
Н ауково-дослідна робота

СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ
2016 р ік  ста в найскладнішим для всіх галузей української економіки, зокрема й для розвитку науки. Проте зусиллями колективу університету досягнуті високі показники 
науково-дослідної роботи.

Цього року вступна кампа
нія до аспірантури й док
торантури проходила за 

новими правилами.
Університет ліцензував 10 

спеціальностей асп іран тури 
й відкрив докторантуру з 9 спе
ціальностей. Обсяги підготовки 
науково-педагогічних кадрів 
через аспірантуру для нашого 
університету в 2016 р. є такими: 
денна — 28, вечірня,яка за остан
ні роки з'явилася уперше, — 25.

Для навчання в докторантурі 
за шістьма спеціальностями виді
лено 11 місць.

Сьогодні в аспірантурі навча
ється 252 особи, зокрема за 
контрактом 89 осіб, у докторан
турі — 27 осіб, з них за контрак
том — 2.

За останні 2 роки суттєво зрос
ла кількість аспіратів, які навча
ються за контрактом. У 2013 р.за 
контрактом навчалися 4 особи; 
у 2014 р. —  13; у 2015 р. — 38; 
у 2016 р. — 89. У цьому навчаль
ному році успішно здійснено 
набір аспірантів-іноземців.

У 2016 р. в університеті захи
щено: 15 докторських і 84 канди
датські дисертації, з них у радах 
університету — 10 докторських 
та 79 кандидатських. На розгляді 
в наших спеціалізованих учених 
радах наразі знаходиться 56 дис
ертацій.

Основною формою підви
щення кваліф ікації науково- 
педагогічних кадрів є навчання 
в аспірантурі й докторантурі та 
стажування.У 2016 р. значно роз
ширилася географія стажування 
викладачів і науковців універси
тету. Вони підвищили кваліфіка
цію в 13 країнах: Нідерланди — 
1, Польща — 5 , Німеччина — 4, 
СІНА — З, КНР — 4,Туреччина— 1, 
Англія — 1, Арабські Емірати — 1, 
Ізраїль — 1, Франція — 1, Чехія — 
З, Італія — 1, Словенія — 2.

Високих показників науко
во-дослідної роботи у 2016 р. 
досягла каф. української мови 
(зав. каф. — проф. О.А. Олексенко). 
Викладачами кафедри видано 57 
публікацій загальним обсягом 85,1 
друк. арк. Із них: 3 підручники, 
З навчальні посібники, 24 наукові 
статті, із них — 7 видано за кор
доном. На кафедрі відбулися 5 
захистів кандидатських дисерта
цій. Доцент цієї каф. О.А. Малахова 
увійшла до складу робочої групи 
з питань формування Концепції 
Новоїукраїнської школи;ії обрано 
радником Міністра освіти і науки 
України з питань політики тендер
ної рівності та антидискримінації. 
Вона є членом міжнародної науко
вої групи з тендерної лінгвістики 
в слов'янських мовах; директо
ром Тендерного інформаційно- 
аналітичного центру «Крона» 
(м. Харків), що підтримується 
Представництвом Фонду імені 
Гайнріха Бьолля в Україні. Каф. 
української мови стала співорга- 
нізатором он-лайн конференції 
«Науковий спадок О.О. Потебні 
в контексті історії і сучасності»; XI 
Міжнародної конференції з акту
альних проблем семантичних 
досліджень, взяла активну участь 
у підготовці й проведенні II туру 
Всеукраїнської студентської олім
піади з української мови серед сту
дентів нефахових спеціальностей. 

Суттєві показники у 2016 р. має 
також каф. естетичного вихован
ня й технологій дошкільної осві
ти (зав. каф. — док. пед, н., доц. 
Н.Г. Тарарак). На каф, захищено 
2 докт. дисертації (Н.Г. Тарарак, 
Л.Є. Перетята), видано 2 моногра
фії, 3 навчально-методичні посіб
ники, 2 хрестоматії, 47 наукових 
статей. Доценту Т.О. Шуть при
своєно звання заслуженого діяча 
естрадного мистецтва України.

Новий етап діяльності науковців 
університету позначений активізаці
єю наукової бібліотеки.

У 2016 р. ї ї  працівники роз
почали створення власного 
електронного архіву — інститу- 
ційного репозитарію. Станом на

1 листопада 2016 р. до електро
нного каталогу введено 522 048 
примірників, що складає 68,3% 
від загального фонду бібліотеки.

Відділ рейтингування й транс
феру технологій вивів рейтинг 
фахових видань університету.

За звітний період 8 фахових 
видань університету успішно 
пройшли перереєстрацію.

Англомовна версія збірни
ка «Педагогіка, психологія та 
м едико-біологічні проблеми 
фізичного виховання і спорту» 
включена до переліку електро
нних фахових видань України. 
Станом на листопад 2016 універ
ситет має 14 фахових видань та 
1 електронне фахове видання. 
Цього року збірники універси
тету отримали індекси в поль
ській наукометричній базі Index 
Copernicus (Індекс Копернікус). 
Найвищий індекс мають: «Фізичне 
виховання студентів» — 90,37; 
«Педагогіка, психологія та меди
ко-біологічні проблеми фізично
го виховання і спорту» — 89,06; 
«Літературознавство» — 78,78; 
«Русская филология» — 75,56; 
«Психологія» — 72,78. Решта 
видань має гідні показники, осо
бливо порівняно з минулими 
роками.

Спортивні журнали («Фізичне 
виховання студентів» і «Педа
гогіка, психологія та медико- 
біологічні проблеми фізичного 
виховання і спорту») включені до 
всесвітньої наукометричної бази 
Web of Science Core Collection.

Проф.-викл. склад університе
ту, аспіранти та докторанти про
довжують створювати особисті 
бібліометричні профілі в Google 
Академії. Станом на листопад 
2016 р. створено 564 профільні 
сторінки. За кількістю створених 
профілів наш університет посідає З 
місце у топ-20 вишів України. У 564 
зареєстрованих у Google Академії 
викладачів університету, аспіран
тів та докторантів показники такі:

8 осіб мають індекс Гірша Ю та 
більше, із них — 3 особи мають 
індекс 20 та більше; 333 особи 
мають індекс 1 та більше, 
231 особа має індекс 0; 10 осіб 
мають індекс 1 та більше в базі 
Scopus.

Цього року було також ство
рено бібліометричний профіль 
університету в Google Академії, 
до якого ввійшли найбільш цито
вані наукові праці представників 
проф.-викл. складу, аспірантів 
і докторантів. Станом на листопад 
2016 р. показники такі: загальна 
к-ть цитувань (за всі роки) — 
13170, із них кількість цитувань 
у 2015 р. — 2263, у 2016 р .— 1274 
(індекс Гірша дорівнює 44); за 
показником індексу Гірша бібліо
метричний профіль університету 
посідає 15 місце серед 426 про
філів ВНЗ України.

Кафедри університету про
довжують створювати власні 
бібліометричні профілі в Google 
Академії, але не дуже активно. 
Станом на листопад 2016 р. про
філі мають лише 14 кафедр.

За звітний період здійснено 
більше 15 тисяч запитів щодо 
перегляду матеріалів сайту видань 
користувачами з багатьох країн 
світу (зокрема країн Евросоюзу, 
CLLIA, Канади, Китаю тощо). 
Загальна к-ть переглядів за два 
роки існування — більше43 тисяч. 
Статті, розміщені на сайті, прирів
нюються до публікацій у виданнях 
України, які включені до міжнарод
них наукометричних баз.

Важливим аспектом діяльності уні
верситету є розвиток молодої науки.

У II турі всеукраїнських сту
дентських олімпіад з навчальних 
дисциплін III місце вибороли три 
студентки: музичне мистецтво: 
Дарина Коновал — IV курс; 
українська мова та література: 
Наталія Тімко — IV курс, укр. 
мовно-літ. ф-ту імені Г.Ф. Квітки- 
Основ'яненка; англійська мова: 
Ксенія Кочмала — IV курсу ф-ту 
іноз, філології.

У 11 турі Всеукраїнського кон
курсу студентських наукових 
робіт з природничих, технічних 
і гуманітарних наук диплом 1-го 
ступеня здобула Ірина Свистун, IV 
курс ф-ту психології та соціології 
в галузі «Корекційна та соціальна 
педагогіка». Диплом 11-го ступе
ня здобула Ірина Міньковська,
IV курс укр, мовно-літ. ф-т імені 
Г.Ф. Квітки-Основ'яненка в галузі 
«Гендерні дослідження». Диплом 
ІІІ-го ступеня здобула Світлана 
Вилгіна, III курс групи заочного 
відділення ф-ту психології та 
соціології в галузі «Соціологія»,

На Міжнародному конкурсі 
молодих модельєрів-дизайнерів 
«Печерські каштани» студентка
V курсу худграфу Марія Куц посі
ла І місце в номінації «Аксесуари».

УII Міжнародному турнірі знав
ців історії (Київський університет 
імені Бориса Грінченка) команда 
істфаку посіла III загальнокоманд
не місце,

23-24 лютого відбулася VII 
науково-практична конферен
ція магістрантів університету, за 
результатами якої видано збірник 
«Цивілізаційний поступ сучасної 
освіти і науки». У конференції 
брали участь 340 студентів.

За звітний період універси
тетом проведено 52 конферен
ції, у яких брали участь 3411 
науковців нашого університету, 
у студентських— 1217.68 осіб — 
учасники закордонних конфе
ренцій.

Протягом року наші студенти 
проходять стажування за кордо
ном, а саме: КНР — 9; Польща — 3; 
Ізраїль — 1.

У 2016 р, за напрямом 
«Прикладні розробки» вико
нувалися 4 теми, що фінансу
ються за кошти Держбюджету 
України: «Універсальні навчальні 
дії як інноваційний засіб реалі
зації нових стандартів освіти» 
(кер. І.Ф. Прокопенко), Загальна 
сума на 2016 р. — 338 877 грн.; 
«Теоретико-методичні основи 
застосування засобів інформа
ційної, педагогічної, медико- 
біологічної спрямованості для 
рухового й духовного розвитку 
та формування здорового спо
собу життя» (кер. Ж.Л. Козіна). 
Загальна сума на 2016 рік — 
300 тис. грн.; «Теоретичні та 
методичні засади формування 
мультикультурних компетенцій 
в освітн іх практиках України 
та ЄС: компаративний аналіз» 
(кер. С.В. Бережна). Загальна 
сума на 2016 рік — 250 тис. грн.; 
«Розробка технології форму
вання м іж культурної компе
тентності майбутніх педагогів 
на основі вивчення порівняль
ного народознавства (на мате
ріалі Слобожанщ ини)» (кер. 
В.М. Гриньова). Загальна сума на 
2016 рік — 200 тис. грн. Наукові 
колективи цих тем працюють на 
досягнення високих результатів.

Доволі перспективним шляхом 
комерціалізації є фінансування 
країнами-партнерами культурних 
центрів університету. Сьогодні 
в університеті працює 7 культур
них центрів, кожен з яких свою 
діяльність спрямовує на надання 
освітніх послуг студентам задля 
інтеграції у світову та європей
ську систему освіти та зростання 
авторитету у світі, організації та 
забезпечення міжнародної ака
демічної мобільності викладачів 
і студентів. За програмою акаде
мічної мобільності в університеті 
з листопада розпочали навчання 
в аспірантурі 7 аспірантів з Китаю. 
У цьому році було досягнуто 
домовленості із Генеральним 
Консульством Республіки Польща 
в Харкові щодо фінансування 
«Регіонального центру польської 
мови, культури і науки».

Протягом 2016 р. відбулося 
чимало наукових, науково-просвіт
ницьких заходів факультетського 
й університетського рівнів.

Зокрема ф-т ф ізвиховання 
спільно з Житомирським держу-

ніверситетом імені Івана Франка 
та за головування Університету 
економіки в Бидгощі брали участь 
у розробці проекту Еразмус+ 
Акція К1 (Академічна мобіль
ність студентів); у межах співпра
ці з Генеральним Консульством 
Республіки Польща в Харкові 
в університеті розпочато гран- 
тову співпрацю в багатьох про
ектах. Одним із перших є між
народна наукова конференція 
«Феномен мультикультурності 
й історіїУкраїни і Польщі» (18-19 
жовтня 2016 р.). Сума проекту: 
53 120 грн.

За програмою DAAD в універ
ситеті продовжується академіч
ний обмін лекторами. У цьому 
році на каф. німецької філології 
за програмою мобільності лек
торів розпочав роботу Седрік 
Райхель. 19-23.01.2016 р. уні
верситет приймав делегацію 
Ханшаньського педуніверситету 
(КНР) на чолі з ректором Лінь 
Луньлунем. 24 березня 2016 р. 
відбулася презентація книги 
Маріуша Машкевича, відомого 
польського дипломата, соціо
лога, публіциста, громадського 
діяча «Східна польська політика 
у XX — на початку XXI ст.: концеп
ції та інтерпретації». Українською 
мовою книгу перекладено доц. 
каф. всесвітньої історії Сергієм 
Сєряковим. На презентації був 
присутній Генеральний консул 
Республіки Польща в Харкові 
Януш Яблонський. У цей же день 
освітяни міста Харкова зустріли
ся з громадським та політичним 
діячем М.В. Томенком, який пре
зентував мультимедійний диск 
«7 чудес України», Український 
щорічник, книгу «Україна: істо
рія Конституції». А 23 квітня 
2016 р. відбулася презентація 
книги «Четверта республіка» 
Глави Адміністрації Президента 
України Бориса Ложкіна. 26 квіт
ня 2016 р. студенти слухали 
лекцію магістра античної історії 
О ксфордського ун іверситету 
Майкла Гріна «Історичність осо
бистості Ісуса Христа», 8 листо
пада 2016 р. презентовано книгу 
«Україна і Європа: нариси з історії 
української літератури і філосо
фії», автором якої є д. філол. н., 
проф. каф. української і світо
вої літератури Л.В. Ушкалов. 
1-3 грудня 2016 р. проходила 
II Міжнародна конференція «Під 
знаком Г.С. Сковороди: зоряний 
час української культури (альтру
їзм, демократія, освіта)».

Підбиваючи підсумки науко
во-дослідної роботи, хотілося 
б висловити щиросердну вдяч
ність усім, хто своїм інтелектом 
і зусиллями створює репута
цію університету як потужного 
навчально-виховного й науко
вого центру країни. Усім: від 
студента до завідувача кафедри, 
від викладача до ректора, — 
бажаємо наукових відкриттів, 
натхнення, сподівань на краще, 
здійснення найсміливіших пла
нів. Внесок науковців і тих, хто 
ще тільки вчиться, у наукову 
скарбницю країни є запорукою 
її  майбутнього. Тож створюймо 
його вже сьогодні.

О.А. Андрущ енко, д. філол. н ,  проф., 
перший проректор


