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I. Науково-педагогічні кадри 
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1.1.Вчене звання професора у 2020 р. отримали – 

1.2.Вчене звання доцента у 2020 р. отримали –  

 

II. Розробки, які впроваджено у 2020 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. 

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 збірки 

творів ужиткового 

мистецтва  № 98059 

 

№ 

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) 
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«Петриківський розпис» 

Титаренко В.П., Гриценко 

Л.О., Кудря О.В., Дебре 

О.С. 
  Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір 

ужиткового мистецтва 

декоративне панно №98060 

«Писанки регіонів 

України»,  Титаренко О.О., 

Гриценко Л.О., Титаренко 

В.М. 

 

  Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір 

ужиткового мистецтва 

декоративне панно №98061 

«Дерево життя»,  

Титаренко В.П., 

Гриценко Л.О., Срібна 

Ю.А. 

 

  Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на 

службовий твір №98062 

монографія «Основи 

наукових досліджень», 

Титаренко О.О. 

 

  Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на 

службовий твір №98063 

монографія «Підготовка 

майбутніх учителів 

трудового навчання 

основам дизайну», Срібна 

Ю.А. 

 

3.3. Інформація про позитивне рішення про видачу патенту на винахід 

 

 

IV. Список наукових праць, опублікованих у 2020 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 
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1. Blyzniuk 

Mykola, Debre 

Oleksii 

Domestic 

experience in 

studying 

design 

technology. 

Project approach in the 

didactic process of 

universities - international 

dimension 

Part 2., 2020. Р 14-

25. 

 

 

2. Hrytsenko 

Larysa, 

Strashko 

Liudmyla 

Using the 

potential of art 

design in 

shaping the 

professional 

worldview of 

professionals. 

Project approach in the 

didactic process of 

universities - international 

dimension 

Part 2., 2020. Р 51-

61. 

 

 

3. Kudria 

Oksana, 

Sribna Yuliia 

Content and 

methodologica

l aspects of 

studying the 

discipline 

"technology of 

household 

activities". 

Project approach in the 

didactic process of 

universities - international 

dimension 

Part 2., 2020. Р 86-

93. 

 

 

4. Tytarenko 

Valentyna, 

Myronenko 

Volodymyr 

Professional 

training of the 

future teacher 

of labor 

training and 

technologies 

for 

implementatio

n of pre-profile 

training of 

primary school  

students. 

Project approach in the 

didactic process of 

universities - international 

dimension 

Part 2., 2020. Р 181-

190. 

 

 

5. Sribna Yulia 

A., Yalanska 

Svitlana P., 

Mamon 

Oleksandr V. 

The 

pedagogical 

and 

psychological 

value of 

artistic 

practices in 

post-secondary 

education 

classrooms. 

Revista ESPACIOS Vol.41(23), Art. 2, 

2020. P. 12-19. 

ISSN: 0798-

1015 

6. Tsina V., 

Tsina A., 

Blyzniuk M., 

Sribna J., 

Khomenko L. 

Titarenko V., 

Titarenko V. 

Pedagogical 

technologies of 

development 

of spiritual 

maturity of 

future 

teachers.  

Dilemas 

Contemporáneos: 

Educación, Política y 

Valores.  

Jan 2020, Vol. 7 

Issue 2, p1-27. 27p. 

https://doi.or

g/10.46377/

dilemas.v32i

1.2029 

7. Tytarenko 

Olha, 

Savchenko 

Anastasiia 

Scientific 

school of 

professor 

Victor 

Ostiantynovyc

h Sidorenko. 

Project approach in the 

didactic process of 

universities - international 

dimension 

Part 2., 2020. Р 190-

199. 

 

 

8. Tsina A. Pedagogical 

technologies 

Amazonia Investiga 2020, 9(28), 508-

518. 

http://dx.doi

.org/10.3406

https://doi.org/10.46377/dilemas.v32i1.2029
https://doi.org/10.46377/dilemas.v32i1.2029
https://doi.org/10.46377/dilemas.v32i1.2029
https://doi.org/10.46377/dilemas.v32i1.2029
http://dx.doi.org/10.34069/AI/2020.28.04.55
http://dx.doi.org/10.34069/AI/2020.28.04.55
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for the 

development 

of the life and 

professional 

maturity of 

future 

teachers. 

9/AI/2020.2

8.04.55 

9. Tsyna Andriy, 

Dedeniev 

Oleksandr 

Conceptual 

principles and 

content of the 

conceptual 

construction 

"formation of 

civil 

responsibility 

of students in 

labor 

education" 

Project approach in the 

didactic process of 

universities - international 

dimension 

Part 2., 2020. Р 209-

216. 

 

 

 

V. Список наукових праць, опублікованих у 2020 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.

Крицька І., 

Цина А. 

Зміст, 

структура та 

концептуальн

і засади 

формування 

громадянсько

ї 

відповідально

сті учнів у 

трудовому 

навчанні. 

Наукові записки 

Бердянського державного 

педагогічного університету. 

Серія : Педагогічні науки : 

зб. наук. пр. Бердянськ : 

БДПУ. 

2020. Вип.1.  С. 146-

155.  

 

 

2. Бобровська 

Ірина, 

Гриценко 

Лариса. 

Методичні 

аспекти 

викладання 

креслення в 

професійно-

технічному 

навчальному 

закладі. 

Ukrainian professional 

education = Українська 

професійна освіта: 

науковий журнал / Полтав. 

нац. пед. ун-т імені 

В. Г. Короленка. Полтава 

2019. Вип. № 6. С. 106-

111. 
 

http://dx.doi.org/10.34069/AI/2020.28.04.55
http://dx.doi.org/10.34069/AI/2020.28.04.55
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3. Титаренко 

Ольга 

Інтеграція 

педагогічного 

і культуроло-

гічного 

знання» 

(наукова 

школа проф. 

Кравченко 

Л.М.). 

Ukrainian professional 

education = Українська 

професійна освіта: 

науковий журнал / Полтав. 

нац. пед. ун-т імені 

В. Г. Короленка. Полтава 

2019. Вип. № 6. С. 138-

140. 

 

 

 

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. 

Особистісно-орієнтована 

спрямованість навчання професійно 

орієнтованих дисциплін 

проф. Цина А.Ю. 6 

2. 
Естетичне виховання студентів 

засобами народних промислів 
проф. Титаренко В.П. 5 

3. 

Педагогічні основи процесу 

формування понять учнів в 

опануванні графічною грамотою 

доц. Гриценко Л.О. 5 

4. 

Формування екологічної компетентності 

студентів в процесі вивчення дисциплін 

фахового спрямування 

доц. Титаренко О.О. 6 

5. 

Підготовка майбутніх учителів 

технологій до навчання основ 

дизайну учнів загальноосвітньої 

школи 

ас. Срібна Ю.А. 6 

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 
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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 2020 р.) / упоряд. і ред.: 

В. П. Титаренко, А. М. Хлопов. – Полтава : ПНПУ, 2020. – С. 136-137. 

6.3.1.2. Белякова Т.Ю. Формування культури здоров’я учнівської молоді на уроках 

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

Всеук. наук.-практ. конф., присвяченої Всесвітнім Дням цивільної оборони та охорони 

праці. (Полтава, 23–24 квітня 2020 р.) / упоряд., і ред.: В. П. Титаренко, А. М. Хлопов. – 

Полтава: ПНПУ, 2020. С. 324-326. 

6.3.1.3. Бут Д.В. Навчання учнів безпечній роботі з різними електроінструментами 

на уроках трудового навчання. Безпека життя і діяльності людини: теорія та практика : 

збірник наук. праць Всеук. наук.-практ. конф., присвяченої Всесвітнім Дням цивільної 

оборони та охорони праці. (Полтава, 23–24 квітня 2020 р.) / упоряд., і ред.: 

В. П. Титаренко, А. М. Хлопов. – Полтава: ПНПУ, 2020. С. 156-157. 

6.3.1.4. Волошина І.О. Екологічні проблеми аграрного виробництва. Безпека життя 

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

присвяченої Всесвітнім Дням цивільної оборони та охорони праці. (Полтава, 23–24 квітня 

2020 р.) / упоряд., і ред.: В. П. Титаренко, А. М. Хлопов. – Полтава: ПНПУ, 2020. С. 423-

426. 

6.3.1.5. Дудка І.О. Позитивна мотивація у формуванні елементів культури 

безпечної життєдіяльності учнів при виконанні творчих проектів. Безпека життя і 

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

присвяченої Всесвітнім Дням цивільної оборони та охорони праці. (Полтава, 23–24 квітня 

2020 р.) / упоряд., і ред.: В. П. Титаренко, А. М. Хлопов. – Полтава: ПНПУ, 2020. С. 375-

378. 

6.3.1.6. Деденєв О. Зміст, структура та особливості громадянської відповідальності 

учнів основної школи на уроках трудового навчання. Теоретико-методичні аспекти 

технологічної освіти учнівської та студентської молоді засобами естетичної культури та 

дизайну : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції кафедри 

теорії і методики технологічної освіти Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка (24-25 вересня 2020 року) / За заг. ред. проф. 

В.П. Титаренко, А.Ю. Цини; Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка, каф. теорії і 

методики технологічної освіти. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2020. С. 79-83. 

6.3.1.7. Зелений Б.Р. Безпека особистості в умовах глобалізації. Безпека життя і 

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

присвяченої Всесвітнім Дням цивільної оборони та охорони праці. (Полтава, 23–24 квітня 

2020 р.) / упоряд., і ред.: В. П. Титаренко, А. М. Хлопов. – Полтава: ПНПУ, 2020. С. 162-

168. 

6.3.1.8. Іващенко О. В. Формування культури безпеки життєдіяльності студентів 

педагогічного закладу вищої освіти. Безпека життя і діяльності людини: теорія та 

практика : збірник наук. праць Всеук. наук.-практ. конф., присвяченої Всесвітнім Дням 

цивільної оборони та охорони праці. (Полтава, 23–24 квітня 2020 р.) / упоряд., і ред.: 

В. П. Титаренко, А. М. Хлопов. – Полтава: ПНПУ, 2020. С. 383-386. 

6.3.1.9. Козирод О.Г. Формування безпечних умов праці вихованців у ході 

освітнього процесу гурткової роботи з технічного моделювання. Безпека життя і 

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

присвяченої Всесвітнім Дням цивільної оборони та охорони праці. (Полтава, 23–24 квітня 

2020 р.) / упоряд., і ред.: В. П. Титаренко, А. М. Хлопов. – Полтава: ПНПУ, 2020. С. 98-

101. 

6.3.1.10. Коновалов Є.А Екологічні проблеми промислових відходів аграрного 

виробництва. Безпека життя і діяльності людини: теорія та практика : збірник наук. праць 
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Всеук. наук.-практ. конф., присвяченої Всесвітнім Дням цивільної оборони та охорони 

праці. (Полтава, 23–24 квітня 2020 р.) / упоряд., і ред.: В. П. Титаренко, А. М. Хлопов. – 

Полтава: ПНПУ, 2020. С. 460-462. 

6.3.1.11. Кущ Б. С. Інформаційна безпека у сучасному світі. Безпека життя і 

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

присвяченої Всесвітнім Дням цивільної оборони та охорони праці. (Полтава, 23–24 квітня 

2020 р.) / упоряд., і ред.: В. П. Титаренко, А. М. Хлопов. – Полтава: ПНПУ, 2020. С. 379-

383. 

6.3.1.12. Лаврушко Т.В. Особливості державної системи управління охороною праці 

в галузі освіти.  Безпека життя і діяльності людини: теорія та практика : збірник наук. 

праць Всеук. наук.-практ. конф., присвяченої Всесвітнім Дням цивільної оборони та 

охорони праці. (Полтава, 23–24 квітня 2020 р.) / упоряд., і ред.: В. П. Титаренко, 

А. М. Хлопов. – Полтава: ПНПУ, 2020. С. 331-333. 

6.3.1.13. Лаврушко Т. Формування технологічної компетентності учнів основної 

школи у трудовому навчанні. Теоретико-методичні аспекти технологічної освіти 

учнівської та студентської молоді засобами естетичної культури та дизайну : збірник 

матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції кафедри теорії і методики 

технологічної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. 

Короленка (24-25 вересня 2020 року) / За заг. ред. проф. В.П. Титаренко, А.Ю. Цини; 

Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка, каф. теорії і методики технологічної освіти. – 

Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2020. С. 25-28. 

6.3.1.14.  Лидзар О.М. Виховання культури безпеки життєдіяльності у студентів. 

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

практ. конф., присвяченої Всесвітнім Дням цивільної оборони та охорони праці. (Полтава, 

23–24 квітня 2020 р.) / упоряд., і ред.: В. П. Титаренко, А. М. Хлопов. – Полтава: ПНПУ, 

2020. С. 386-389. 

6.3.1.15. Ляшенко С.В. Формування здоров’язберігаючої компетентності в учнів 5-9 

класів на уроках трудового навчання. Безпека життя і діяльності людини: теорія та 

практика : збірник наук. праць Всеук. наук.-практ. конф., присвяченої Всесвітнім Дням 

цивільної оборони та охорони праці. (Полтава, 23–24 квітня 2020 р.) / упоряд., і ред.: 

В. П. Титаренко, А. М. Хлопов. – Полтава: ПНПУ, 2020. С. 143-146. 

6.3.1.16.  Ляшенко С.  Педагогічне  обґрунтування і застосування принципів 

технологічної освіти. Теоретико-методичні аспекти технологічної освіти учнівської та 

студентської молоді засобами естетичної культури та дизайну : збірник матеріалів 

Всеукраїнської науково-практичної конференції кафедри теорії і методики технологічної 

освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (24-

25 вересня 2020 року) / За заг. ред. проф. В.П. Титаренко, А.Ю. Цини; Полтав. нац. пед. 

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

імені В.Г. Короленка, 2020. С. 28-30. 

1.1.1. Мисак О. Використання виховного потенціалу традицій у підготовці 

майбутніх вчителів. Теоретико-методичні аспекти технологічної освіти учнівської та 

студентської молоді засобами естетичної культури та дизайну : збірник матеріалів 

Всеукраїнської науково-практичної конференції кафедри теорії і методики технологічної 

освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (24-

25 вересня 2020 року) / За заг. ред. проф. В.П. Титаренко, А.Ю. Цини; Полтав. нац. пед. 

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

імені В.Г. Короленка, 2020. С. 117-120. 

6.3.1.17. Павлик Ю.А. Пріоритетність питань безпеки життєдіяльності людини у 

сучасних умовах. Безпека життя і діяльності людини: теорія та практика : збірник наук. 

праць Всеук. наук.-практ. конф., присвяченої Всесвітнім Дням цивільної оборони та 

охорони праці. (Полтава, 23–24 квітня 2020 р.) / упоряд., і ред.: В. П. Титаренко, 

А. М. Хлопов. – Полтава: ПНПУ, 2020. С. 217-220. 
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6.3.1.18.  Павлик Ю. Впровадження інноваційних педагогічних технологій в 

практику трудового навчання. Теоретико-методичні аспекти технологічної освіти 

учнівської та студентської молоді засобами естетичної культури та дизайну : збірник 

матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції кафедри теорії і методики 

технологічної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. 

Короленка (24-25 вересня 2020 року) / За заг. ред. проф. В.П. Титаренко, А.Ю. Цини; 

Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка, каф. теорії і методики технологічної освіти. – 

Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2020. С. 36-38. 

6.3.1.19. Поляков С.В. Передумови формування культури безпеки у проєктно-

технологічній діяльності учнів. Безпека життя і діяльності людини: теорія та практика : 

збірник наук. праць Всеук. наук.-практ. конф., присвяченої Всесвітнім Дням цивільної 

оборони та охорони праці. (Полтава, 23–24 квітня 2020 р.) / упоряд., і ред.: 

В. П. Титаренко, А. М. Хлопов. – Полтава: ПНПУ, 2020. С. 369-371. 

6.3.1.20. Рись О.О. Актуальні питання безпеки життєдіяльності на уроках 

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

Всеук. наук.-практ. конф., присвяченої Всесвітнім Дням цивільної оборони та охорони 

праці. (Полтава, 23–24 квітня 2020 р.) / упоряд., і ред.: В. П. Титаренко, А. М. Хлопов. – 

Полтава: ПНПУ, 2020. С. 204-207. 

6.3.1.21. Рутковська О.М. Психолого-педагогічні умови осмислення та закріплення 

в пам’яті учнів інформації з безпеки позаурочної діяльності з трудового навчання. Безпека 

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

конф., присвяченої Всесвітнім Дням цивільної оборони та охорони праці. (Полтава, 23–

24 квітня 2020 р.) / упоряд., і ред.: В. П. Титаренко, А. М. Хлопов. – Полтава: ПНПУ, 

2020. С. 456-458. 

6.3.1.22. Рутковська Олена. Планування й організація самостійної позаурочної 

роботи школярів із трудового навчання. Вища школа. № 7-8 (193), 2020. -- С. 94-102. 

6.3.1.23. Рутковська О. Розвиток творчої особистості на засадах етнодизайну. 

«Народне мистецтво Бойківщини: історія та сучасність» (до 164-ї річниці від дня 

народження Івана Франка, до 87-ї річниці від дня народження заслуженого майстра 

народної творчості України Мирослави Кот) : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції / ред. рада : Оршанський Л.В., Кузан Н.І. та ін. Дрогобич: 

РВВ ДДПУ, 2020. С. 108-113. 

6.3.1.24. Рутковська О. Визначення мети і змісту контрольних заходів за 

позаурочною роботою учнів з трудового навчання. Теоретико-методичні аспекти 

технологічної освіти учнівської та студентської молоді засобами естетичної культури та 

дизайну : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції кафедри 

теорії і методики технологічної освіти Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка (24-25 вересня 2020 року) / За заг. ред. проф. 

В.П. Титаренко, А.Ю. Цини; Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка, каф. теорії і 

методики технологічної освіти. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2020. С. 38-42. 

6.3.1.25. Савченко А.Г. Формування готовності у майбутніх учителів трудового 

навчання до педагогічних інновацій. Дидаскал : часопис : матеріали Міжнародної науково 

– практичної конференції «Забезпечення якості вищої освіти в Україні: сучасний стан і 

перспективи», 12-13 листопада 2019 р. / Кафедра загальної педагогіки та андрагогіки 

ПНПУ імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2020. – № 20. – С. 152-154. 

6.3.1.26. Савченко А.Г. Формування культури безпеки сучасної студентської молоді 

у закладах вищої освіти. Безпека життя і діяльності людини: теорія та практика : збірник 

наук. праць Всеук. наук.-практ. конф., присвяченої Всесвітнім Дням цивільної оборони та 

охорони праці. (Полтава, 23–24 квітня 2020 р.) / упоряд., і ред.: В. П. Титаренко, 

А. М. Хлопов. – Полтава: ПНПУ, 2020. С. 371-373. 

1.1.2. Савченко А. Наукова школа професора сидоренка віктора костянтиновича. 

Теоретико-методичні аспекти технологічної освіти учнівської та студентської молоді 

засобами естетичної культури та дизайну : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-
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практичної конференції кафедри теорії і методики технологічної освіти Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (24-25 вересня 2020 року) 

/ За заг. ред. проф. В.П. Титаренко, А.Ю. Цини; Полтав. нац. пед. ун-т імені 

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

імені В.Г. Короленка, 2020. С. 143-145. 

6.3.1.27. Тітова А.В. Безпека людини в сучасних умовах. Безпека життя і діяльності 

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

Всесвітнім Дням цивільної оборони та охорони праці. (Полтава, 23–24 квітня 

2020 р.) / упоряд., і ред.: В. П. Титаренко, А. М. Хлопов. – Полтава: ПНПУ, 2020. С. 220-

221. 

6.3.1.28. Тітова А. Зміст, структура та особливості понятійного конструкту 

«формування в учнів компетентності зі здорового життя». Теоретико-методичні аспекти 

технологічної освіти учнівської та студентської молоді засобами естетичної культури та 

дизайну : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції кафедри 

теорії і методики технологічної освіти Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка (24-25 вересня 2020 року) / За заг. ред. проф. 

В.П. Титаренко, А.Ю. Цини; Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка, каф. теорії і 

методики технологічної освіти. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2020. С. 120-124. 

6.3.1.29. Улько А.В. Антропогенний вплив людської діяльності на природнє 

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

Всеук. наук.-практ. конф., присвяченої Всесвітнім Дням цивільної оборони та охорони 

праці. (Полтава, 23–24 квітня 2020 р.) / упоряд., і ред.: В. П. Титаренко, А. М. Хлопов. – 

Полтава: ПНПУ, 2020. С. 429-432. 

6.3.1.30. Шах І.В. Упровадження здоров’язбережувальних освітніх технологій під 

час виготовлення вишитих виробів. Безпека життя і діяльності людини: теорія та практика 

: збірник наук. праць Всеук. наук.-практ. конф., присвяченої Всесвітнім Дням цивільної 

оборони та охорони праці. (Полтава, 23–24 квітня 2020 р.) / упоряд., і ред.: 

В. П. Титаренко, А. М. Хлопов. – Полтава: ПНПУ, 2020. С. 322-324. 

6.3.1.31. Шуть С.О. Використання ризик-орієнтованого підходу для аналізу 

вірогідності виникнення пожежі у навчальній майстерні. Безпека життя і діяльності 

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

Всесвітнім Дням цивільної оборони та охорони праці. (Полтава, 23–24 квітня 

2020 р.) / упоряд., і ред.: В. П. Титаренко, А. М. Хлопов. – Полтава: ПНПУ, 2020. С. 404-

406. 

6.3.1.32.  Шуть С. Використання медіаосвітних технологій мотивації трудового 

навчання учні 5-9 класів. Теоретико-методичні аспекти технологічної освіти учнівської та 

студентської молоді засобами естетичної культури та дизайну : збірник матеріалів 

Всеукраїнської науково-практичної конференції кафедри теорії і методики технологічної 

освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (24-

25 вересня 2020 року) / За заг. ред. проф. В.П. Титаренко, А.Ю. Цини; Полтав. нац. пед. 

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

імені В.Г. Короленка, 2020. С. 58-61. 

 

6.2.1. Студентські публікації у співавторстві із науковими керівниками (кількість 

та список) 

6.2.1.1. Деденєв О.Ю., Цина А.Ю. Сутність, зміст та структура понятійного 

конструкту формування громадянської відповідальності учнів у трудовому навчанні. 

Сучасні технології підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій, 

педагогів професійної освіти і фахівців образотворчого та декоративного мистецтва: 

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

Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020. – Вип. 2. – С. 74-76. 
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6.2.1.2. Крицька І.О., Цина А.Ю. Засоби діагностики сформованості 

громадянської відповідальності учнівської молоді. Дидаскал : часопис : матеріали 

Міжнародної науково – практичної конференції «Забезпечення якості вищої освіти в 

Україні: сучасний стан і перспективи», 12-13 листопада 2019 р. / Кафедра загальної 

педагогіки та андрагогіки ПНПУ імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2020. – № 20. – С. 196-

198. 

6.2.1.3. Крицька І.О. Цина А.Ю. Методика формування громадянської 

відповідальності учнів 5-х класів у соціально-значущих видах  трудової діяльності. 

Сучасні технології підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій, 

педагогів професійної освіти і фахівців образотворчого та декоративного мистецтва: 

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

Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020. – Вип. 1. С. 91-93. 

6.2.1.4. Рутковська О.М., Цина А.Ю. Організація самостійної підготовки учнів до 

уроків трудового навчання // Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-

економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23 березня 

2020 року. – Житомир: ПП “ДжіВіЕс”, 2020. – С. 40-42. 

6.2.1.5. Цина А.Ю., Шах І.В. Упровадження методів театральної педагогіки на 

уроках трудового навчання за принципами колективного виховання Антона Макаренка / // 

Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти. Матеріали ІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції, 14 травня 2020 р. Глухів: Глухівський НПУ ім. 

О. Довженка, 2020. С. 77-79. 

6.2.1.6. Цина А. Ю., Рутковська О. М. Планування змісту, типів та обсягу 

самостійної роботи школярів у позаурочній роботі з трудового навчання. Проблеми 

професійного розвитку вчителя в контексті оновлених освітніх стандартів. Матеріали 

Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції, присвяченої 80-річчю заснування 

Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний 

університет» та 50-річчю започаткування підготовки вчителів трудового навчання в 

ДДПУ, м. Слов’янськ (м. Слов’янськ, 20-21 травня 2020 р.) / Кол. авт.; відповід. редактор і 

укладач В. В. Стешенко. Слов'янськ: ДДПУ, 2020. С. 63-66. 

6.2.1.7. Цина А., Колісник Є. Концептуальні засади розвитку особистості учнів 

засобами театральної педагогіки на уроках трудового навчання. Теоретико-методичні 

аспекти технологічної освіти учнівської та студентської молоді засобами естетичної 

культури та дизайну : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 

кафедри теорії і методики технологічної освіти Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка (24-25 вересня 2020 року) / За заг. ред. проф. 

В.П. Титаренко, А.Ю. Цини; Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка, каф. теорії і 

методики технологічної освіти. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2020. С. 9-12. 

 

6.3. Результати участі студентів у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(вказати тільки переможців) 

ПІП студента Предмет Місце 

   

 

6.4. Результати участі студентів у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт (вказати тільки переможців) 
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ПІП студента Галузь Місце 

Шах Ірина Вікторівна «Технологічна освіта» Диплом І ступеня 

 

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

(до 20 рядків) 

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

рядків) 

Студентка групи ТД-21ск Тітова Аліна Володимирівна стала призеркою 

Університетський конкурс наукових робіт «НАТО-Україна: співпраця заради безпеки та 

миру». 

 

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 

2016 31 – – 

2017 31 1 – 

2018 26 2 1 

2019 48 1 – 

2020 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) 

 

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

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

На базі аудиторії № 208 кафедри з 2020 року функціонує Коучінг-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. 

На базі центру проводилися зустрічі з науково-педагогічними працівниками області, 

організовувалася виставкова діяльність з пропаганди творчих здобутків здобувачів освіти 

та викладачів факультету технологій та дизайну. 

 

IX. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями 

 

9.1. Договори та угоди, укладені до 2020 р., дія яких продовжується 

 

Країна 

партнер 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

Номер 

договору 
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термін його дії 

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 2020 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. Сертифікат учасника онлайн практикуму «Інтернаціоналізація закладів освіти як 

обов’язкова передумова успішної грантової діяльності» № 1493.20 Титаренко Валентина 

пройшла курс підвищення кваліфікації в сфері застосування проєктного підходу, 

інтернаціоналізації та між секторної співпраці (15 год., 0,5 кредит ECTS) програма 

розроблена у співпраці: Фундація Central European Academy and Certifications (CEASC) ГО 

«Асоціація Проектних Менеджерів України» (вересень 2020 р.). 

 

X. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась 

спільно з науковими установами Національної академії наук України та 

Національної академії педагогічних наук України (до 20 рядків) 

1. Наукова установа: 

2. Напрями діяльності: 

− Спільні структурні підрозділи 

− Тематика досліджень 

− Видавнича діяльність 

− Стажування студентів та аспірантів на базі академічних установ 

− Результативність спільної співпраці 

− Об’єднання зусиль щодо створення спільних центрів колективного 

користування наукоємним обладнанням, шляхи вирішення цього питання 

 

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

на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення 

регіональних потреб (до 10 рядків). 

Рецензування освітніх програм спеціальності 014 Середня освіта (Трудове 

навчання та технології ) працівниками Департаменту освіти і науки Полтавської обласної 

державної адміністрації. 
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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 

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.).   

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.). 

5.  Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

«Теоретико-

методичні аспекти 

технологічної освіти 

учнівської та 

студентської молоді 

засобами естетичної 

культури та 

Упровадження 

методики 

застосування 

інноваційних 

технологій 

технологічної 

освіти учнівської 

та студентської 

молоді 
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XIII. Конференції 

13.1.Інформація про проведення кафедрою конференцій (семінарів) 

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

 Кількість проведених конференцій 

 2017 2018 2019 2020 

Міжнародна конференція 1 1 1 – 

Всеукраїнська конференція 1 1 – 1 

 

13.2.Назви конференцій, проведених у 2020 р. 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-методичні аспекти 

технологічної освіти учнівської та студентської молоді засобами естетичної культури та 

дизайну» (м. Полтава, ПНПУ імені В.Г. Короленка, 24-25 вересня 2020 року). 

 

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: 

1.2.1. Титаренко О.О. Основи тваринництва / Полтав. нац. пед. ун-т імені 

В.Г. Короленка. – Полтава: ПП «Астрая», 2020. – 230 с. 

1.2.2. Гриценко Лариса, Страшко Людмила. Семантичні та графічні особливості 

гуцульської та полтавської писанок. Полтавська школа етнодизайну: кол. монографія / 

кол. авторів: Степаненко М. І., Антонович Є. А., Бутенко В. Г., Тименко В. П., Цина А. Ю. 

та ін. ; за заг. ред. Титаренко В. П. Полтава : Вид-во «Астрая», 2020. С. 112-124. 

1.2.3. Срібна Юлія. Художньо-стилістичні особливості килимів Полтавщини та 

Івано-Франківщини. Полтавська школа етнодизайну: кол. монографія / кол. авторів: 

Степаненко М. І., Антонович Є. А., Бутенко В. Г., Тименко В. П., Цина А. Ю. та ін. ; за 

заг. ред. Титаренко В. П. Полтава : Вид-во «Астрая», 2020. С. 135-148. 

1.2.4. Титаренко Валентина. Традиції вишивального мистецтва українців: 

гуцульська і полтавська вишивка. Полтавська школа етнодизайну: кол. монографія / кол. 

авторів: Степаненко М. І., Антонович Є. А., Бутенко В. Г., Тименко В. П., Цина А. Ю. та 

ін. ; за заг. ред. Титаренко В. П. Полтава : Вид-во «Астрая», 2020. С. 124-135. 

1.2.5. Титаренко Ольга. Полтавський краєзнавчий музей імені В. Кричевського: 

історія і сьогодення. Полтавська школа етнодизайну: кол. монографія / кол. авторів: 

Степаненко М. І., Антонович Є. А., Бутенко В. Г., Тименко В. П., Цина А. Ю. та ін. ; за 

заг. ред. Титаренко В. П. Полтава : Вид-во «Астрая», 2020. С. 75-82. 

1.2.6. Цина Андрій.  Локації літньої карпатської школи-2020: погляд з Полтавщини. 

Полтавська школа етнодизайну: кол. монографія / кол. авторів: Степаненко М. І., 

дизайну» (м. 

Полтава, ПНПУ 

імені 

В.Г. Короленка, 24-

25 вересня 2020 

року). 
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Антонович Є. А., Бутенко В. Г., Тименко В. П., Цина А. Ю. та ін. ; за заг. ред. 

Титаренко В. П. Полтава : Вид-во «Астрая», 2020. С. 52-65. 

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

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

Титаренко В.П. Методика вивчення декоративно-прикладної творчості: навчальний 

посібник. – Полтава: ПП «Астрая», 2020. – 252 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: – 

7.2. У інших наукометричних виданнях (Index Copernicus): 

7.2.1. Гриценко Л., Крицька І., Цина А. Зміст, структура та концептуальні засади 

формування громадянської відповідальності учнів у трудовому навчанні. Наукові записки 

Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. 

пр. Бердянськ : БДПУ.  2020. Вип.1.  С. 146-155.  

7.2.2. Бобровська Ірина, Гриценко Лариса. Методичні аспекти викладання 

креслення в професійно-технічному навчальному закладі. Ukrainian professional education 

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

В. Г. Короленка. Полтава, 2019. Вип. № 6. С. 106-111. 

7.2.3. Титаренко Ольга. Інтеграція педагогічного і культурологічного знання» 

(наукова школа проф. Кравченко Л.М.). Ukrainian professional education = Українська 

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

Полтава, 2019. Вип. № 6. С. 138-140. 

7.2.4. Blyzniuk Mykola, Debre Oleksii. Domestic experience in studying design 

technology. Project approach in the didactic process of universities - international dimension : 

in 4 parts. Part 2. – Lodz : PIKTOR Szlaski i Sobczak Spółka Jawna, 2020. Р 14-25. 

7.2.5. Hrytsenko Larysa, Strashko Liudmyla. Using the potential of art design in shaping 

the professional worldview of professionals. Project approach in the didactic process of 

universities - international dimension : in 4 parts. Part 2. – Lodz : PIKTOR Szlaski i Sobczak 

Spółka Jawna, 2020. Р 51-61. 

7.2.6. Kudria Oksana, Sribna Yuliia. Content and methodological aspects of studying the 

discipline "technology of household activities". Project approach in the didactic process of 

universities - international dimension : in 4 parts. Part 2. – Lodz : PIKTOR Szlaski i Sobczak 

Spółka Jawna, 2020. Р 86-93. 

7.2.7. Sribna Yulia A., Yalanska Svitlana P., Mamon Oleksandr V. The pedagogical and 

psychological value of artistic practices in post-secondary education classrooms. Revista 

ESPACIOS: Vol.41(23), Art. 2. – Venezuela: Sociacion de Profesionales y Tecnicos del 

CONICIT, 2020. P. 12-19. 

7.2.8. Tytarenko Valentyna, Myronenko Volodymyr. Professional training of the future 

teacher of labor training and technologies for implementation of pre-profile training of primary 

school  students. Project approach in the didactic process of universities - international 

dimension : in 4 parts. Part 2. – Lodz : PIKTOR Szlaski i Sobczak Spółka Jawna, 2020. Р 181-

190. 

7.2.9. Tytarenko Olha, Savchenko Anastasiia. Scientific school of professor Victor 

Ostiantynovych Sidorenko. Project approach in the didactic process of universities - 

international dimension : in 4 parts. Part 2. – Lodz : PIKTOR Szlaski i Sobczak Spółka Jawna, 

2020. Р 190-199. 

7.2.10. Tsina A. (2020). Pedagogical technologies for the development of the life and 

professional maturity of future teachers. Amazonia Investiga, 9(28), 508-518.  

7.2.11. Tsina V., Tsina A., Blyzniuk M., Sribna J., Khomenko L., Titarenko V., Titarenko 

V. (2020). Pedagogical technologies of development of spiritual maturity of future teachers. 



17 

 

Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. Año: VII. Número: 2. Artículo 

no.: 73. Período: 1ro de enero al 30 de abril del 2020. 27 p. 

7.2.12. Tsyna Andriy, Dedeniev Oleksandr. Conceptual principles and content of the 

conceptual construction "formation of civil responsibility of students in labor education". Project 

approach in the didactic process of universities - international dimension : in 4 parts. Part 2. – 

Lodz : PIKTOR Szlaski i Sobczak Spółka Jawna, 2020. Р 209-216. 

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

7.3.1. Гриценко Л.  Формування ключових понять шкільного предмета «Трудове 

навчання» в учнів засобами мисленнєвих та практичних дій. Вища школа. № 6 (191), 2020. 

– С. 75-84. 

7.3.2. Гриценко Л., Крицька І., Цина А. Зміст, структура та концептуальні засади 

формування громадянської відповідальності учнів у трудовому навчанні. Наукові записки 

Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. 

пр. Бердянськ : БДПУ.  2020. Вип.1.  С. 146-155.  

7.3.3. Дебре О. Метод проектів як засіб розвитку учнів старших класів. Вища школа. 

№ 2(187), 2020. – С. 37-45. 

7.3.4.  Срібна Ю.А. Формування творчої особистості майбутнього вчителя 

технологій засобами декоративно-прикладної творчості Методологія ергодизайнерської 

підготовки майбутніх педагогів. Вища школа. № 6 (191), 2020. –  С. 18-26. 

7.3.5. Титаренко В., Борисова Т. Методологія ергодизайнерської підготовки 

майбутніх педагогів. Вища школа. № 6 (191), 2020. –  С. 7-18. 

7.3.6. Титаренко О. До питання поширення  агрономічних знань студентів через 

дослідництво вчених Полтавщини. Вища школа. № 6 (191), 2020. – С. 70-75. 

7.3.7. Цина А., Іманова С. Інтеграція змісту базової середньої освіти: вітчизняний, 

зарубіжний досвід та перспективи. Вища школа. № 9 (193), 2020. – С. 58-69. 

7.3.8.  Цина А., Савченко А. Наукові засади підготовки  вчителів трудового 

навчання та технологій у праях професора Віктора Сидоренка. Вища школа. № 6 (191), 

2020. – С. 59-69. 

7.4.  В університетських не фахових виданнях 

7.5. У інших (не фахових) виданнях 

8. Публікації у збірниках матеріалів конференцій 

8.1. Міжнародних конференцій: 

8.1.1. Цина А.Ю., Крицька І.О. Засоби діагностики сформованості громадянської 

відповідальності учнівської молоді. Дидаскал : часопис : матеріали Міжнародної науково 

– практичної конференції «Забезпечення якості вищої освіти в Україні: сучасний стан і 

перспективи», 12-13 листопада 2019 р. / Кафедра загальної педагогіки та 

андрагогіки ПНПУ імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2020. – № 20. – С. 196-198. 

8.1.2. Цина А.Ю., Рутковська О.М. Організація самостійної підготовки учнів до 

уроків трудового навчання // Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-

економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23 березня 

2020 року. – Житомир: ПП “ДжіВіЕс”, 2020. – С. 40-42. 

8.1.3. Цина А.Ю., Шах І.В. Упровадження методів театральної педагогіки на уроках 

трудового навчання за принципами колективного виховання Антона Макаренка / // 

Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти. Матеріали ІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції, 14 травня 2020 р. Глухів: Глухівський НПУ ім. О. 

Довженка, 2020. С. 77-79. 

8.1.4. Цина А. Ю., Рутковська О. М. Планування змісту, типів та обсягу самостійної 

роботи школярів у позаурочній роботі з трудового навчання. Проблеми професійного 

розвитку вчителя в контексті оновлених освітніх стандартів. Матеріали Міжнародної 

науково-практичної Інтернет конференції, присвяченої 80-річчю заснування Державного 

вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» та 50-

річчю започаткування підготовки вчителів трудового навчання в ДДПУ, м. Слов’янськ (м. 
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Слов’янськ, 20-21 травня 2020 р.) / Кол. авт.; відповід. редактор і укладач В. В. Стешенко. 

Слов'янськ: ДДПУ, 2020. 108 с. 

8.2. Всеукраїнських конференцій: 

8.2.1. Близнюк М.М. Теорія сталого розвитку як основа безпеки життя і діяльності 

людини: освітній аспект. Безпека життя і діяльності людини: теорія та практика : збірник 

наук. праць Всеук. наук.-практ. конф., присвяченої Всесвітнім Дням цивільної оборони та 

охорони праці. (Полтава, 23–24 квітня 2020 р.) / упоряд., і ред.: В. П. Титаренко, 

А. М. Хлопов. – Полтава: ПНПУ, 2020. С. 43-49. 

8.2.2. Гриценко Л.О. Формування безпекознавчої компетентності студентів із 

використанням проєктних освітніх технологій (на матеріалі курсу «основи проектування 

та моделювання»). Безпека життя і діяльності людини: теорія та практика : збірник наук. 

праць Всеук. наук.-практ. конф., присвяченої Всесвітнім Дням цивільної оборони та 

охорони праці. (Полтава, 23–24 квітня 2020 р.) / упоряд., і ред.: В. П. Титаренко, 

А. М. Хлопов. – Полтава: ПНПУ, 2020. С. 362-366. 

8.2.3. Дебре О.С. Практичне використання безпеки життєдіяльності на уроках 

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

наук. праць Всеук. наук.-практ. конф., присвяченої Всесвітнім Дням цивільної оборони та 

охорони праці. (Полтава, 23–24 квітня 2020 р.) / упоряд., і ред.: В. П. Титаренко, 

А. М. Хлопов. – Полтава: ПНПУ, 2020. С. 94-98. 

8.2.4. Дядюн Л.М. Безпечні умови праці – запорука збереження здоров’я та життя 

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

Всеук. наук.-практ. конф., присвяченої Всесвітнім Дням цивільної оборони та охорони 

праці. (Полтава, 23–24 квітня 2020 р.) / упоряд., і ред.: В. П. Титаренко, А. М. Хлопов. – 

Полтава: ПНПУ, 2020. С. 261-265. 

8.2.5. Кербут Ю.В., Дмитрієнко О.О. Особливості проведення відеоконференцій на 

платформі G Suite for Education. Новітні інформаційно-комунікаційні технології в освіті: 

матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та 

студентів (Полтава, 18-19 листопада 2020 р.). – Полтава: ПП “Астрая”, 2020. – С. 16-18. 

8.2.6. Кудря О.В. Формування у студентів культури безпечної праці у процесі 

вивчення навчальної дисципліни «Технологічний практикум». Безпека життя і діяльності 

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

Всесвітнім Дням цивільної оборони та охорони праці. (Полтава, 23–24 квітня 

2020 р.) / упоряд., і ред.: В. П. Титаренко, А. М. Хлопов. – Полтава: ПНПУ, 2020. С. 355-

357. 

8.2.7.  Кудря О. Формування фахових компетентностей у процесі вивчення 

студентами навчальної дисципліни «декоративно-прикладна творчість». Теоретико-

методичні аспекти технологічної освіти учнівської та студентської молоді засобами 

естетичної культури та дизайну : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної 

конференції кафедри теорії і методики технологічної освіти Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка (24-25 вересня 2020 року) / За заг. ред. 

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

і методики технологічної освіти. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2020. С. 140-

143. 

8.2.8. Срібна Ю.А. Використання здоров’язбережувальних технологій на 

лабораторних заняттях з вишивкарства. Безпека життя і діяльності людини: теорія та 

практика : збірник наук. праць Всеук. наук.-практ. конф., присвяченої Всесвітнім Дням 

цивільної оборони та охорони праці. (Полтава, 23–24 квітня 2020 р.) / упоряд., і ред.: 

В. П. Титаренко, А. М. Хлопов. – Полтава: ПНПУ, 2020. С. 257-260. 

8.2.9. Титаренко В.П. Організація здорового способу життя студентів факультету 

технологій та дизайну. Безпека життя і діяльності людини: теорія та практика : збірник 

наук. праць Всеук. наук.-практ. конф., присвяченої Всесвітнім Дням цивільної оборони та 

охорони праці. (Полтава, 23–24 квітня 2020 р.) / упоряд., і ред.: В. П. Титаренко, 

А. М. Хлопов. – Полтава: ПНПУ, 2020. С. 4-6. 
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8.2.10. Титаренко В.П. Осередки підготовки вчителів у галузі декоративно-

ужиткового мистецтва в центральній та південній Україні. Народне мистецтво 

Бойківщини: історія та сучасність» (до 164-ї річниці від дня народження Івана Франка, 

до 87-ї річниці від дня народження заслуженого майстра народної творчості України 

Мирослави Кот) : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / 

ред. рада : Оршанський Л.В., Кузан Н.І. та ін. Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2020. С. 138-142. 

8.2.11. Титаренко О.О. Хімічні добавки у продуктах харчування . Безпека життя і 

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

присвяченої Всесвітнім Дням цивільної оборони та охорони праці. (Полтава, 23–24 квітня 

2020 р.) / упоряд., і ред.: В. П. Титаренко, А. М. Хлопов. – Полтава: ПНПУ, 2020. С. 143-

146. 

8.2.12. Цина А.Ю. Формування рівня мотивації безпеки особистості майбутнього 

вчителя у професійній підготовці. Безпека життя і діяльності людини: теорія та практика : 

збірник наук. праць Всеук. наук.-практ. конф., присвяченої Всесвітнім Дням цивільної 

оборони та охорони праці. (Полтава, 23–24 квітня 2020 р.) / упоряд., і ред.: 

В. П. Титаренко, А. М. Хлопов. – Полтава: ПНПУ, 2020. С. 53-57. 

8.2.13. Цина А.Ю. Декоративно-ужиткове мистецтво як символічний світ народної 

творчості. Народне мистецтво Бойківщини: історія та сучасність» (до 164-ї річниці від 

дня народження Івана Франка, до 87-ї річниці від дня народження заслуженого майстра 

народної творчості України Мирослави Кот) : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції / ред. рада : Оршанський Л.В., Кузан Н.І. та ін. Дрогобич: 

РВВ ДДПУ, 2020. С. 152-158. 

8.2.14.  Шпортюк С.М. Сучасні тенденції удосконалення вивчення дисципліни 

«цивільна безпека». Безпека життя і діяльності людини: теорія та практика : збірник наук. 

праць Всеук. наук.-практ. конф., присвяченої Всесвітнім Дням цивільної оборони та 

охорони праці. (Полтава, 23–24 квітня 2020 р.) / упоряд., і ред.: В. П. Титаренко, 

А. М. Хлопов. – Полтава: ПНПУ, 2020. С. 277-281. 

 

XV.Питомі показники результативності наукової діяльності кафедри у 2020 р. 

 

k1 Кількість захищених у 2020 р. кандидатських дисертацій / кількість ставок НПП* – 

k2 Кількість захищених у 2020  р. докторських дисертацій / кількість ставок НПП – 

k3 Кількість отриманих у 2020  р. вчених звань доцента і професора / кількість ставок НПП – 

k4 
Кількість отриманих у 2020  р. державних нагород для молодих учених / кількість 

ставок НПП 

– 

k5 
Обсяг надходжень у 2020  р. до спеціального фонду державного бюджету (тис. грн) 

за НП**/кількість ставок НПП 

2,9 

k6 
Обсяг надходжень у 2020  р. до загального фонду державного бюджету (тис. грн)  

за НП / кількість ставок НПП 

– 

k7 Обсяг фінансування у 2020  р. НП із міжнародних фондів (тис. грн) / кількість ставок НПП – 

k8 
Кількість отриманих у 2020  р. охоронних документів, право власності на які 

належить Університету /кількість ставок НПП 

0,37 

k9 Кількість опублікованих у 2020  р. монографій / кількість ставок НПП 0,15 

k10 
Кількість наукових публікацій за 2020 р.у центральних, фахових виданнях України 

та у зарубіжних виданнях / кількість ставок НПП 

1,39 

k11 
Кількість публікацій за 2020 р. у наукометричних базах даних Scopus і Web of 

Science/ кількість ставок НПП 

– 
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k12 
Кількість призових місць за 2019-2020 н. р. у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах 

наукових робіт студентів/кількість ставок НПП 

0,07 

Σ  Загальний показник науково-дослідної та інноваційної діяльності кафедри 4,88 

 

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

 

XV. Основні завдання наукової, науково-технічної та інноваційної 

діяльності кафедри на 2021 р. 

1. Провести VІ Міжнародний конгрес «Етнодизайн у контексті відродження 

української національної ідентичності та європейської інтеграції» 22-23 жовтня 2021 року. 

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. 

 

 

Примітки: 

1. Текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,0, кегль 12, 

абзацний відступ – 10 мм, вирівнювання по ширині (для тексту), по лівому краю (для 

таблиць). 

2. У назві файлу зазначити назву кафедри (без слова кафедра та інших символів), напр. 

Географії та методики її навчання. docx 

3. До кожного пункту під час захисту звітів додавати матеріали, що засвідчують 

результати наукової діяльності (публікації викладачів і студентів, угоди про співпрацю, 

патенти, свідоцтва, дипломи тощо). 

4. Презентація має містити скановані зображення дипломів, патентів, свідоцтв, 

обкладинок монографій, журналів, де опубліковані статті з імпакт-фактором, 

фотоматеріали конференцій, проведених кафедрою; закордонних стажувань науково-

педагогічних працівників кафедри тощо.  
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Звіт про міжнародну діяльність кафедри теорії і методики технологічної освіти  

у 2020 році 

 

1. Договори та угоди, укладені в 2020 р. 

Країна 

партнер 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

Номер 

договору 

      

 

2. Розробка чи реалізація міжнародного наукового/освітнього гранту. 

Назва проекту Організація-

донор 

Учасники 

проектної групи 

Результат 

    

 

3. Участь у міжнародному науковому/освітньому проєкті. 

Назва проекту Країна(ни)-

партнер(ри) 

Учасники від 

кафедри 

Опис діяльності за 

проектом (до 20 слів) 

    

 

4. Інформація про закордонні стажування. 

ПІБ особи, яка 

пройшла стажування 

Країна 

стажування 

Тема 

стажування 

Термін 

стажування 

Документ, що 

засвідчує 

результати 

стажування 

Титаренко В.П. Польща Інтернаціоналі-

зація закладів 

освіти як 

обов’язкова 

передумова 

успішної 

грантової 

діяльності 

вересень 

2020 р. 

Сертифікат 

№ 1493.20 

Титаренко В.П. Польща  Міжнародні 

проекти: 

написання, 

аплікування, 

управління та 

звітність 

березень-

серпень 

2020 р. 

Сертифікат 

№2020/08/941 

Гриценко Л.О. Польща Міжнародні 

проекти: 

написання, 

аплікування, 

управління та 

звітність 

березень-

серпень 

2020 р. 

Сертифікат 

№2020/08/949 

Срібна Ю.А. Польща Міжнародні 

проекти: 

написання, 

аплікування, 

управління та 

звітність 

березень-

серпень 

2020 р. 

Сертифікат 

№2020/08/961 
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Дебре О.С. Польща Міжнародні 

проекти: 

написання, 

аплікування, 

управління та 

звітність 

березень-

серпень 

2020 р. 

Сертифікат 

№2020/08/945 

 

5. Інформація про закордонні відрядження. 

ПІБ особи, яка 

перебувала у 

відрядженні 

Країна та організація, куди 

здійснено відрядження 

Термін 

відрядження 

Мета відрядження 

    

 

6. Отримання мовного сертифікату міжнародного зразка (IELTS, TOEFL, FCE/CFE, 

CPE, TOFIC). 

ПІБ особи, яка отримала сертифікат Назва іспиту Рівень 

   

 

7. Членство в іноземних організаціях (за профілем кафедри). 

Назва організації ПІБ учасника 

  

 

8. Інші види міжнародної співпраці. 
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Форма представлення рейтингу НПП кафедри  

теорії і методики технологічної освіти 

за підсумками наукової роботи у 2020 р.  
П.І.П. Посада, 

науковий 

ступінь,  вчене 

звання 

Науково-

педагогічний 

стаж 

Частина ставки Рейтинговий 

бал  

Цина А.Ю. зав. кафедри, 

проф., д.п.н. 

36 р. 1,5 1367 

Титаренко В.П. проф., д.п.н. 42 р. 0,5 1582 

Близнюк М.М. доц., д.п.н. 1 р. 0,5 625 

Гриценко Л.О. доц., к.п.н. 34 р. 1,5 1010 

Титаренко О.О. доц., к.с.-г.-н. 21 р. 1,5 1095 

Кудря О.В. доц., к.п.н. 21 р. 0,5 857 

Кузьменко П.І. доц., к.п.н. 4 міс. 0,5 617 

Титаренко В.М. ст. викл, к.п.н. 8 р. 0,5 625 

Срібна Ю.А. ст. викл, к.п.н. 14 р. 1,5 1160 

Дебре О.С. асист. 1 р. 1,5 796 

Марюхніч Л.Л. асист. 3 р. 0,5 797 

Кудлай О.О. асист. 2 р. 0,5 507 

Кербут Ю.В. асист. 1 р. 0,5 527 

Дядюн Л.М. асист. 4 міс. 0,5 527 

Маджара М.М. асист. 4 міс. 0,5 527 

Шпортюк С.М. асист. 4 міс. 0,5 527 

Рейтингова оцінка науково-дослідної роботи кафедри 12619 

 

Рейтингова оцінка науково-дослідної роботи кафедри визначається за сумою 

балів:  

Бал (за сумою показників) = Н1+Н2+Н3+Н…+ К, 

де    Н – рейтинговий бал штатних НПП кафедри  

        К – характеристика кадрового потенціалу кафедри. 
 

Бал (за сумою показників) = 12619+200+80 = 12899 
 

Кадровий потенціал кафедри визначається за шкалою: 

Показник Бал 

Наявність у штаті кафедри доктора наук 100  

(за кожного доктора наук) 

Частка НПП із науковими ступенями та вченими званнями  

50 – 59 %  20 

60 – 69 % 40 

70 – 79 % 60 

80 – 89 % 80 

90 – 100 % 100 

З метою визначення рейтингу кафедри бал (за сумою показників) 

приводиться у відповідність до кількості ставок (середньої за рік) на кафедрі за 

формулою:  

                    Рейтинг   =      Бал (за сумою показників) 

                             Кількість ставок штатних 

    викладачів і внутрішніх сумісників 

12899/13,6 = 948,5 


