круглого 

столу (23 квітня 2019 р.). Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. С.69-72. 

20. Сербин І. Проблеми та перспективи розвитку вітчизняного меценатства. Актуальні 

проблеми культурології. Збірник матеріалів студентського круглого столу (23 

квітня 2019). Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. С.72-75. 

21. Тернавчук Ю. Національний музей-заповідник М.В. Гоголя як культурне 

середовище естетичного виховання молоді. Актуальні проблеми культурології: 

Збірник матеріалів студентського круглого столу (23 квітня 2019 р.). Полтава: 

ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. С.134-136. 

22. Тилінська Т. Житловий та робочий простір містян УРСР. Актуальні проблеми 

культурології: Збірник матеріалів студентського круглого столу (23 квітня 2019 р.). 

Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. С.75-78. 

23. Титаренко Н. Свято як форма соціокультурної діяльності. Актуальні проблеми 

культурології: Збірник матеріалів студентського круглого столу (23 квітня 2019 р.). 

Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. С.78-81. 

24. Тулинська Л. Підходи до визначення поняття «дозвілля». Актуальні проблеми 

культурології: Збірник матеріалів студентського круглого столу (23 квітня 2019 р.). 

Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. С.88-89. 

25. Тюжина А. Етнофестивальний рух в Україні кінця ХХ – початку ХХІ століття. 

Актуальні проблеми культурології: Збірник матеріалів студентського круглого 

столу (23 квітня 2019 р.). Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. С.89-93. 

26. Челембієнко С. Українські майстри класичного барокового іконопису 

XVII століття. Актуальні проблеми культурології: Збірник матеріалів 



студентського круглого столу (23 квітня 2019 р.). Полтава: ПНПУ імені 

В. Г. Короленка, 2019. С.93-94. 

27. Шевченко Р. Дозвілля як особливість проведення вільного часу. Актуальні 

проблеми культурології: Збірник матеріалів студентського круглого столу (23 

квітня 2019 р.). Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. С.94-97. 

28. Шуть Т. Сутність міжпредметних зв’язків та їх роль у вивченні дисципліни 

«Мистецтво» Актуальні проблеми культурології: Збірник матеріалів студентського 

круглого столу (23 квітня 2019 р.). Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. 

С.97-99. 

29. Зубченко О. Японська поезія епохи Хейан. Актуальні проблеми сучасного 

культурно-освітнього простору: Збірник статей і матеріалів Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції (6-7 листопада 2019 р.) 2-ге вид. доп. та випр. 

Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. С.42-45. 

30. Коваленко Т. Застосування сучасних інформаційних технологій у ознайомленні з 

туристичними маршрутами Полтави. Актуальні проблеми сучасного культурно-

освітнього простору: Збірник статей і матеріалів Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції (6-7 листопада 2019 р.) 2-ге вид. доп. та випр. Полтава: ПНПУ 

імені В. Г. Короленка, 2019. С.60-62. 

31. Ляхман Н. Висвітлення театрального життя Києва у періодичній пресі кінця ХІХ –

початку ХХ століття. Актуальні проблеми сучасного культурно-освітнього 

простору: Збірник статей і матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції (6-7 листопада 2019 р.) 2-ге вид. доп. та випр. Полтава: ПНПУ імені В. 

Г. Короленка, 2019. С,93-97. 

32. Піддубна Ю. Agar art: симбіоз мистецтва та природничих наук. Актуальні проблеми 

сучасного культурно-освітнього простору: Збірник статей і матеріалів Міжнародної 

науково-практичної інтернет-конференції (6-7 листопада 2019 р.) 2-ге вид. доп. та 

випр. Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. С.111-113. 

33. Савченко О. Архітектурні шедеври України. Актуальні проблеми сучасного 

культурно-освітнього простору: Збірник статей і матеріалів Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції (6-7 листопада 2019 р.) 2-ге вид. доп. та випр. 

Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. С.123-126. 

34. Тернавчук Ю. Національний музей-заповідник М. В. Гоголя як культурне 

середовище естетичного виховання молоді. Актуальні проблеми сучасного 

культурно-освітнього простору: Збірник статей і матеріалів Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції (6-7 листопада 2019 р.) 2-ге вид. доп. та випр. 

Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. С.134-138. 
 

6.3.2. Студентські публікації у співавторстві із науковими керівниками 

(кількість та список) 

 

6.4.Результати участі студентів у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(вказати тільки переможців) 

ПІП студента Предмет Місце 

   

 

6.5. Результати участі студентів у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт (вказати тільки переможців) 

ПІП студента Галузь Місце 

   

 



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

(до 20 рядків) 

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

рядків) 

 

VII. Науково-дослідна та інноваційна діяльність молодих учених 

 

7.1. Окремі статистичні дані навести відповідно до таблиці: 

Роки Кількість студентів, які 

беруть участь у наукових 

дослідженнях 

 

Кількість молодих 

учених, які працюють 

на кафедрі 

Кількість молодих 

учених, які 

залишаються у ЗВО 

після закінчення 

аспірантури 

2015  4  

2016  3  

2017  3  

2018  3  

2019  2  

 

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

 

Лук’яненко О. В. Повсякдення колективів педагогічних вишів радянської України 

кінця 1920-х – початку 1950-х років. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

історичних наук (07.00.01 – історія України) (науковий консультант – проф. Киридон П.В.). 

Захист відбувся 25 вересня 2019 року у спеціалізованій вченій раді Д.73.053.01 у 

Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького.  

 

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 2019 р., дія яких продовжується 

 

Країна 

партнер 

Установа 

- партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

Номер 

договору 

 

 

9.2. Договори та угоди, укладені в 2019 р. 



Країна 

партнер 

Установа 

- партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

Номер 

договору 

 

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

результати відрядження, до 10 рядків). 

 

1. Винничук Р.В., Яремака Н.С. Стажування “Internationalization of the 

educational process” organized by Educational Foundation IIASC in cooperation 

with European Socio-Technical University in Random (Poland) (22 April – 23 June 

2019). Study trip to educational institution in Italy: 15-23/06/2019. 

2. Винничук Р.В. “Educational system and inclusive studies in Finland (21/01-

01/02/2019)” – короткотермінове стажування у Фінляндії 

 

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 

«Методолого-теоретичні 
основи та організаційно-
методичні механізми 
модернізації системи 
освіти Полтавщини» 
(державний реєстраційний 
№ 011U002583 

Кравченко 
Л.М. 

1. Захист докторської 
дисертації: Лебедик Л.В. 
Теоретичні засади підготовки 
викладачів вищої школи до 
проектування дидактичних 
систем в умовах магістратури 
(3.07.2019 р.) 
2. Захист кандидатської 
дисертації: Артюшенко П.П. 
Розвиток науково-
педагогічних шкіл з 
трудового навчання в Україні 
(кінець 70-х років ХХ ст. – 
початок ХХІ ст. 
(25.10.2019р.). 

1. Результати впроваджено у 
навчальний процес: Вищий 
навчальний заклад 
Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і 
торгівлі», ВНЗ «Університет 
імені Альфреда Нобеля 
тощо». 
2. Результати впроваджено у 
навчально-виховний процес 
ЗВО, що здійснюють 
підготовку студентів за 
спеціальністю 014 Середня 
освіта (Трудове навчання та 
технології) – Бердянського 



 

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

студентів і молодих вчених не вказувати): 

 Кількість проведених конференцій 

 2016 2017 2018 2019 

Міжнародна конференція    1 

Всеукраїнська конференція - 1 1  
 

13.2. Назви конференцій, проведених у 2019 р. 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми 

сучасного культурно-освітнього простору» (6-7 листопада 2019 р.) 

XIV. Інформація про наукові публікації викладачів кафедри (повний бібліографічний 

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

публікацію викладачів кафедри у співавторстві зазначати 1 раз - для правильного обліку 

у показниках наукової діяльності, що надсилаються в МОН) 

1. Монографія, словник, довідник 

            1.1. видані за кордоном 

1.2. видані в Україні 

1. Винничук Р. Аксіологічний вимір професійної підготовки магістрів 

гуманітарної галузі: методологія, теорія, практика : монографія. Полтава : 

ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. 494 с. 

2. Лук’яненко О. «Найближчі друзі партії»: колективи педагогічних вишів 

України в образах щодення 1920-х – першої половини 1960-х років: 

Монографія. Полтава: Видавництво «Сімон», 2019. 658 с., i-v. 

2. Підручник для ЗВО (з грифом Вченої ради) 

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

1. Історія української культури: навчально-методичний посібник для підготовки 

до практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальності 034 Культурологія 

освітнього ступеня бакалавр / укладачі В. А. Дмитренко, В. І. Дмитренко. Полтава: ПНПУ 

імені В. Г. Короленка, 2019. Ч. 1 (від найдавніших часів до середини ХVІІ століття). 136 с. 

2. Історія української культури: навчально-методичний посібник для підготовки 

до практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальності 034 Культурологія 

освітнього ступеня бакалавр / укладачі В. А. Дмитренко, В. І. Дмитренко. Полтава: ПНПУ 

імені В. Г. Короленка, 2019. Ч. 2 (з другої половини ХVІІ до початку ХХІ століття). 98 с. 

3. Методичні рекомендації щодо написання та захисту курсових робіт для 

студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 034 Культурологія / укладачі 

В. А. Дмитренко, О. В. Лук’яненко. Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. 20 с. 

4. Методика викладання культурологічних дисциплін. Навчально-методичний 

посібник для студентів спеціальності 034 Культурологія освітнього ступеня бакалавр / 

укладач А. І. Литвиненко. Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка. 2019. 200 с. 

 

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 

3. Видання монографії: 
Винничук Р.В.  
Аксіологічний вимір 
професійної підготовки 
магістрів гуманітарної галузі: 
методологія, теорія, 
практика: монографія. 
Полтава : ПНПУ імені 
В.Г. Короленка, 2019. 494 с. 

державного педагогічного 
університету, ПНПУ імені 
В.Г. Короленка тощо. 
3. Рекомендована науко-
педагогічним працівникам 
та студентам гуманітарних 
спеціальностей і 
спеціалізацій. 



7.1.1. видані за кордоном 

7.1.2. видані в Україні 

7.2.У інших наукометричних виданнях (Index Copernicus) 

7.2.1. видані за кордоном 

7.2.2. видані в Україні 

1. Винничук Р.В. Кравченко Л.М. Аксіологічний підхід у вітчизняній педагогічній 

науці та практиці: історико-педагогічна ретроспектива. Витоки педагогічної 

майстерності. 2019. Вип. 23. С. 22-28. 

2. Винничук Р.В. Кравченко Л.М. Поліпарадигмальність проблеми цінностей 

особитстосі в освіті: культурологічно-аксіологічна інтерпретація. Імідж сучасного 

педагога 2019. № 4 (187). С. 60-66. 

3. Винничук Р.В. Вітчизняний досвід формування системи цінностей майбутніх 

фахівців у процесі гуманітарної професійної підготовки Імідж сучасного педагога 

2019. № 5 (188). С. 64-69 

4. Дмитренко В.А. Причини конфліктів між парафіяльними ієреями Пирятинської 

протопопії другої половини XVIII століття. Емінак: науковий щоквартальник. 2019. 

№2 (26). С.20-27.  

5. Дмитренко В.А. «Інформаційна доба» та «епоха постмодерну»: проблема 

співвідношення понять. Філософські обрії. 2019. № 42. С.58-62. 

6. Дмитренко В.А. Православні храми Пирятинської протопопії другої половини XVIII 

століття Література та культура Полісся. 2019. №97. С.143-152. 

7. Литвиненко А.І. Становлення та розвиток вітчизняної культурологічної та 

мистецтвознавчої регіоналістики Література та культура Полісся. 2019. №97. 

С.166-179 

8. Литвиненко А.І. Історія Полтавського театру 30-х років ХХ століття (сторінками 

маловідомих архівних джерел) Молодий вчений 2019. №11. С.854-857. 

9. Лук’яненко О.В. Вплив засобів масової комунікації на еволюцію політичної 

свідомості громадян: методологічний аспект Філософські обрії. 2019. № 42. С.42-46.  

10. Лук’яненко О.В. Долаючи стереотипи [рец.]:  Маслійчук В.Л. Здобутки та ілюзії. 

Культурно-освітні ініціативи на Лівобережній та Слобідській Україні другої 

половини XVIII –  першої третини ХІХ ст.  Харків: Харківський приватний музей 

міської садиби, 2018. 540 с. Емінак: науковий щоквартальник. 2019. №3 (27). С.255-

258.  

11. Лук’яненко О.В. Сільськогосподарські наділи педагогічних вишів України під час 

Голодомору 1932-1933 рр. Український селянин: зб. наук. праць.2018. Вип. 20. С.23-

25. 

 

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

7.4.У фахових виданнях (за профілем кафедри) 

 

1. Винничук Р. Розвиток цінностей особистості у процесі загальної та 

професійної освіти (на прикладі Польщі). Педагогіка формування твочої  

особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. Запоріжжя : КПУ, 

2019. Вип. 65. Т. 2. С. 9-16. 

2. Винничук Р. Технології розвитку комплексу цінностей магістрів гуманітарної 

галузі у процесі професійної підготовки. Вища школа : науково-практичне 

видання. 2019. Вип. 12. С. 112-119. 

3. Кравченко Л., Васищев В. Структура загально педагогічної культури 

майбутніх офіцерів. Вища школа : науково-практичне видання. 2019. Вип. 12. С. 

19-25. 

 



7.5.У інших (не фахових) виданнях 

1. Литвиненко А.І. Social and cultural portrait of Poltava in the early 20th century in memoirs 

of Leonid Lissowsky. Scientific Journal Virtus. 2019. №38. С.21-24. 

 

8. Публікації у збірниках матеріалів конференцій 

8.1.Міжнародних конференцій 

 

1. Dmytrenko Vitalij. Cross-cultural communication in the war conditions – the interpretation 

of the memories of one person. ІХ. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik 

«Dialog der Sprachen - Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht». Reihe: 

Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. München: Verlag readbox unipress Open 

Access LMU, 2019. С. 429-437.  

2. Винничук Р. Виникнення і розвиток університетської гуманітарної освіти: історико-

педагогічний аспект. Матер. міжнарод. наук.-практ. інтернет-конф. «Актуальні 

проблеми сучасного  культурно-освітнього простору». 6-7 листопада 2019 р. Полтава. 

2019.  С. 24-25. 

3. Винничук Р. Університет як осередок підготовки сучасних магістрів гуманітарної 

галузі. Матер. VІІ міжнарод. наук.-практ. конф. «Науково-дослідна робота в системі 

підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп'ютерній галузях». 

19-20 вересня 2019 р. Бердянськ. 2019. С. 62-65. 

4. Дмитренко В. Дмитренко Віта. Утопія як соціокультурний проект. Актуальні 

проблеми сучасного культурно-освітнього простору. Збірник статей і матеріалів 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (6-7 листопада 2019). 

Полтава ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. С. 28-32. 

5. Кравченко Л. Компетентнісно-професійний підхід до підготовки фахівців 

соціокультурного менеджменту. Матер. міжнарод. наук.-практ. конф.  «Актуальні 

проблеми сучасного культурно-освітнього простору». 6-7 листопада 2019 року. 

Полтава. 2019. С. 67-71. 

6. Кравченко Л., Білик Н. До проблеми мобільності сучасних менеджерів освіти. Матер. 

VII міжнарод. наук.-практ. конф. «Науково-дослідна робота в системі підготовки 

фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях». 19-20 

вересня 2019 р. Бердянськ. 2019. С. 140-142. 

7. Кравченко Л., Бухун А. Лідерство у військових колективах у контексті неперервної 

громадянської освіти.  Матер. міжнарод. конф. «Сучасна вища освіта: реалії, 
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Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (6-7 листопада 2019). 

Полтава ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. С. 80-82. 

9. Лук’яненко О.В. “Підтримайте ж нещасним кусенем хліба...”: світ потреб студентів і 

педагогів радянської України першої половини ХХ століття. Х. Internationale virtuelle 

Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen - Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus 

globaler Sicht». Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. München: Verlag 
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10. Лук’яненко О.В. Фактори розвитку педагогічних колективів радянської України 

першої половини ХХ століття. Актуальні проблеми сучасного культурно-освітнього 
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науково-практичної інтернет-конференції (6-7 листопада 2019 р.) 2-ге вид. доп. та 

випр. Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2019. С.115-118. 

 

8.2.Всеукраїнських конференцій 

 

1. Винничук Р.В. Використання загальнолюдських і професійних цінностей як основних 

орієнтирів життя молодої людини // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції, присвяченої Всесвітньому Дню цивільного захисту та Дню охорони праці 

(25 – 26 квітня 2019 року, м. Полтава). – Полтава: ПНПУ, 2019. – С. 52-54. 

2. Винничук Р.В. Ціннісно-смисловий аспект підготовки фахівців  галузі в епоху 

інформаційного суспільства // Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість 

майстерність, професіоналіз: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної 

конференції, 15 березня 2019 р. – м. Кременчук. Кременчук: Методичний кабінет, 2019. 

Вип. 3. – С.541-544. 

3. Дмитренко В.А. Поняття «human security» в безпекознавчому дискурсі Безпека життя і 

діяльності людини:теорія і практика: збірник наукових праць Всеукраїнської науково-

практичної конференції присвяченої Всесвітньому Дню цивільної оборони та 

Всесвітньому Дню охорони праці (Полтава, 25-26 квітня 2019). Полтава: ПНПУ імені 

В. Г. Короленка, 2019. С.32-34. 

4. Кравченко Л. Культурологічний підхід до професійної освіти педагогічних 

працівників: антропосоціоцентрична парадигма. Матер. всеукр. наук.-практ. конф. 

«Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм». 15 

березня 2019 р. Кременчук. 2019. С. 489-492. 

5. Литвиненко А. Передмова. Актуальні проблеми культурології: Збірник матеріалів 

студентського круглого столу (23 квітня 2019 р.). Полтава: ПНПУ імені 

В. Г. Короленка, 2019. С.5. 

6. Полянська Г. Пам’яти подвижників. Ювілейна палітра 2018: до пам’ятних дат видатних 

українських музичних діячів і композиторів: збірник статей за матеріалами ІІ 

всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (6-7 грудня 

2018 р.). Суми: ФОП Цьома С.П., 2019. С.227-235. 

 

 

XV. Питомі показники результативності наукової діяльності кафедри у 2019 р. 

 

k1 
Кількість захищених у 2019 р. кандидатських дисертацій / кількість ставок 

НПП* 

0 

k2 Кількість захищених у 2019 р. докторських дисертацій / кількість ставок НПП 1/6,6=0,15 

k3 
Кількість отриманих у 2019 р. вчених звань доцента і професора / кількість 

ставок НПП 

0 

k4 
Кількість отриманих у 2019 р.державних нагород для молодих учених / 

кількість ставок НПП 

0 

k5 

Обсяг надходжень у 2019 р.до спеціального фонду державного бюджету (тис. 

грн) 

за НП**/кількість ставок НПП 

0 

k6 

Обсяг надходжень у 2019 р.до загального фонду державного бюджету (тис. 

грн)  

за НП / кількість ставок НПП 

0 

k7 
Обсяг фінансування у 2019 р. НП із міжнародних фондів (тис. грн) / кількість 

ставок НПП 

0 



k8 
Кількість отриманих у 2019 р.охоронних документів, право власності на які 

належить Університету /кількість ставок НПП 

1/6,6=0,15 

k9 Кількість опублікованих у 2019 р.монографій / кількість ставок НПП 2/6,6=0,3 

k10 
Кількість наукових публікацій за 2019 р.у центральних, фахових виданнях 

України та у зарубіжних виданнях / кількість ставок НПП 

14/6,6=2,1 

k11 
Кількість публікацій за 2019 р. у наукометричних базах даних Scopus і Web of 

Science/ кількість ставок НПП 

0 

k12 
Кількість призових місць за 2018-2019 н. р. у Всеукраїнських олімпіадах, 

конкурсах наукових робіт студентів/кількість ставок НПП 

0 

Σ  Загальний показник науково-дослідної та інноваційної діяльності кафедри 2,7 

 

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

 

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

кафедри на 2020р. 

3. Виконання науководослідної роботи у межах кафедральної теми, зареєстрованої 

в УкрІНТЕІ. 

4. Укладення угоди про співпрацю. 

5. Робота в спеціалізованій вченій раді. 

6. Отримання свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір. 

7. Наукове стажування у закордонних ЗВО та наукових установах (короткотривале). 

8. Видання монографії. 

9. Видання навчальних посібників для ЗВО (з грифом вченої ради). 

10. Статті в інших науко метричних виданнях (Index Copernicus). 

11. Статті у фахових виданнях за профілем кафедри. 

12. Статті у нефахових виданнях. 

13. Рецензування монографій, підручників, авторефератів дисертацій тощо. 

14. Наукове редагування студентського збірника наукових робіт. 

15. Редагування наукових періодичних видань університету. 

16. Публікації у збірниках матеріалів конференцій (міжнародних, всеукраїнських). 

17. Публікації одноосібної статті (тез) студентів. 

18. Підготовка та виступ на науковому семінарі кафедри. 

19. Організація та проведення конференції. 
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