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Інформаційно-аналітичні матеріали про підсумки науково-дослідної діяльності 
Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за 
2015 рік. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – 60 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
В інформаційних матеріалах викладено узагальнені результати кадрової, науково-

дослідної діяльності кафедр, факультетів та університету в цілому за 2015 рік. Здійснено 
порівняльний аналіз роботи аспірантури, докторантури, результатів фундаментальних 
досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, виконання науково-
дослідних проектів, науково-технічних розробок, що фінансуються з коштів Міністерства 
освіти і науки України, господарських договорів і грантів.  

Розкрито виставкову діяльність університету, діяльність науково-дослідницьких 
лабораторій НАПН України, які створені в університеті, науково-дослідницьку діяльність 
студентів та молодих вчених. 
 Подано результати співробітництва з установами й організаціями АПН і НАН України 
та закордонними організаціями, рейтингову оцінку діяльності кафедр університету в 2015 
році. 
 Інформаційні матеріали складено на основі звітів кафедр та підрозділів наукового 
відділу університету. 
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ВСТУП 
Підготовка всебічно розвинутої особистості, високодуховного, національно свідомого, 

патріотично налаштованого громадянина, висококваліфікованого фахівця – місія 
Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 
умовах розбудови України, її шляху до світового співтовариства як рівноправного партнера, 
достойного конкурента на ринку послуг і технологій. Враховуючи високий інтелектуальний, 
належний матеріально-технічний, багатий кадровий потенціал, освітнім і науковим здобуткам 
та пропозиціям університету в цьому процесі може належати визначне місце. 

2015 ріку колектив КДПУ ім. В. Винниченка на всіх рівнях науково-педагогічної 
діяльності демонстрував таку можливість за рахунок: 
 впровадження інноваційних педагогічних технологій;  
 розвитку університетської науки, формування в кожного студента здатності й потреби у 

проведенні наукових досліджень; 
 зростання ефективності міжнародної діяльності на основі удосконалення існуючих і 

створення нових напрямів інтеграції у світовий освітньо-науковий простір; 
 активізації участі університету у виконанні спільних проектів на рівні регіону, України та 

ЄС; 
 ефективного виконання науково-дослідних проектів, які фінансуються з державного 

бюджету: 
 впровадження новітніх наукових підходів при підготовці та організації мистецьких 

проектів, підвищення ефективності наукових технологій у сфері фізичної культури та 
спорту; 

 удосконалення матеріально-технічної бази університету, розширення джерел 
фінансування; 

 нарощування наукового потенціалу. 
У звітному році науковці КДПУ ім. В. Винниченка розробляли 46 наукових, науково-

педагогічних та методичних тем, тісно пов'язаних з проблемами вищої та загальної середньої 
освіти. У структурі університету діють науково-дослідний центр та 9 науково-дослідних 
лабораторій, активно функціонують 158 студентських наукових гуртків та проблемних груп. 

2015 року викладачами університету захищено 19 дисертацій: 13 кандидатських та 
6 докторських; опубліковано 1568 наукових праць (монографії, статті, підручники, навчальні 
посібники загальним обсягом понад 2 тисячі друкованих аркушів). Збільшилася кількість 
публікацій, виданих за кордоном у престижних наукових журналах з високим імпакт-
фактором, які входять до науково-метричних баз SCOPUS, Web of Science, Copernicus). 
Міжнародні науково-практичні конференції, проведені кафедрами теорії та методики 
технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності; фізики та методики її 
викладання, перекладу, прикладної та загальної лінгвістики; германської філології; практики 
германських мов, музично-теоретичних та інструментальних дисциплін, історії України та 
низка науково-практичних семінарів мали широкий резонанс у наукових колах. 

Наукові досягнення кандидатів наук Ткаченко І. А., Трифонової О. М., Фоки М. В. 
засвідчені здобуттям стипендії Кабінету Міністрів України, доктора наук Материнської О. В. 
– Премії Верховної Ради України, кандидата наук Гулая В. В. – І премії Кіровоградської 
державної обласної адміністрації для молодих учених, аспірантки Пархети Я. В. – премії 
Кіровоградської обласної державної адміністрації і обласної ради для молодих аспірантів та 
докторантів. 

У результаті спільних зусиль колективу за рейтингом вищих навчальних закладів 
України в реферативній базі даних та наукометричій платформі SciVerse Scopus університет 
посів 98-е (4-е серед педагогічних університетів); за міжнародним рейтингом українських 
університетів за рівнем інтернет-присутності (Webometrics) – 122-е, а за консолідованим 
рейтингом «Scopus», ««ВВееббооммееттрріікксс»»,,  ««ТТоопп--220000  УУккррааїїннаа»» – 85--ее  ттаа  ппооччеессннее  55--ее  ммііссццее  ссеерреедд  
ппееддааггооггііччнниихх  ввиишшіівв  УУккррааїїннии.. 
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РОЗДІЛ 1 
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ 

Зміцнення наукового потенціалу КДПУ, підвищення рівня науково-дослідної діяльності 
у 2015 році здійснювалось шляхом: 

- активізації наукової діяльності кафедр, науково-дослідних центрів, лабораторій як 
основних базових структурних підрозділів університету з метою забезпечення ступеневої 
підготовки науковців; 

- залучення до проведення наукових досліджень фахівців з практичним досвідом 
наукової діяльності, які мають наукові ступені, а також науково-педагогічних кадрів з інших 
вищих навчальних закладів та науково-дослідних підрозділів НАН та НАПН; 

- надання дієвої допомоги працівникам КДПУ у підготовці та захисті дисертацій на 
здобуття наукових ступенів кандидата й доктора наук. Запроваджена система попередніх 
захистів дисертацій на міжкафедральних семінарах, надана можливість друкуватись у 
фахових журналах університету, запроваджено індивідуальні співбесіди проректора з 
наукової роботи з аспірантами, докторантами, пошукувачами; 

- створення відповідних умов проведення науково–дослідної діяльності та підвищення 
професійної кваліфікації науково-педагогічного складу КДПУ. Запроваджена система 
перспективного планування стажування професорів та доцентів університету в провідних 
наукових центрах країни та за кордоном; 

- відкриття проблемних науково-дослідних лабораторій при кафедрах, зокрема 
лабораторії дидактики фізики інституту педагогіки НАПН; 

- підтримка діяльності наукових шкіл Університету, розробки програм їхнього 
динамічного розвитку та розбудови за пріоритетними напрямками експериментального 
пошуку; 

- активізації науково-дослідної роботи студентів та магістрантів університету шляхом 
посилення ролі наукових гуртків, науково-виробничу спрямованість бакалаврських, 
дипломних та магістерських робіт, розробки наскрізної науково-практичної програми 
підготовки майбутнього фахівця, підтримання наукового лідерства кращих студентів, їхньої 
участі в роботі наукових шкіл. 

Кадрова політика у сфері наукового забезпечення діяльності Університету базується на 
наступних засадах: 

- цілісність системи кадрового забезпечення; 
- перспективність та випереджувальний характер, прогнозування кадрової перспективи; 
- стимулювання наукової діяльності з метою збереження наукових кадрів; 
- відповідальність кафедр за систему підготовки молодих науковців; 
- відповідальність наукових керівників за науково-дослідну діяльність аспірантів з 
підготовки та захисту наукових робіт; 
- добір талановитої молоді, схильної до наукової діяльності, сприяння її підготовці. 
Кадри для наукових шкіл університету готуються за рахунок підготовки спеціалістів на 

базі університету, а також шляхом залучення фахівців відповідного профілю з інших вишів та 
науково-дослідних установ. 

Науково-дослідна та інноваційна робота студентів є найважливішим аспектом 
формування особистості майбутнього вченого та фахівця високої кваліфікації, а також 
потужним засобом селективного відбору кадрів для підготовки молодих учених, збереження і 
поповнення наукових шкіл. 

Організація науково-дослідної роботи студентів здійснювалась через: 
- організацію участі студентів у наукових конференціях, форумах, семінарах, що 

проводяться в Україні й за кордоном;  
- організацію конференцій, семінарів, конкурсів наукових робіт та розробок студентів і 

магістрантів та підтримку публікації їхніх робіт у щорічних студентських та фахових 
наукових виданнях; 

- налагодження співробітництва з науковими, студентськими, громадськими 
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організаціями інших вузів, укладання угод про співпрацю; 
- збір і розповсюдження інформації про фонди, що здійснюють грантову підтримку 

наукових досліджень студентів та магістрантів; 
- активізацію участі студента у наукових дослідженнях, виконуваних співробітниками 

університету як здатність до майбутньої наукової діяльності; 
- активне моральне та матеріальне стимулювання молоді до наукової діяльності в 

університеті: присвоєння іменних стипендій, преміювання, відзначення грамотами, 
нагородами тощо. 

Станом на 31.12.2015 року навчальний процес у КДПУ забезпечують 385 викладачів, із 
них 366 є штатними працівниками кафедр університету, а 19 – працюють за сумісництвом. Із 
них: 58 докторів наук та професорів (15,06%) і 313 кандидатів наук та доцентів (81,3%). 
Загалом викладачів із науковими ступенями та вченими званнями нараховується 371 особа 
(96,36%). Крім цього, у складі науково-педагогічних працівників університету є 3 Народних і 
2 Заслужених артисти України, 3 Заслужених тренери, 1 Заслужений журналіст України, 18 
Заслужених працівників освіти, культури та мистецтв, 2 Заслужених діячі науки і техніки, 2 
Заслужених юристи України. 

Серед штатних викладачів університету на закінчення 2015 року працює 38 докторів 
наук та професорів (10,38% від загальної кількості штатних працівників) і 267 кандидатів 
наук та доцентів (72,95 %). Загалом штатних працівників з науковим ступенем та вченим 
званням в університеті нараховується 305 осіб (83,33%) (Таблиця 1.1). 

У 2015 році вчені звання доцента отримали 14 осіб, професора – 4 викладачі 
університету. 

Середній вік науково-педагогічних працівників складає 44,3 років (у минулому році – 
44,9), докторів наук, професорів – 61,9 (61,6) років, кандидатів наук, доцентів – 43,4 (43,2) 
роки. В університеті працює 33 (66) викладачі пенсійного віку. 

Кіровоградський державний педагогічний університет має у своїй структурі 8 
факультетів. Якісні показники щодо забезпечення основних підрозділів кваліфікованими 
науково-педагогічними працівниками подано у таблиці 1.2. Показники кадрового 
забезпечення факультетів, враховуючи лише штатних працівників, показано у таблиці 1.3. 

Одним із важливих показників вищого навчального закладу ІV рівня акредитації є 
кількість докторів наук, професорів і кандидатів наук, доцентів, які очолюють кафедри 
університету. Станом на 31 грудня 2015 року кафедрами університету керували викладачі з 
науковими ступенями та вченими званнями, у тому числі 19 кафедр очолювали доктори наук, 
професори, що становить 59,4 % від загальної кількості кафедр, а 13 – кандидати наук, 
доценти, що становить 40,6 %. Якісний показник керівного складу кафедр – 100%. Із  
29 випускових кафедр – 19 очолюють доктори наук, професори, що становить 65,5%.  

Кадрове забезпечення кваліфікованими фахівцями кафедр університету ілюструє 
таблиця 1.4. 
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Таблиця 1.1 
Професорсько-викладацький склад Кіровоградського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка станом на 31.12.2015 р. 
Кількісний склад кафедри 

Доктори наук та  професори Кандидати наук та доценти 

Факультет Кафедра 

за
га

ль
на

 к
іл

ьк
іс

ть
   

 
ви

кл
ад

ач
ів

 

ш
та
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их
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ут

рі
ш
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ки
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м
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ни
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ов

ні
ш

ні
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загальна 
кількість ш
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і 
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ш

ні
 

су
м
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ки
 

су
м
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ни

кі
в 

(з
ов

ні
ш

ні
х)

 

загальна 
кількість ш
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тн

і 

вн
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рі
ш

ні
 

су
м

іс
ни

ки
 

су
м

іс
ни

кі
в 

(з
ов

ні
ш

ні
х)

 

Кі
ль

кі
ст

ь 
ви

кл
ад

ач
ів

 б
ез

 
на

ук
ов

ог
о 

ст
уп

ен
я 

Кі
ль

кі
ст

ь 
ви

кл
ад

ач
ів

 з
 

на
ук

ов
им

 с
ту

пе
не

м
 

% 

Історії України 15 13 2 0 1 (6,67%) 0 1 0 12 (80,0%) 11 1 0 2 13 86,67 

Всесвітньої історії 9 9 0 0 2 (22,22%) 2 0 0 7 (77,78%) 7 0 0 0 9 100 

Філософії та політології 11 11 0 0 0 (0,0%) 0 0 0 9 (81,82%) 9 0 0 2 9 81,82 

Історії та 
права 

Правознавства 19 16 3 0 1 (5,56%) 1 0 0 17 (94,44%) 14 3 0 1 18 94,74 

Всього 54 49 5 0 4 (7,41%) 3 1 0 45 (86,69%) 41 4 0 5 49 90,74 

Інформатики 15 13 1 1 1 (6,67%) 0 0 1 9 (60,0%) 8 1 0 5 10 66,67 

Прикладної математики, 
статистики та економіки 

19 12 7 0 4 (21,05%) 2 2 0 12 (63,16%) 8 4 0 3 16 84,21 

Математики 12 11 1 0 3 (25,0%) 3 0 0 8 (66,67%) 7 1 0 1 11 91,67 

Фізики та методики її 
викладання 9 8 1 0 4 (44,44%) 3 1 0 5 (55,56%) 5 0 0 0 9 100 

Фізико-
математичний 

ТМТП, ОП та БЖД 
19 18 1 0 2 (10,51%) 2 0 0 16 (84,21%) 15 1 0 1 18 94,74 

Всього 74 62 11 1 14 (18,92%) 10 3 1 50 (67,57%) 43 7 0 10 64 86,49 

Української мови 12 12 0 0 1 (8,33%) 1 0 0 11 (91,67%) 11 0 0 0 12 100 

Української літератури 8 7 1 0 2 (25,0%) 1 1 0 6 (75,0%) 6 0 0 0 8 100 

Видавничої справи та 
редагування 

12 8 3 1 1 (8,33%) 0 1 0 8 (66,67%) 5 2 1 3 9 75 

Філології та 
журналістики 

Лінгводидактики та іноземних 
мов 13 13 0 0 1 (7,69%) 1 0 0 12 (92,31%) 12 0 0 0 13 100 

Всього 45 40 4 1 5 (11,11%) 3 2 0 37 (82,22%) 34 2 1 3 42 93,33 
Іноземних Зарубіжної літератури та 6 5 1 0 1 (16,67%) 1 0 0 5 (83,33%) 4 1 0 0 6 100 

7 
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компаративістики 

Германської філології (секція 
німецької філології) 

5 5 0 0 1 (20,0%) 1 0 0 3 (60,0%) 3 0 0 1 4 80 

Германської філології (секція 
англійської філології) 

12 11 1 0 1 (8,33%) 0 1 0 10 (83,33%) 10 0 0 1 11 91,67 

Перекладу, прикладної та 
загальної лінгвістики 27 22 5 0 2 (7,41%) 2 0 0 20 (74,07%) 16 4 0 5 22 81,48 

мов 

Практики германських мов 15 14 1 0 0 (0,0%) 0 0 0 13 (86,67%) 12 1 0 2 13 86,67 
Всього 65 57 8 0 5 (7,69%) 4 1 0 51 (78,46%) 45 6 0 9 56 86,15 

Педагогіки та освітнього 
менеджменту 26 11 10 5 9 (34,62%) 2 7 0 17 (65,38%) 9 3 5 0 26 100 

Соціальної педагогіки та 
психології 18 12 6 0 2 (11,11%) 1 1 0 14 (77,78%) 9 5 0 2 16 88,89 

Педагогіки дошкільної та 
початкової освіти  

8 7 0 1 3 (37,5%) 3 0 0 3 (37,5%) 2 0 1 2 6 75 

Методик дошкільної та 
початкової освіти 15 13 2 0 1 (6,67%) 1 0 0 13 (86,67%) 11 2 0 1 14 93,33 

Корекційної освіти та здоров'я 
людини 11 7 3 1 2  (18,18%) 2 0 0 9 (81,82%) 5 3 1 0 11 100 

Педагогіки та 
психології 

Практичної психології 15 13 1 1 1 (6,67%) 0 0 1 10 (66,67%) 10 0 0 4 11 73,33 
Всього 93 63 22 8 18 (19,35%) 9 8 1 66 (70,98%) 46 13 7 9 84 90,32 

ТМ олімпійського та 
професійного спорту 13 11 2 0 1 (7,69%) 1 0 0 8 (61,54%) 7 1 0 4 9 69,23 

Теорії та методики фізичного 
виховання 20 14 3 3 2 (10,0%) 1 1 0 8 (40,0%) 6 2 0 10 10 50 

Фізичного 
виховання 

Фізичного виховання і 
оздоровчої фізичної культури 

10 5 5 0 0 (0,0%) 0 0 0 4 (40,0%) 2 2 0 6 4 40 

Всього 43 30 10 3 3 (6,98%) 2 1 0 20 (46,51%) 15 5 0 20 23 53,49 
Мистецький 

Музично-теоретичних та 
інструментальних дисциплін 

12 12 0 0 

2 (16,67%) 

2 0 0 8 (66,67%) 8 0 0 2 10 83,33 

8 
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Вокально-хорових дисциплін та 
ММВ 

13 11 1 1 3 (23,08%) 2 1 0 6 (46,15%) 6 0 0 4 9 69,23 

Хореографічних дисциплін, 
образотворчого мистецтва та 
дизайну (секція хореографії) 

11 5 1 5 2 (18,18%) 1 0 1 2 (27,27%) 2 1 0 6 5 45,45 

Хореографічних дисциплін, 
образотворчого мистецтва та 
дизайну (секція образотворчого 
мистецтва) 

11 11 0 0 1 (9,09%) 1 0 0 5 (45,45%) 5 0 0 5 6 54,55 

Всього 47 39 2 6 8 (17,02%) 6 1 1 22 (46,81%) 21 1 0 17 30 63,83 

Хімії 6 6 0 0 0 (0,0%) 0 0 0 5 (83,33%) 5 0 0 1 5 83,33 

Біології 8 8 0 0 1 (12,5%) 1 0 0 7 (87,5%) 7 0 0 0 8 100 
Природничо-
географічний 

Географії та геоекології 12 12 0 0 0 (0,0%) 0 0 0 10 (83,33%) 10 0 0 2 10 83,33 

Всього 26 26 0 0 1 (3,85%) 1 0 0 22 (84,62%) 22 0 0 3 23 88,46 
Всього по університету 447 366 62 19 58 (13,02%) 38 17 3 313 (70,18%) 267 38 8 76 371 83 

 

9 
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Таблиця 1.2 
Забезпечення науково-педагогічними кадрами факультетів університету 

(штатні викладачі та сумісники) 

 

Всього викладачів із 
наук. ступ. і вченими 

званнями 

№ 
з/п 

Факультет Всього 
викладачів 

(осіб) за 
штатним 
розписом 

Докторів 
наук, 

професорів 

Кандидатів 
наук, 

доцентів 
Кількість % 

1 Факультет філології та 
журналістики 

41 3 35 38 92,68% 

2 Факультет історії та 
права 

49 3 41 44 89,79% 

3 Факультет педагогіки та 
психології 

71 10 53 63 88,73% 

4 Природничо-
географічний факультет 

26 1 22 23 88,46% 

5 Факультет іноземних 
мов 

57 4 45 49 85,96% 

6 Фізико-математичний 
факультет 

63 11 43 54 85,71% 

7 Мистецький факультет 45 7 21 28 62,22% 

8 Факультет фізичного 
виховання 

33 2 15 17 51,52% 

Разом по університету 385 41 275 316 82,08% 
 

Таблиця 1.3 
Рейтинг забезпечення науково-педагогічними кадрами факультетів 

університету 
(штатні викладачі) 

Всього викладачів із 
наук. ступ. і вченими 

званнями 

№ 
з/п 

Факультет Всього 
викладачів 

(осіб) за 
штатним 
розписом 

Докторів 
наук, 

професорів 

Кандидатів 
наук, 

доцентів 
Кількість % 

1 Факультет філології та 
журналістики 

40 3 34 37 92,50% 

2 Факультет історії та 
права 

49 3 41 44 89,80% 

3 Природничо-
географічний факультет 

26 1 22 23 88,46% 

4 Факультет педагогіки та 
психології 

63 9 46 55 87,30% 

5 Факультет іноземних мов 57 4 45 49 85,96% 

6 Фізико-математичний 
факультет 

62 10 43 53 85,48% 

7 Мистецький факультет 39 6 21 27 69,23% 

8 Факультет фізичного 
виховання 

30 2 15 17 43,59% 

Разом по університету 366 38 267 305 83,33% 



 11 

Таблиця 1.4 
Рейтинг кафедр за кількістю викладачів  

із науковими ступенями і вченими званнями 
(станом на 31.12.2015 р.) 

З них із наук. ступ. і вченим 
званням 

№ 
п/п Кафедра 

Всього 
викла-
дачів К-ть % 

1 Української мови 12 12 100% 

1 Фізики та методики її викладання 9 9 100% 
1 Української літератури 8 8 100% 
1 Педагогіки та освітнього менеджменту 26 26 100% 
1 Корекційної освіти та здоров'я людини 11 11 100% 
1 Всесвітньої історії 9 9 100% 
1 Зарубіжної літератури та 

компаративістики 
6 6 100% 

1 Лінгводидактики та іноземних мов 13 13 100% 
1 Біології 8 8 100% 
2 Теорії та методики технологічної 

підготовки, охорони праці та безпеки 
життєдіяльності 

19 18 94,74% 

2 Правознавства 19 18 94,74% 
3 Методик дошкільної та початкової освіти 15 14 93,33% 
4 Математики 12 11 91,67% 
5 Соціальної педагогіки та психології 18 16 88,89% 
6 Германської філології 17 15 88,24% 
7 Історії України 15 13 86,67% 
7 Практики германських мов 15 13 86,67% 
8 Прикладної математики, статистики та 

економіки 
19 16 84,21% 

9 Хімії 6 5 83,33% 
9 Географії та геоекології 12 10 83,33% 
9 Музично-теоретичних та 

інструментальних дисциплін 
12 10 83,33% 

10 Філософії та політології 11 9 81,82% 
11 Перекладу та загального мовознавства 27 22 81,48% 
12 Видавничої справи та редагування 12 9 75,0% 
12 Педагогіки дошкільної та початкової 

освіти 
8 6 75,0% 

13 Практичної психології 15 11 73,33% 
14 Теорії та методики олімпійського та 

професійного спорту 
13 9 69,23% 

14 Вокально-хорових дисциплін та методики 
музичного виховання 

13 9 69,23% 

15 Інформатики 15 10 66,67% 
16 Теорії та методики фізичного виховання 20 10 50,0% 
16 Хореографічних дисциплін, образотворчого 

мистецтва та дизайну 
22 11 50,0% 

17 Фізичного виховання та оздоровчої фізичної 
культури 

10 4 40,0% 

Прим.: напівжирним шрифтом виділено кафедри, які очолюють доктори наук та 

професори.
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РОЗДІЛ 2 
ДІЯЛЬНІСТЬ АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ 

 
2.1. Аспірантура 

 
Станом на 25.12.2015 року в Кіровоградському державному педагогічному університеті 

імені Володимира Винниченка підготовка аспірантів здійснюється на 9 кафедрах (28%): 
1. педагогіки та освітнього менеджменту;  
2. перекладу, прикладної та загальної лінгвістики;  
3. української мови;  
4. української літератури;  
5. практичної психології;  
6. всесвітньої історії;  
7. прикладної математики, статистики та економіки;  
8. фізики та методики її викладання;  
9. математики.  

 
за 14 спеціальностями, зокрема: 
01.01.01  Математичний аналіз (разова); 
01.01.02  Диференціальні рівняння (постійно діюча); 
07.00.06  Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни (постійно 
діюча); 
10.01.01  Українська література (постійно діюча); 
10.01.06  Теорія літератури (постійно діюча); 
10.02.01  Українська мова (постійно діюча); 
10.02.02   Російська мова (постійно діюча); 
10.02.17  Порівняльно-історичне та типологічне мовознавство (постійно діюча); 
13.00.01  Загальна педагогіка та історія педагогіки (постійно діюча); 
13.00.02  Теорія та методика навчання (фізика) (постійно діюча); 
13.00.04  Теорія та методика професійної освіти (постійно діюча); 
13.00.07  Теорія та методика виховання (постійно діюча); 
13.00.10  Інформаціно-комунікаційні технології в освіті (разова);  
19.00.07  Педагогічна та вікова психологія (постійно діюча). 
 
План прийому, затверджений Міністерством освіти і науки України на 2015-2016 

навчальний рік, становить 2 місця у докторантурі й 9 місць до аспірантури.  
До аспірантури було зараховано 9 осіб на державній основі (100 % від плану) та 19 – 

на комерційній.  
Наукове керівництво аспірантами та докторантами здійснюють 15 докторів та 23 

кандидати наук нашого університету. 
На кінець року в аспірантурі КДПУ імені Володимира Винниченка на державній та 

комерційній формі навчається 68 аспірантів, у тому числі з відривом від виробництва – 39. 
48 % – педагогічні науки, 26% – філологічні науки, 12 % – психологічні науки, 12 %  – 

історичні науки, 2 % – фізико-математичні науки. 
 

 

 

 



 13 

Діаграма 2.1. 

 

  
Кандидатські дисертації у звітному році захистили 13 осіб: 9 аспірантів  та 4 викладачі 
КДПУ (педагогічні науки – 10, філологічні науки – 1, соціальні комунікації – 1.): 

1. Базака Роман Вікторович. Спеціальність 27.00.04 – теорія та історія журналістики. 
Науковий керівник кандидат філологічних наук, доцент Хітрова Тетяна 
Володимирівна. 

2. Брояковський Олександр Вікторович. Спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та 
історія педагогіки. Науковий керівник кандидат педагогічних наук, професор Турчак 
Анатолій Леонідович. 

3. Єфименко Світлана Миколаївна. Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти. Науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Садовий 
Микола Ілліч. 

4. Захарова Оксана Віталіївна.  Спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 
педагогіки. Науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Савченко Наталія 
Сергіївна. 

5. Зеленська Валентина Миколаївна. Спеціальність 10.01.01 – українська література. 
Науковий керівник доктор філологічних наук, професор Клочек Григорій Дмитрович. 

6. Лазаренко Дмитро Сергійович. Спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання 
(фізика). Науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Садовий Микола 
Ілліч. 

7. Лещенко Ельза Володимирівна. Спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 
педагогіки. Науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Радул Ольга 
Сергіївна. 

8. Лунгол Ольга Миколаївна. Спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання 
(фізика). Науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Садовий Микола 
Ілліч. 

9. Мельнік Анастасія Олександрівна. Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти. Науковий керівник кандидат педагогічних наук, професор Турчак 
Анатолій Леонідович. 

10.  Найдьонова Галина Георгіївна. Спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання. 
Науковий керівник кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 
Пустовіт Наталія Афанасіївна. 

11. Нарадовий Володимир Володимирович. Спеціальність 01.02.05 – механіка рідини, 
газу та плазми. Науковий керівник доктор фізико-математичних наук, професор 
Авраменко Ольга Валентинівна. 

12.  Озерна Наталя Миколаївна. Спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 
педагогіки. Науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Радул Ольга 
Сергіївна. 
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13.  Соменко Дмитро Вікторович. Спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання 
(фізика). Науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Величко Степан 
Петрович. 

Діаграма 2.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ефективність роботи аспірантури у 2015 році – 30 %. (Таблиця 2.1) 
 

Таблиця 2.1 
Ефективність роботи аспірантури 

Рік Закінчили 
аспірантуру 

З них захистилися  
(вчасно) Ефективність 

2011 21 5 24% 
2012 21 8 38% 
2013 16 13 81% 
2014 21 11 52% 
2015 26 8 30% 

Всього за 5 років 105 45 43% 
 
Захисти кандидатських дисертацій відбулися під керівництвом штатних професорів та 

доцентів університету: М.І. Садовий – 3 аспіранта, О.С. Радул – 2 аспіранта, О. В. Авраменко 
– 1 аспірант, С.П. Величко – 1 аспірант, Г.Д. Клочек – 1 аспірант, Н.С. Савченко – 1 аспірант, 
А.Л. Турчак – 2 аспіранта. 

Для покращення кадрового складу викладачі КДПУ направляються на навчання до 
аспірантур ВНЗ України. При цьому було враховано два аспекти: з одного боку, можливості 
для ефективного наукового керівництва, з іншого – гостру необхідність поліпшення у 
найближчий період якісного показника викладацького складу на окремих кафедрах.  

Для керівництва аспірантами і докторантами КДПУ запрошуються провідні фахівці з 
інших вищих навчальних закладів та академічних установ. 

2011 2012 2013 2014 2015

23 24 26

18

13

0

5

10

15

20

25

30

Кі
ль

кі
ст

ь 
за

хи
щ

ен
их

 

Роки

Захисти кандидатських дисертацій за 5 років



 15 

2.2. Докторантура 
 

У Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира 
Винниченка діє докторантура за 5 спеціальностями. На кінець 2015 року в докторантурі 
навчається 4 особи (2 – зі спеціальності 10.01.01 – українська література; 1 – зі спеціальності 
13.00.02. – теорія та методика навчання (фізика); 1 – зі спеціальності 13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія педагогіки).  

До докторантури нашого університету у вересні 2015 року зараховано  Фоку Марію 
Володимирівну, старшого викладача кафедри лінгводидактики та іноземних мов зі 
спеціальності 10.01.01 – українська література та доцента кафедри педагогіки та освітнього 
менеджменту Філоненко Оксану Володимирівну зі спеціальності 13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія педагогіки 

За цільовим направленням нашого ВНЗ дві особи зараховані до докторантури та 
аспірантури Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м.Київ) 
(Галушко Л. Я. – докторантура; Чінчой А. О. – аспірантура) У докторантурі інших ВНЗ 
України перебувають 4 викладачі нашого університету.  

Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук у 2015 році захистили  
6 викладачів університету: 

1. Гриценко Володимир Григорович – юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – 
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право на тему: 
«Адміністративно-правові засади оптимізації правоохоронної системи України». 
Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ, 27 травня 2015 року. Науковий 
консультант – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України А.М. Подоляка. 

2. Міщенко Алла Леонідівна – філологічних наук за спеціальністю 10.02.21 – 
структурна, прикладна та математична лінгвістика на тему «Сучасні методи, ресурси та 
інструменти для оптимізації процесу створення та покращення якості багатомовних 
документів та технічної документації». Український мовно-інформаційний фонд 
Національної академії наук України (установа зі статусом науково-дослідного інституту НАН 
України), 5 жовтня 2015 року. Науковий консультант – доктор філологічних наук, професор, 
член-кореспондент НАН України В.А. Широков.  

3. Ріжняк Ренат Ярославович – історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія 
науки і техніки на тему: «Становлення і розвиток інформатики та її впровадження у вищій 
школі України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)».  
13 березня 2015 року. Науковий консультант – доктор історичних наук, професор, 
В.М. Орлик. 

4. Рябовол Лілія Тарасівна – педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та 
методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни) на тему «Система навчання 
правознавства учнів основної та старшої школи». Інститут педагогіки НАПН України, 
11 листопада 2015 року. Науковий консультант – член-кореспондент НАПН України, доктор 
педагогічних наук, професор Пометун О.І. 

5. Соболь Євген Юрійович – юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – 
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право на тему «Діяльність 
органів публічної влади щодо реалізації і захисту прав та свобод інвалідів: адміністративно-
правова теорія та практика». Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, 30 вересня 
2015 року. Науковий консультант – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист 
України Пєтков В.П. 

6. Стратан–Артишкова Тетяна Борисівна – педагогічних наук за спеціальністю 
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти на тему «Теоретичні і методичні основи 
творчо–виконавської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва в системі вищої 
педагогічної освіти». НДІ педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 30 червня 
2015 року. Науковий консультант –  доктор педагогічних наук, професор А.М. Растригіна. 
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Діаграма 2.3. 

Ефективність роботи викладачів Кіровоградського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка над докторськими дисертаціями за п’ять  
останніх років становить 100 %. Див. таблицю 2.2. 

 
 

Таблиця 2.2 
Показники роботи докторантури за 5 років 

Рік Закінчили докторантуру  Кількість 
захистів всього 

2011 1 1 
2012 2 2 
2013 3 4 
2014 1 1 
2015 4 6 

Всього за 5 років 11 14 
 
 
 

Таблиця 2.3 
Динаміка підготовки та захисту докторських і кандидатських дисертацій 

Роки Показники 2011 2012 2013 2014 2015 
Всього за 5 

роки 
Захищено дисертацій  у т.ч.: 24 26 30 19 19 118 
Докторських дисертацій 1 2 4 1 6 14 
Кандидатських дисертацій 23 24 26 18 13 104 
Серед них випускниками аспірантури 

та докторантури університету 19 19 28 16 12 94 

За інформацією кафедр, у 2016 році планується захист 5 докторських і 13 
кандидатських дисертацій. 
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РОЗДІЛ 3 
РЕЗУЛЬТАТИ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ГАЛУЗІ 

ПРИРОДНИЧИХ, СУСПІЛЬНИХ І ГУМАНІТАРНИХ НАУК 
 

3.1. Розробка науково-дослідних проектів, що фінансуються з коштів  
Міністерства освіти і науки України 

 
Протягом 2015 року у Кіровоградському державному педагогічному університеті 

проводилася розробка двох науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок бюджетних 
коштів Міністерством освіти і науки України. Це теми:  

1) “Системологічна теорія літературного твору та методологія його аналізу з 
рецептивних позицій” (науковий керівник – професор Клочек Г. Д.).  

2) “Соціальна зрілість як характеристика соціально-професійного становлення 
фахівця” (науковий керівник – професор Радул В. В.)  

У 2015 році науково-дослідні роботи виконували 7 науковців, із них 2 професори, 
доктори наук, 5 кандидати наук. 

Державне фінансування науково-дослідних робіт на 2015 рік склало 151,519 тисяч 
гривень та кількість наукових ставок за двома темами склала 2,4. До виконавців тем входило 
2 провідних наукових співробітники, 3 старших наукових співробітники та 2 молодших 
наукових співробітників. Всі дослідники є внутрішніми сумісниками, тому працюють не 
більше ніж на 0,5 ставки за сумісництвом в науково-дослідній частині.  

31 грудня 2015 року завершив свою реалізацію та фінансування проект  
“Системологічна теорія літературного твору та методологія його аналізу з рецептивних 
позицій” під науковим керівництвом професора Клочека Г. Д. Співробітники: старший 
науковий співробітник, кандидат філологічних наук Фока М. В., старший науковий 
співробітник, кандидат філологічних наук Ткаченко І. А. 

Концептуальні положення науково-дослідної роботи:  
Предметом дослідження є: багатовікова історія теоретико-літературної думки, що 

була спрямована на пошуки основних закономірностей функціонування художньо-
літературного твору як наділеної художнім впливом;    класичні твори вітчизняної та світової 
літератури, аналіз яких дає матеріал для теоретичних узагальнень.  

Об’єктом дослідження є системно-цілісна організація художньо-літературного твору 
та його функціонування як генератора енергії художнього впливу на свідомість реципієнта.  

Мета проекту: створення системологічної теорії літературного твору та методології 
його аналізу з рецептивних позицій.  

Основні завдання та проблеми 
До 2013 року, тобто до початку роботи над проектом, науковою школою, очолюваною 

Клочеком Г.Д., було здійснено значний обсяг досліджень з вибудовування системологічної 
теорії літературного твору та методології його дослідження з позицій рецептивної поетики, 
суть якої полягає в моделюванні впливу виражально-зображувальних прийомів художнього 
тексту на реципієнта.  

Основний метод дослідження – методологія системного підходу. Дослідження 
літературного твору як системного утворення передбачає: а) виявлення складу поетики твору; 
б) визначення системотвірних чинників; в) дослідження характеру взаємодії складових 
компонентів, завдяки яким утворюється синергетичний ефект.  

Ці принципи лягли в основу дослідження окремих творів Тараса Шевченка. 
Спеціально наголошувалося на потребі розвивати жанр аналізу окремого літературного 
твору, завдяки якому досягається можливість проникати в його смислові глибини.  

Окремо вирішувалася проблема візуальності літературного твору, яка, за нашою 
концепцією, є основним генератором художньої енергії твору. У літературознавчій практиці 
фактично не існувало методики дослідження візуального компоненту образної системи 
літературного твору. Тому було прийняте рішення аналізувати поетику візуальності Тараса 
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Шевченка, вдаючись до інтерактивних стосунків літератури та кінематографу. Завдяки такому 
підходу вдалося досягнути вагомого наукового результату, а саме: показати, як «вроджене» 
кіномислення поета-живописця надавало візуальному компоненту особливої художньо-
виражальної енергетичності. Висновок, зроблений на основі аналізу поетики візуальності 
Тараса Шевченка, є універсальним – він стосується загальних принципів функціонування 
літературного твору.  

Особливе значення для теорії літературного твору займає проблема його цілісності. 
Це пояснюється тим, що цілісність літературного твору є обов’язковою умовою його 
художності. Осягнення цієї складної проблеми дає в руки дослідникам один із найвагоміших 
інструментаріїв оцінки художності. При дослідженні цієї проблеми вдалися до застосування 
синергетичного підходу. Виходили з того, що синергетика є «наукою про взаємодію», а тому 
застосування цієї методологічної доктрини дозволило пояснити синергетичний ефект, який 
досягається завдяки гармонізації внутрішньо-текстових компонентів.  

Наукова новизна та значимість отриманих результатів  
Дослідження увиразнило основні контури системологічної теорії літератури, дало 

змогу перевірити на практиці аналізу конкретних творів основні теоретичні концепти, що 
стосуються складу поетики літературного твору, особливостей змістоформових прийомів, 
організуючої функції системотвірних чинників. Були також напрацьовані методи аналізу 
поетики твору з позицій психології художнього сприймання, що допомогло утвердженню 
рецептивної поетики як найбільш результативної методологічної доктрини, спрямованої на 
пізнання «секретів» художності.  

Водночас здійснена низка публікацій, присвячених функціонуванню підтекстових 
смислів в суміжних мистецтвах (кіно, театр, музика, живопис). Результати досліджень 
екстраполюються на проблему підтексту в літературному творі як на одну із основних і мало 
досліджених проблем теорії літературного твору.  

Наукова новизна дослідження визначається тим, що вперше в українському та 
світовому літературознавстві були цілеспрямовано визначені і перевірені практикою 
конкретного аналізу основні концепти системологічної теорії літературного твору.  

Практична цінність результатів НДР 
Створення ТЛТ вносить в науку про літературу чіткі уявлення про художньо-

літературний твір як системно організовану цілісність, як функціонуючий «організм», що 
генерує художню енергію. У зв’язку з тим, що в системології уже давно висловлюється думка 
про те, що системний підхід має для наукової точності гуманітарних наук таке ж значення, як 
для точних наук математика.  

Рецептивна поетика активізує інноваційність методів шкільної та вузівської 
літературної освіти. Розробка та популяризація концептів цілісності літературного твору 
увиразнює і робить більш зрозумілим та переконливим один з найважливіших критеріїв 
оцінки художності літературного твору, що само по собі методично озброює літературну 
критику та літературознавство.  

Використання результатів в навчальному процесі  
 1. На матеріалі НДР розроблено курс «Системологічна теорія літературного твору», 
який уже 2 роки читається на 6-му курсі (рівень  магістратури).  
 2. Введено в програму навчальної дисципліни «Теорія літератури» розділ «Теорія 
літературного твору» (до цього часу в існуючих програмах такий розділ, який би мав стати 
центральним у теоретико-літературному курсі, взагалі був відсутнім).  
 3. Концепти ТЛТ широко використовуються при написанні кандидатських і 
докторських робіт («Елементи кіномови в поетиці літературного твору», 
«Кіномисленняпоетів-шістдксятників», «Літературознавчий дискурс есеїстки Євгена 
Маланюка», «Поетика підтексту в літературно-художніх системах Сходу і Заходу: 
порівняльний аналіз» та ін.).  
 4. Підготовлені і захищені магістерські та дипломні роботи, в яких літературні явища 
досліджуються з використанням базових теорій ТЛТ.  
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Таблиця 3.1 
Результативність виконання науково-дослідної роботи 

Запланова
но (згідно 
із запитом) 

Виконано (за 
результатами 

НДР) 

% вико-
нання 

№ 
з/п 

Критерії 

Кількість кількість % 
1. Публікації виконавців НДР: 

1.1. Статті у журналах, що входять до 
наукометричних баз даних. 
1.2. Публікації в матеріалах конференцій, 
що входять до наукометричних баз даних. 
1.3. Статті у журналах, що включені до 
переліку наукових фахових видань України. 
1.4. Публікації у матеріалах конференцій, 
тезах доповідей та  виданнях, що не 
включені до переліку наукових фахових 
видань України. 
1.5. Монографії, опубліковані за рішенням 
Вченої ради ВНЗ (наукової установи). 
1.6. Підручники, навчальні посібники з 
грифом МОН України. 
1.7. Навчальні посібники без грифу МОН 
України . 
1.8. Словники, довідники. 

 
 
2 
 
 
 
12 
 
 
 
10 
 
2 
 
 
0 
 
0 

 
 
1 
 
 
 
16 
 
 
 
12 
 
2 
 
 
1 
 
1 

 
 
50 
 
 
 
130 
 
 
 
120 
 
100 

2. Підготовка наукових кадрів: 
2.1. Захищено докторських дисертацій за 
тематикою НДР. 
2.2. Подано до розгляду у спеціалізовану 
вчену раду докторських дисертацій за 
тематикою НДР. 
2.3. Захищено кандидатських дисертацій за 
тематикою НДР. 
2.4. Подано до розгляду у спеціалізовану 
вчену раду кандидатських дисертацій за 
тематикою НДР. 
2.5. Захищено магістерських робіт за 
тематикою НДР. 

 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
3 

 
 
0 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
200 
 
 
 
 
100 

3. Охоронні документи на об’єкти права 
інтелектуальної власності, які створено за 
тематикою НДР: 
3.1. Отримано патентів (свідоцтв авторсько-
го права) України.  
3.2. Подано заявок на отримання патентів 
України.  
3.3. Отримано патентів (свідоцтв авторсько-
го права) інших держав.  
3.4. Подано заявок на отримання патентів 
інших держав. 

   

4. Участь з оплатою у виконанні НДР: 
4.1. Студентів. 
4.2. Молодих учених та аспірантів. 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
100 
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Зокрема, за науково-дослідною тематикою виконавцями проекту видано навчальний 
посібник для вчителів з грифом МОН «Поезія Тараса Шевченка: сучасна інтерпретація» 
(автор Клочек Г. Д., обсяг д.а. - 22,32, 2013 рік); збірка статей «Із студій про літературну 
освіту» (автор Клочек Г. Д., обсяг д.а. - 11,16, 2013 рік), в яких розроблені інноваційні 
пропозиції, пов’язані з викладанням літератури у школі; монографію “Поетика візуальності 
Тараса Шевченка (автор Клочек Г. Д., обсяг д.а. - 13,65, 2013 рік); монографія «Шевченкове 
Слово: спроби наближення» (автор Клочек Г. Д., обсяг д.а. - 28,14, 2014 рік). 

Авторами науково-дослідної роботи підготовлено 29 статей у наукових виданнях та 3 
тез. У доробку Клочека Г. Д. - 22 статті (обсяг друкованих аркушів 18,4); Фоки М. В. – 7 
статей та 3 тез (обсяг друкованих аркушів 4,6); Ткаченко І. А. - 0 статей.  

У 2016 році продовжить свою реалізацію держбюджетна тема “Соціальна зрілість 
як характеристика соціально-професійного становлення фахівця” під науковим 
керівництвом професора Радула В. В.  

Співробітники: провідний науковий співробітник, кандидат пед. наук Бабенко Т. В;, 
старший науковий співробітник, кандидат пед. наук Руденко Ю. Ю.; молодший науковий 
співробітник, кандидат пед. наук Мартін А. М.  

На громадських засадах по проекту працюють: 2 доктори наук,1 докторант, 1 
аспірант. 

Концептуальні положення науково-дослідної роботи:  
Об'єкт дослідження: процес соціально-професійного становлення фахівця. Предмет 

дослідження: соціальна зрілість як характеристика соціально-професійного становлення 
фахівця. 

Мета: здійснити теоретико-методологічне обґрунтування особливостей соціальної 
зрілості фахівця. На основі особливостей соціально-професійного становлення сучасного 
фахівця дослідити процес формування якісних характеристик його особистості, здійснити та 
експериментально апробувати напрямки найбільш ефективного впливу різних видів 
соціально-професійної діяльності на формування  соціальної зрілості як характеристики 
розвитку особистості. 

Завдання, на вирішення яких спрямовано проект: 
 На основі теоретичних узагальнень досліджень з філософії, соціології, 

психології та педагогіки здійснити аналіз категорії “соціальна зрілість особистості”. 
 Проаналізувати й визначити зміст, компонентну структуру та сутність поняття 

“соціальна зрілість фахівця”.  
 Розробити критерії та рівні розвитку соціально-професійної зрілості фахівця у 

навчально-виховній діяльності й здійснити дослідно-експериментальну перевірку цих 
критеріїв.  

 Визначити педагогічні умови та провести їх дослідно-експериментальну 
перевірку стосовно ефективного розвитку соціально-професійної зрілості фахівця. 

 Розробити підходи становлення і розвитку соціальної зрілості особистості 
фахівця, показати механізми такого становлення.  

 Показати взаємозалежності та взаємовпливи розвитку соціальної зрілості та 
професійного становлення фахівця.  

 На основі порівняльного аналізу, проведених експериментів, показати 
ефективність впровадження у практику освіти механізмів становлення соціальної зрілості 
особистості фахівців.  

 Обґрунтувати використання категорії  соціальна зрілість різними соціальними 
науками стосовно особливостей професійного розвитку особистості. 

 Визначити структурні компоненти, виділити елементи і систему роботи та 
послідовність їх формування з наступним інтегруванням цих елементів у відповідний рівень 
соціальної зрілості. Показати, що становлення соціальної зрілості особистості фахівця 
залежить від його професійного удосконалення.  
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Практична цінність. Результати, отримані в процесі реалізації даного проекту 
частково реалізовуються в процесі підготовки майбутніх фахівців, зокрема для побудови 
траєкторії особистісно-професійного розвитку, формування мотивації досягнення успіху у 
соціально-професійному розвиткові; отримані дослідно-експериментальним шляхом дані 
стали основою для внесення коректив в організацію освітнього процесу гуманітарних ВНЗ, 
зокрема психолого-педагогічної підготовки, стануть основою для розробки одного 
навчального та двох спеціальних курсів, слугуватимуть удосконаленню змісту науково-
педагогічної практики у магістратурі; результати дослідження дозволять оптимізувати роботу 
аспірантури та докторантури з гуманітарних спеціальностей; 

За результатами першого етапу НДР захищено дві кандидатські дисертації:  
Лещенко Ельза Володимирівна, тема: “Педагогічна діяльність М. О. Корфа в контексті 
розвитку земств півдня України (друга половина ХІХ століття)” зі спеціальності 13.00.01 – 
загальна педагогіка та історія педагогіки (науковий керівник – д.п.н., професор Радул О. С.); 
Озерна Наталія Миколаївна, тема: “Виховна спрямованість літератури для дітей в історії 
розвитку дошкільного виховання (друга половина ХІХ – середина ХХ століття)” зі 
спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (науковий керівник – д.п.н., 
професор Радул О. С.).   

За результатами першого етапу НДР підготовлено: навчальний посібник  “Нариси з 
актуальних проблем соціальної педагогіки” (автор Радул В. В, 2015 рік); словник “Соціолого-
педагогічний словник” (автор Радул В. В., 2015 рік);  монографію “Проблема розвитку 
дитячої активності і творчості у вітчизняних освітніх документах першої третини ХХ 
століття” (автор Радул О. С., 2015 рік) та 18 статей у наукових журналах.  

Обсяг робіт, які плануються на другому етапі НДР. Буде розроблена система 
критеріїв та рівнів становлення і розвитку соціальної зрілості фахівця (для різних 
спеціальностей), обґрунтування механізмів становлення соціальної зрілості. Буде 
обґрунтовано вплив ціннісних орієнтацій особистості на розвиток рівня її професіоналізму. 
Показано взаємозалежність рівня соціально зрілості фахівця і прийняття ним рішень у 
процесі професійної діяльності. Буде показано взаємозалежності та взаємовпливи розвитку 
соціальної зрілості та професійного становлення фахівця. В результаті реалізації цього етапу 
буде опубліковано 20 наукових статей, 1 монографія та 2 навчальних посібники, захищено 15 
магістерських робіт, 2 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук . 

На виконання наказу МОН № 630 від 15.06.2015 "Про проведення конкурсного 
відбору проектів наукових досліджень, виконання яких планується здійснювати 
вищими навчальними закладами за рахунок коштів державного бюджету у 2016 році" 
Кіровоградським державним педагогічним університетом імені Володимира Винниченка 
було проведено внутрішньоуніверситетський етап конкурсу. У якому взяли участь такі 
проекти:  

 “Ресурсні та організаційні засади створення інформаційно-освітнього е-
середовища вищого навчального закладу” (Керівник: Садовий М. І.); 

 “Основи кінезіологічної підготовки дітей 6-7 років до шкільних навчальних 
навантажень” (Керівник: Бондаренко С. В.); 

 “Біологічно-активні речовини рослин, як фактори впливу на патогенні 
мікроогранізми” (Керівник: Гулай О. В.).  

У зв'язку із зменшенням фінансування та за результатами експертизи, здійсненої на 
засіданнях секцій за фаховими напрямами Наукової Ради Міністерства було прийнято 
рішення прийняти на погодження від КДПУ імені Володимира Винниченка лише тему: 
“Основи кінезіологічної підготовки дітей 6-7 років до шкільних навчальних навантажень” 
(Керівник: Бондаренко С. В.). 

Професорсько-викладацький склад університету має достатні потенційні можливості 
для дослідницької роботи з фундаментальних та прикладних тематик. Проте щорічно 
зменшується кількість робіт – це пояснюється зменшенням МОН обсягів фінансування. В 
таблиці 3.2 наведено порівняння кількості тем та обсягів фінансування НДР.  
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Таблиця 3.2 
Порівняльна таблиця кількості тем та обсягів фінансування НДР  

  
Кількість співробітників, що 

виконують НДР 
з них Роки 

Обсяг 
фінансування, 

тис.грн.. 

Кіль-кість 
тем 

Кількість 
ставок 

Всього Докторів 
наук Кандидатів наук 

2011 175,5 3 5,3 25 6 10 

2012 186,9 3 4,35 22 6 7 

2013 233,4 4 4,95 25 7 10 

2014 126 2 2,25 8 2 4 

2015 151,5 2 2,40 7 2 5 
 

Аналізуючи наведені дані видно, що у 2015 році кількість науково-дослідних робіт не 
збільшилась. Це пов'язано з тим, що результати експертизи та конкурсного відбору проектів, 
вчасно поданих КДПУ ім.В.Винниченка на конкурс 2015 року не розпочали свою реалізацію 
через зменшення обсягів фінансування на нові держбюджетні теми.  

Збільшення числа держбюджетних тем, підписання угод для виконання госпдоговірних 
тем є першочерговим завданням університету. Це надає можливості науково-педагогічним 
працівникам втілювати наукові розробки в практику, отримувати фінансування на закупівлю 
обладнання, друкувати монографії тощо. Кількість науково-дослідних проектів, патентів чи 
ліцензій підвищує рейтинг університету, відповідно до нього формується контингент 
абітурієнтів.  

Провідним науковцям слід активніше включитись в процес подання запитів на 
фінансування різних наукових проектів та враховувати вимоги пріоритетних напрямків 
інноваційної діяльності загальнодержавного рівня. Зокрема, при конкурсному відборі 
проектів, більш актуальним стає питання впровадження результатів досліджень, їх 
висвітлення на міжнародному рівні, зокрема у виданнях, що входять до наукометричних баз 
даних. На жаль, значна частина авторів нехтує детальним аналізом названих позицій і в 
результаті втрачають бали при експертній оцінці проектів. 

 

3.2. Виконання науково-технічних розробок, що фінансуються з коштів 
обласного бюджету та міжнародних організацій 

 
У звітний період науково-технічні розробки, що фінансуються з коштів обласного 

бюджету та міжнародних організацій, не виконувались. 
 
 

3.3. Міжнародний рейтинг університету. Виставкова діяльність 
 
За рейтингом вищих навчальних закладів України в реферативній базі даних та 

наукометричній платформі SciVerse Scopus університет посів 98 місце (таблиця 3.3). 
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Таблиця 3.3 
Місце університету у рейтингу Scopus 

Роки Місце за рейтингом 
серед 100 вузів 

Кількість 
публікацій у 

SCOPUS 

Кількість цитувань 
у SCOPUS 

Індекс Гірша (h-
індекс) 

2011 82 20 18 2 
2012 80 20 20 3 
2013 94 23 40 3 
2014 96 22 42 4 
2015 98 23 47 4 

У цій наукометричній базі університет має присутність і характеризується індексом 
Гірша, який повільно зростає. 

Протягом семи останніх років міжнародна група експертів у співпраці з Європейським 
центром з вищої освіти (ЮНЕСКО СЕПЕС) і центром «Євроосвіта» складає академічний 
рейтинг вузів «Топ-200 Україна». За цим рейтингом університет займає 122 місце серед 200 
університетів України (таблиця 3.4.). Рейтингом в основному оцінюється якість науково-
педагогічного потенціалу, якість навчання та оцінка міжнародного визнання.   

  

ТТааббллииццяя  33..44 
Динаміка рейтингу університету за інтегративними показниками  

«Топ-200 Україна» 
Роки  Місце у 

рейтингу 
Оцінка якості 

науково-
педагогічного 

потенціалу 

Оцінка 
якості 

навчання 

Оцінка 
міжнарод 

ного визнання 

Оцінка 
інтегрального 

показника 
діяльності  

2011 131 3,4198 4,3186 5,4295 13,1680 
2012 130 3,7621 4,5444 6,1113 14,4197 

2013 126 4,0869 4,8609 7,1634 16,1112 

2014 125 4,8010 5,5017 8,2855 18,3882 

2015 122 4,8184 5,7708 8,2420 18,8313 

Рейтинг Вебометрікс ґрунтується на аналізі офіційних веб-сайтів навчальних закладів, 
тому до рейтингу включені лише ті університети, які мають власний незалежний веб-домен. 
При аналізі враховуються різні індикатори, які характеризують обсяг, помітність та вагомість 
Інтернет-присутності університетів. Загальний показник веб-впливу (Web Impact Factor, WIF) 
включає дані щодо кількості зовнішніх посилань на ресурс і характеристик сайту 
університету: розмір, помітність, "вагомі файли" та індекс цитованості. 

 

Таблиця 3.5. 
Місце університету за рейтингом ««ВВееббооммееттрріікксс»» 

Ranking 
(зайняте 
місце) 

World Rank 
(світове 
місце) 

Presence Rank* 
(присутність) 

Impact  
Rank* 

(вплив) 

Openness Rank* 
(відкритість) 

Excellence 
Rank* 

(перевага) 
2013 рік/605 5872 5164 10438 976 5442 

2014 рік/55 5729 1892 11602 1407 5414 

2015 рік/122 12566 1066 16471 5617 5490 

За консолідованим рейтингом «Scopus», ««ВВееббооммееттрріікксс»»,,  ««ТТоопп--220000  УУккррааїїннаа»»  ссеерреедд  228866  
ввууззіівв  УУккррааїїннии  ууннііввееррссииттеетт  ззааййммааєє  8855  ммііссццее.. 
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Виставкова діяльність 
 
20-22 жовтня 2015 року КДПУ ім. В.Винниченка взяв участь у Сьомому міжнародному 

форумі “Інноватика в сучасній освіті – 2015”. Організаторами форуму виступили 
Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, 
компанія “Виставковий світ”.  

“Інноватика в сучасній освіті” – найбільший в Україні професійний форум освітніх, 
наукових та науково-технічних інновацій. Мета форуму – привернути увагу до нагальних 
питань розвитку співробітництва навчального, наукового та дослідницького напрямів, 
забезпечити діалог виробників та споживачів освітніх технологій, обговорити можливості 
співпраці в науково-технологічній сфері та створення умов для міжнародного 
співробітництва. 

Участь у форумі взяли понад 500 навчальних закладів, наукових установ, методичних 
центрів, регіональних органів управління освітою, асоціацій, видавництв, підприємств із усіх 
регіонів України, а також заклади освіти та освітні агенції Канади, США, Великобританії, 
Польщі, Словаччини, Чехії, Франції та інших країн. 

КДПУ ім. Володимира Винниченка протягом трьох днів форуму представив освітні та 
наукові інновації, делегати від університету брали участь в засіданні круглих столів, 
семінарів, тренінгів на яких піднімалися актуальні питання сучасної освіти. За активне 
впровадження інноваційних технологій у процес навчання і виховання КДПУ ім. 
В.Винниченка нагороджений дипломом. 

Цього року вперше для вищих навчальних навчальних закладів – учасників форуму 
проходив Національний виставковий конкурс “Видатні науково-практичні досягнення в 
освіті”. У номінації “Електронний освітній ресурс” здобув відзнаку електронний посібник 
“Віртуальна лабораторія з вивчення властивостей рідких кристалів”. Авторів проекту 
д.пед.н., проф. С. П. Величка та В. В. Неліповича нагороджено Почесними дипломами 
лауреата. 

Ректора професора О. А. Семенюка нагороджено Подякою за наполегливу працю та 
системну організаторську діяльність з інноваційного оновлення національної освіти. 

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 
вдруге взяв участь у Національній агропромисловій виставці “АгроЕкспо - 2015”, яка 
відбулась у Кіровограді 1 – 3 жовтня 2015 року. 
 

3.4. Інформаційне забезпечення наукової діяльності, 
доступ до електронних колекцій наукової періодики 
та баз даних провідних наукових видавництв світу 

 
 

 

Важливу роль в інформаційному забезпеченні навчального процесу та наукової 
діяльності займає наукова бібліотека КДПУ ім. В. Винниченка, в якій впроваджено 
інноваційні технології з доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних. 

Бібліотека продовжує підтримувати її традиційну роль у забезпеченні читачів книгами 
та іншими друкованими матеріалами та робить доступними Інтернет-ресурси та електронні 
матеріали, щоб допомогти користувачам у задоволенні інформаційних потреб. На сайті 
університету є сторінка «Бібліотека рідкісної книги», яка надає доступ до електронних копій 
книг з рідкісного фонду бібліотеки. З сайту університету доступні Наукові часописи КДПУ: 
математичні, історичні, філологічні, педагогічні науки та студентські наукові вісники. 
Ведеться робота зі створення репозитарію. Використання та розвиток репозитарію вигідне як 
для кожного науковця, так і для університету в цілому. Розміщення публікацій в репозитарії 
забезпечить підтримку наукової діяльності, підвищення рейтингу у науковій спільноті, 
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відкритий доступ до результатів досліджень, зростання індексу цитування, збереження 
авторських прав, підвищення якості наукової комунікації.  

Суттєво покращити співробітникам університету якість доступу до електронних 
інформаційних ресурсів дозволили проведені роботи зі створення електронного каталогу та 
підключення бібліотеки до Інтернет та Інтранет: 

 Пошук всієї нової літератури доступний через електронний каталог (кількість записів 
– більш як 116900); 

 Працює електронний читальний зал з вільним доступом до Інтернет. 
 Всі читальні зали бібліотеки працюють як гібридні читальні зали: є можливість 

отримати книги та користуватися Інтернетом з власного ноутбука (в бібліотеці WI-FI). 
Всього кількість звернень до веб-ресурсів бібліотеки становить 104846. З них кількість 

звернень до ЕК бібліотеки – 100475, кількість звернень до сайту – 3948, кількість звернень до 
репозитарію – 423 (статистика з 9 листопада).  

Найбільш популярними є соціальні мережі «Facebook», «Однокласники», «Вконтакте». 
Тут бібліографи публікують бібліотечні новини, віртуальні виставки, знайомлять з новими 
надходженнями, оперативно відповідають на запитання користувачів, проводять опитування і 
все це з посиланням на веб-сторінку нашої бібліотеки. 

В рамках конкурсу WikiDay, який організовувала програма «Бібліоміст», з’явилась 
стаття у Вікіпедії «Наукова бібліотека Кіровоградського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка» 
http://uk.wikipedia.org/wiki/Наукова_бібліотека_Кіровоградського_державного_педагогічного_
університету_імені_Володимира_Винниченка . 

Ведеться обмін аналітичними описами статей з ЦУКК (корпоративною картотекою) 
ОУНБ ім. Д. Чижевського, за рік ми отримали 803 записи, а надіслали 587. Інформаційно-
бібліографічний відділ співпрацює з ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського для 
формування зведеної бази даних Наукові праці КДПУ. Серія: Педагогічні науки, спільно з 
провідними галузевими бібліотеками на засадах кооперування. Були опрацьовані збірники в 
кількості 6 випусків, тобто 341 запис. Продовжується науково-інформаційне співробітництво 
з ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського щодо спільного формування та експлуатації 
Зведеної бази даних дисертацій з питань освіти, педагогіки та психології. 

 
Патентно-ліцензійна діяльність 

 
Викладачами кафедри біології та методики її викладання О.В. Гулаєм та В.В. Гулаєм , 

які входили до групи винахідників, отримано висновок про видачу патенту на корисну 
модель “Спосіб виявлення вірулентних штамів бактерій erysipelothrix rhusiopathiae з 
використанням інфузорій tetrahymena pyriformis”. 

Завідувач кафедри теорії та методики олімпійського та професійного спорту, професор 
С. В. Бондаренко отримав свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 
“Експериментальна програма “Оздоровчо-прикладний тренінг учнів початкової школи при 
навчальній роботі з підвищеним зоровим компонентом” № 60701 від 16.07.2015; професор 
кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки 
життєдіяльності М. В. Анісімов отримав свідоцтво про реєстрацію авторського права на 
навчальний посібник “Охорона праці в галузі освіти”; професор кафедри правознавства 
Гриценко В.Г. отримав свідоцтво про реєстрацію авторського права на монографію 
«Адміністративно-правові засади оптимізації правоохоронної системи України» № 59524 від 
30.04.2015; доцент кафедри правознавства Рябовол Л.Т. отримала свідоцтво про реєстрацію 
авторського права на монографію «Система навчання правознавства учнів основної і старшої 
школи» № 60682 від 16.07.2015.Колектив авторів у складі професора Садового М. І., доцента 
Трифонової О. М., Хомутенка М. В. отримали свідоцтво про реєстрацію авторського права на 
комп’ютерну програму «Карта ізотопів» – № 58666 від 15.02.2015 р. 
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3.5. Наукові школи. Науково-дослідні центри та лабораторії 
 
Одним з шляхів вирішення проблеми притоку талановитих молодих науково-

педагогічних кадрів і старіння основного науково-педагогічного персоналу університету є 
створення та підтримка наукових шкіл. Крім безпосереднього залучення 
висококваліфікованих кадрів до роботи наукової школи, важливим є створення творчого 
середовища, у якому б могли виховуватись і рости найбільш обдаровані студенти, аспіранти, 
викладачі, дослідники – здобувачі кандидатських та докторських вчених звань. 

Наукові школи педагогічного спрямування 
На кафедрі педагогіки та освітнього менеджменту діє наукова школа д. пед. н., 

професора В. В. Радула. Під його керівництвом захищено 2 дисертації на здобуття наукового 
ступеня доктора педагогічних наук та 23 – на здобуття наукового ступеня кандидата 
педагогічних наук. У проблемному полі цієї наукової школи здійснюють підготовку науковців 
доктор педагогічних наук, професор С. І. Шандрук (під її керівництвом захищено 2 
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук); кандидат 
педагогічних наук, доцент Я. В. Галета (під його керівництвом захищено 2 дисертації на 
здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук). 

При кафедрі педагогіки дошкільної та початкової педагогіки під керівництвом  
д. пед. н., професора Мельничука С. Г. функціонувала наукова школа "Формування 
естетичної культури майбутніх учителів та учнів загальноосвітніх шкіл". До досліджень 
були залучені аспіранти, студенти, вчителі шкіл. Під керівництвом Мельничука С. Г. 
захищено більше 20 дисертацій. 

Функціонує наукова школа д. пед. н., професора Радул О. С. з історії вітчизняної 
педагогіки. Під її керівництвом захищено 7 кандидатських дисертацій. 

Активно діють наукові школи к.п.н., професора С. В. Омельяненко (8 захищених 
аспірантів, здійснює керівництво 1 кандидатською дисертацією) та к.п.н., професора 
В. О. Кравцова (3 захищених аспіранти). 

Наукові школи методичного спрямування 
Наукова школа д. пед. н., професора М. І. Садового «Структурно-логічний аналіз 

та системний підхід у навчанні фізики вищої та середньої школи». До її складу входять 
кандидати та доктори наук Дніпропетровського медичного університету, Тернопільського 
вищого професійного ліцею сфери послуг, Миколаївського інституту післядипломної освіти. 
Членами наукової школи видано 138 публікацій: серед них видано підручники для профільної 
школи «Фізика 10» та «Фізика 11» (Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О.); 12 посібників; 24 науково-
методичних матеріалів; 104 статей, із них 23 у наукометричних виданнях. 

Проблематика наукової школи охоплює фізику твердого тіла, математичні методи 
фізики, фізичний експеримент, проблеми загальної фізики, історія фізики, хмарні технології, 
дидактика фізики. 

Одержано Свідоцтво № 58666 про реєстрацію авторського права на комп’ютерну 
програму «Карта ізотопів», зареєстроване 16.02.2015 р. та видане Державною службою 
інтелектуальної власності України. 

Підготовлено 4 студента на наукові конкурси та олімпіади. 
Проведено дві Міжнародні науково-практичні конференції: до 100 річчя від дна 

народження О.В.Гіталова та у скайп режимі до 120-річчя від дня народження І.Є.Тамма 
(виступили з доповідями професор Девід Соколофф з Орегонського університету, професор 
Алекс Маццоліні з Мельнбурського університету, професор М.В.Тамм з Московського 
університету, доцент М.В.Головко з Національної академії педагогічних наук, професор 
М.І.Садовий). У конференціях взяли участь Інститут педагогіки НАПН України, Атирауський 
державний університет імені Х. Досмухамедова (Казахстан), Інститут педагогічних наук 
(Республіка Молдова, м. Кишинів), Тракійський університет (м. Стара Загора, Болгарія), 
науково-методичний журнал «Фізика в школі» (м. Москва, Росія), Гомельський та 
Могильовський державні університети (Білорусь). 



 27 

7 осіб наукової школи займаються підготовкою докторських дисертацій, 8 – 
кандидатськими дисертаціями. 

У 2015 р. захищено 4 кандидатських дисертацій. 
До складу школи входить Лабораторія «Дидактики фізики», яка займає у рейтинговому 
списку наукових колективів, чиї бібліометричні профілі зареєстровані у GoogleScholar 93 
місце серед 180 факультетів, кафедр, відділень вищих навчальних закладів України з 
індексом h-6. У рейтингу лише два педагогічні університети: Кіровоградський та 
Харківський. 
 Успішно функціонує сайт наукової школи, де майже щоденно оновлюється наукова 
інформація та результати діяльності. 

Наукова школа «Розробка засобів навчання» під керівництвом д. пед. н., професора 
С. П. Величка діє понад 15 років. За час роботи захищено 20 дисертацій, опубліковано 
десятки наукових статей, навчальних посібників, у тому числі з грифом МОНУ. Керівник та 
його учні заснували науково-дослідний центр розробки засобів навчання. 

Наукові школи мовознавчого спрямування 
Наукова школа д. філол. н., професора О. А. Семенюка діє понад п'ятнадцять років. 

У сфері наукових інтересів керівника та його учнів є вплив екстралінгвальних факторів на 
розвиток сучасних мов, інтегральні та диференційні фактори у формуванні  мовних картин 
світу. Під керівництвом професора захищено 10 кандидатських дисертацій, готуються до 
захисту ще три кандидатських та два докторських наукових дослідження. У загальному 
доробку колективу 7 монографій, 2 навчальні посібники та більше 100 статей з тематики 
досліджень. 

Відбувається становлення наукової школи к. філол. н., професора С. Л. Ковтюх 
«Актуальні проблеми лексикології та граматики української мови», яка працює над 
розробкою нової галузі вітчизняного мовознавства «Морфологічна парадигматика іменника в 
сучасній українській мові». Під керівництвом С. Л. Ковтюх захищені 4 кандидатські 
дисертації, нині над актуальною проблематикою працюють 2 аспіранти, готуються 
магістерські та дипломні роботи, опубліковані наукові монографії, статті, готується до друку 
нова наукова продукція. 

Наукові школи літературознавчого спрямування 
На кафедрі української літератури сформувалася наукова школа під керівництвом 

д. філол. н., професора Г. Д. Клочека «Методологія системного підходу до явищ 
літератури». 2015 року відбулася транформація цієї теми на вищий рівень, а саме: 
«Системологічна теорія літературного твору». Школа заснована ще у 80-х роках ХХ ст. з 
появою монографій проф. Клочека Г. Д. «Душа моя сонця намріяла…», "Поетика «Сонячних 
кларнетів» (1986), «Поетика Бориса Олійника» (1989), «У світлі вічних критеріїв» (Про 
систему критеріїв художності літературного твору)» (1989), «Енергія художнього слова» 
(2007), "Поетика візуальності Тараса Шевченка: монографія" (2013), "Поезія Тараса 
Шевченка. Сучасна інтерпретація: посібник для вчителя" (2013), "Шевченкове Слово: спроби 
наближення" (2014) та ін. 

Наукова мета школи – розробка методологічних принципів системного підходу до 
аналізу літературних явищ і в першу чергу літературного твору, побудова системологічної 
теорії літературного твору. В 2015 році активізувалася робота над проблемою підтексту в 
художній літературі.  

Наукова школи д. філол. н., професора Михиди С. П. «Психопоетика українського 
модернізму», яка діє більше 10 років і має ряд напрацювань. Зокрема, захищено 5 
кандидатських дисертацій, здійснюється підготовка 3 аспірантів. Видано монографії 
«Психопоетика українського модерну» (2012), «Володимир Винниченко: у дзеркалах і 
задзеркаллі» (2015), недруковані за життя п’єси Володимира Винниченка, посібники 
«Психопоетика: становлення дискурсу» (2011), «Модерн d’Ukraine: особистість – мегатекст – 
поетика» (2013) С. Михиди, «Володимир Винниченко: Cherchez la femme» (2013) М. Ковалик, 
«Володимир Винниченко: віч-на-віч зі світом» (2013), «Володимир Винниченко: нотатник 
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епохи» (2015) В. Чернецької, реалізовано Винниченкознавчий цикл науково-видавничого 
проекту «Стилет і стилос трьох степовиків: Володимир Винниченко, Євген Маланюк і Яр 
Славутич у науковій рецепції дослідників-краян» Т. Яровенко і С. Колісника під науковим 
керівництвом професора С. Михиди – усього 13 томів. 

Наукові школи природничо-географічного спрямування 
Протягом останніх 15 років при кафедрі географії та геоекології відбувалось 

поступове формування ландшафтно-галогеохімічної наукової школи (науковий керівник – 
д. г. н., проф. А. І. Кривульченко), доказом чого є: наявність захищеної докторської 
дисертації, опублікованих наукових праць в галузі ґрунтознавства, ландшафтознавства та 
галогеохімії (2003 р., проф. Кривульченко А. І.); захищені кандидатські дисертації зі 
спеціальностей „Фізична географія, геофізика та геохімія ландшафтів” (Домаранський А. О., 
2005 р., науковий керівник – проф. Кривульченко А. І.) та „Біогеографія і географія ґрунтів” 
(Онойко Ю. Ю., 2008 р., науковий керівник – проф. Кривульченко А. І.). У рамках діяльності 
наукової школи здійснюються підготовка дисертаційних робіт та публікація наукових праць, 
експедиційні дослідження на території Лівобережжя Нижнього Дніпра, підготовка курсових 
та магістерських робіт студентами спеціальності “Географія*”. 

Наукові школи історичного спрямування 
На кафедрі всесвітньої історії діє наукова школа, засновником якої є д. і. н., професор 

С. С. Парсамов (наукова спеціалізація – проблеми етнології та міфології слов’ян). За 
тематикою наукових досліджень підготовлено кандидатські дисертації Ковалькова О. Л. та 
Ломаки О. А.  

На кафедрі також активно функціонує наукова школа д. і. н., професора О. І. Кіяна 
(наукова спеціалізація – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні 
дисципліни). У контексті цієї проблематики захищено кандидатські дисертації 
(Морозов Д. О. та Босенко Н. П.), ведеться робота над дисертаційними дослідженнями 
(Ляліна Т. С., Безверха В. М.). Результати досліджень наукової школи відображаються у 
наукових працях. 

Наукові школи мистецького спрямування 
На кафедрі хореографічних дисциплін, образотворчого мистецтва та дизайну під 

керівництвом професора А. Є. Короткова більше двох десятиліть функціонує відома у 
мистецькому світі наукова школа “Естетичного виховання молоді”. 

Науково-дослідний центр 
Науковий центр розробки засобів навчання професора Величка С. П. у 2015 році 

продовжував експериментальну перевірку нових навчальних комплектів та лабораторного 
обладнання для вивчення оптики в основній і старшій школі, використання монохроматичних 
джерел світла для введення основних понять з оптики, експериментальну перевірку нових 
лабораторних робіт і робіт фізичного практикуму на основі навчального комплекту «КВО» та 
нового комплекту обладнання у поєднанні із засобами ІКТ та розширеного комплекту 
«Спектрометр-01» для виконання серії лабораторних робіт фізичного практикуму. 

Науково-дослідні лабораторії 
У 2015 році на кафедрі педагогіки та освітнього менеджменту продовжувала роботу 

наукова лабораторія “Дослідження особливостей соціально-професійного розвитку 
особистості” (лабораторія існує на громадських засадах) (науковий керівник – доктор 
педагогічних наук, професор В.В. Радул). 

Співробітниками лабораторії продовжувалися дослідження освітнього середовища,  
особливостей соціально-професійного розвитку особистості, окремих аспектів формування її 
методологічної та професійної культури, акмеологічного розвитку особистості, взаємовпливу 
соціально-професійного розвитку особистості та її загальнокультурного розвитку, 
інтенсифікації процесу соціалізації особистості, професійної майстерності викладача ВНЗ. 

Результати досліджень відбито у наукових працях співробітників лабораторії. 
Лабораторія «Дидактики фізики» (науковий керівник – д. пед. н., професор 

М. І. Садовий) Інституту педагогіки НАПН України у Кіровоградському державному 
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педагогічному університеті імені Володимира Винниченка в межах теми наукового 
дослідження «Теоретико-методичні основи навчання фізики в загальноосвітніх і вищих 
навчальних закладах» забезпечує поєднання освітніх процесів з інноваційною та 
дослідницькою роботою – нормою діяльності наукових педагогічних працівників, які 
освоюють нові освітні галузі, нові методи роботи, нові технології. 

З 2012 р. на базі Кіровоградського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка спільно з Науково-дослідним інститутом педагогіки Національної 
академії педагогічних наук України працює науково-дослідна лабораторія «Ключові 
компетентності початкової освіти» під керівництвом к. пед. н., професора Т. Я. Довгої. 
Члени студентської секції наукової лабораторії «Ключові компетентності початкової освіти» 
взяли участь у Всеукраїнській науковій студентській конференції (2015 р.) та підготували до 
друку 5 статей. 

На кафедрі практичної психології продовжувала роботу наукова лабораторія 
соціальної психології діалогу та соціалізації особистості (керівник – к. психол. н., доцент 
Є. В. Гейко), створена у 2010 році. 

На кафедрі корекційної освіти та здоров’я людини функціонує лабораторія «Основ 
здоров’я та корекційної освіти» під керівництвом к. пед. н., професора А. Й. Григор’єва.  
На базі лабораторії викладачами та співробітниками кафедри проводиться навчально-
методична робота з питань формування здорового способу життя студентства, корекції 
порушень опорно-рухового апарату, зору та ін. 

Напрямками діяльності лабораторії є: аналіз сучасних підходів до змісту, організації та 
управління корекційно-реабілітаційною діяльністю, розробка і видання навчальних й 
методичних матеріалів для студентів. 

Співробітниками лабораторії заплановано проведення науково-методичної роботи з 
розвитку пріоритетних напрямів корекційно-реабілітаційної діяльності, а саме: проведення 
науково-методичного семінару з проблеми «Використання інноваційних технологій під час 
викладання предметів медико-біологічного циклу та корекційного напрямку»; семінарів-
практикумів з актуальних проблем управління корекційно-реабілітаційною діяльністю; 
науково-методичних семінарів з проблем взаємозв’язку у роботі працівників сфери охорони 
здоров’я та освіти. 

Загальним напрямком роботи наукової лабораторії «Модернізація музично-
педагогічної освіти України», яка працює на кафедрі вокально-хорових дисциплін та 
методики музичного виховання під керівництвом д. пед. н., професора А. М. Растригіної, є 
проблеми модернізації мистецької освіти в цілому й дослідження феномену духовності 
освіти і виховання зокрема. Саме такий ракурс є наразі найбільш затребуваним у контексті 
дійсного реформування професійної мистецької освіти. 

Протягом останніх років професор А. М. Растригіна у рамках міжнародного наукового 
проекту, що здійснюється на базі Вільнюського едукологічного університету (Литва), плідно 
співпрацює із групою зарубіжних науковців із Литви, Латвії, України, Білорусі, Австрії, 
Італії, Туреччини, Ізраїлю щодо висвітлення проблеми духовності освіти і виховання. 
Результатом такого співробітництва стала низка колективних монографій «Духовність у світі 
людини», «Духовність виховання», «Контекст духовности воспитания», які набули широкого 
розголосу серед провідних науковців академічного співтовариства та освітніх інституцій.  
Протягом другої половини 2015 року розпочато процес емпіричних досліджень щодо 
розвитку духовності виховання в практичній педагогічній діяльності. 

На кафедрі біології та методики її викладання проводиться робота щодо поповнення 
бази п'яти навчально-дослідних лабораторій: зоології та екології, анатомії та фізіології 
людини і тварин, мікробіології та вірусології, ботаніки та фізіології рослин, цитології та 
гістології. 

Продовжується робота зі створення і впорядкування навчального та дослідного 
гербаріїв кафедри, природничого музею університету, по розширенню живого куточка 
кафедри. 
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На базі кафедри філософії та політології діє «Центральноукраїнська соціологічна 
лабораторія» (керівник – к. соц. н., доцент Е. О. Клюєнко). 

На базі кафедри історії України діє наукова лабораторія «Археологія Центральної 
України» під керівництвом к. і. н., доцента І. А. Козир.  

Протягом 2015 р. основним напрямком роботи археологічної лабораторії стала 
підготовка документації для завершення реєстрації археологічного музею імені Нінель Бокій, 
створеного в університеті у 2012 р. За цей час музей став одним із осередків наукового життя 
навчального закладу. Саме на базі музею діє археологічна лабораторія та археологічний 
гурток для студентів. На початку 2015 р. були підготовлені всі необхідні документи – 
створений статут, уніфікований паспорт музею та взяті на облік всі експонати. В березні 2015 
р. заклад отримав офіційне свідоцтво про реєстрацію – як відомчий музей, що перебуває у 
сфері управління Міністерства освіти та науки України. 

У 2015 р. співробітники лабораторії взяли участь у підготовці та роботі Міжнародної 
наукової конференції «На Східній межі Старої Європі», присвяченої дослідженню 
трипільського поселення біля с. Небелівка Новоархангельського району Кіровоградської 
області. Конференція відбулася на базі Університету протягом 13 – 14 травня 2015 р. До 
роботи заходу була підготовлена виставка з розкопок пам’ятки трипільського часу, відкритої в 
с. Торговиця Новархангельського району Кіровоградської області археологічною експедицією 
Університету. Співробітники лабораторії взяли участь у підготовці та друці матеріалів 
учасників конференції у збірнику «На східній межі Старої Європи» (Кіровоград 2015). 

Протягом липня – серпня 2015 р. співробітник археологічної лабораторії Панченко К. 
взяв участь в роботі Більської експедиції Інституту археології НАН України та Літньої 
археологічної школи на території унікальної пам’ятки скіфського часу – Більського городища 
(с. Більськ Котелевського району Полтавської області). 

Невід’ємною складовою роботи лабораторії є підготовка та проведення археологічних 
експедицій. У 2015 р. були продовжені розкопки пам’ятки золотоординського часу в 
с. Торговиця на Кіровоградщині. В результаті роботи експедиції було отримано цікавий 
нумізматичний, керамологічний, антропологічний, остеологічний матеріали, відкрито новий 
об’єкт (можливо залишки житла чи окремої печі золотоординського часу), який планується 
дослідити у 2016 році. Нумізматичні знахідки в Торговиці цього року представлені сотнею 
монет, серед яких ординські дирхеми та пули, візантійські монети. Отримані в ході 
досліджень матеріали зберігаються в лабораторії та готуються для передачі на постійне 
зберігання у фонди археологічного музею імені Нінель Бокій. 

На базі археологічного музею також триває активна просвітницька робота. У 2015 р. 
працівниками музею було проведено понад 20 екскурсій для школярів, представників 
громадських організацій та державних установ. 

На сьогодні штат лабораторії працює над звітом про археологічні розкопки у 2015 р., 
який щорічно подається до Інституту археології НАН України. Також розпочата робота над 
створенням сторінок археологічної експедиції та музею Університету в мережі Інтернет. 

На кафедрі лігводидактики та іноземних мов формується лабораторія компаративної 
педагогіки д. пед. н., професора С. І. Шандрук. 

На кафедрі теорії та методики фізичного виховання к. пед. н., професор А. Л. Турчак 
очолює науково-дослідну лабораторію «Організаційно-методичне забезпечення 
підготовки фахівців у галузі «Фізичне виховання, спорт, здоров’я людини»», співробітники 
якої працюють над створенням нового покоління навчальної і навчально-методичної 
літератури для студентів факультетів фізичного виховання різних освітніх кваліфікаційних 
рівнів (бакалавр, спеціаліст, магістр). За останні 5 років підготовлено 28 навчальних 
посібників.  

На базі ЗШ № 31 м. Кіровограда (“Школа сприяння здоров’ю”) на громадських 
засадах працює лабораторія з проблем адаптації учнів 6-7 років до навчальних 
навантажень засобами прикладної фізичної культури (керівник – д. пед. н., професор 
С. В. Бондаренко). 
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На кафедрі методик дошкільної та початкової освіти продовжується активна співпраця 
із: 

– науково-дослідною лабораторією педагогічної компетентності Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини з проблем наукових досліджень розвитку 
професійної компетентності студентів у процесі підготовки вчителів початкових класів та 
вихователів дітей дошкільного віку; 

– Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, факультетом 
педагогіки психології та соціальної роботи, кафедрою педагогіки та методики початкового 
навчання з проблем поширення інноваційного досвіду та наукових розробок у науковому та 
навчально-виховному процесі. 

На кафедрі хімії діють навчальні лабораторії, які побудовані за предметним 
принципом: лабораторія загальної та неорганічної хімії; лабораторія аналітичної хімії 
(якісний і кількісний аналіз та фізико-хімічні методи аналізу); лабораторія фізичної і 
колоїдної хімії; лабораторія органічної хімії викладачі кафедри використовують для 
проведення наукових досліджень. Так, на базі лабораторії аналітичної хімії проводяться 
наукові дослідження у рамках виконання курсових та дипломних робіт за різноманітною 
тематикою, що стосується моніторингу об’єктів навколишнього середовища, хімічного 
контролю якості фармацевтичних препаратів та продуктів харчування. 

Дослідження проводяться за такими науковими напрямками: особливості 
інструментального фізико-хімічного визначення мікрокількостей елементів у промислових 
матеріалах і об’єктах, навколишнього середовища; тест-методи аналізу в моніторингу 
об’єктів навколишнього середовища; контроль якості фармацевтичних препаратів та 
продуктів харчування; розробка нових технологій вивчення основ хімічного аналізу в 
спеціалізованих середніх і вищих навчальних закладах. 

На базі лабораторії фізичної та колоїдної хімії проводяться наукові дослідження у 
рамках виконання курсових та дипломних робіт за різноманітною тематикою, що стосується 
дослідження стану об’єктів навколишнього середовища та властивостей ПАР. 

Дослідження проводяться за такими науковими напрямками: реалізація 
міжпредметних зв’язків з біологією при вивчені курсу фізичної та колоїдної хімії; 
моніторинг природних вод Кіровоградщини на вміст шкідливих компонентів (важких 
металів, нітратів та нітритів) та вивчення фізико–хімічних закономірностей їх виділення; 
дослідження колоїдних систем; вплив природи розчинника на процеси набухання сітчастих 
полімерів. 

Лабораторія загальної та неорганічної хімії забезпечує проведення наукових 
досліджень у рамках виконання науково–дослідних робіт за різною тематикою, що 
стосується аналізу природних вод.  

Дослідження проводяться за такими напрямками: вивчення особливостей і будови і 
властивостей кристалогідратів, подвійних та змішаних солей неорганічних сполук; якісні 
дослідження складу комплексних сполук; контроль якості природних вод. 

На базі лабораторії органічної хімії проводяться наукові дослідження у рамках 
виконання курсових та дипломних робіт за різноманітною тематикою, що стосується 
синтезу, аналізу та властивостей органічних речовин. 

Дослідження проводять за такими науковими напрямками: методи синтезу та очистки 
органічних речовин; експериментальне доведення складу органічних речовин та перевірка їх 
хімічних властивостей. 

 
3.6. Публікації викладачів університету 

Один із найпомітніших показників індивідуальної наукової праці професорсько-
викладацького складу університету є наукові та навчально-методичні публікації. 

Традиційним стало підбивати підсумки випуску друкованої продукції з урахуванням її 
необхідності для навчально-виховного процесу університету. В цілому за звітний рік дещо 
зменшилася кількість статей у фахових виданнях, проте майже вдвічі збільшився обсяг 
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зарубіжних публікацій – 87 статей науковців університету опубліковано за кордоном 
(Австралія, Австрія, Канада, Росія, Польща, Молдова, Грузія, Франція, Чехія, США, 
Німеччина, Казахстан, Болгарія, Латвія, Угорщина) правознавства, філософії та політології, 
інформатики, прикладної математики, статистики та економіки, математики, фізики та 
методики її викладання, теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та 
безпеки життєдіяльності, української мови, видавничої справи та редагування, української 
літератури, перекладу, прикладної та та загальної лінгвістики, педагогіки дошкільної та 
початкової освіти, методик дошкільної та початкової школи, фізичного виховання та 
оздоровчої фізичної культури, музично-теоретичних та інструментальних дисциплін, 
вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання, хореографічних дисциплін, 
образотворчого мистецтва та дизайну, хімії, географії та геоекології, соціальної педагогіки та 
психології, лінгводидактики та іноземних мов, теорії та методики олімпійського та 
професійного спорту, теорії та методики фізичного виховання. 

В таблиці 3.6. подано динаміку випуску друкованої продукції за останні три роки. 
 

Таблиця 3.6 
Динаміка випуску наукової та науково-методичної продукції 
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2013 1570 2507,64 14 22 173 599 97 230 16 
2014 1483 2094,39 10 15 150 593 97 269 14 
2015 1567 2178,77 13 8 155 549 87 279 13 
За 3 
роки 

4620 6780,8 37 45 478 1741 281 778 43 

Серед опублікованих у 2015 році праць своєю актуальністю та високим науково-
теоретичним рівнем відзначаються такі видання: 

 
Монографії: 

 Волков Ю. І. Экспоненциальные статистические структуры и их гибриды: монография. – 
Palmarium academic publishing, Saarbrucken (Germany), 2015. (4 д.а.). 

 Гриценко В. Г. Адміністративно-правові засади оптимізації правоохоронної системи 
України: монографія. – Кіровоград: «ПОЛІМЕД-Сервіс», 2014. – 428 с. (24,87 д.а.). 

 Колотуха О. В. Геопросторова організація спортивного туризму: монографія / 
О.В.Колотуха. // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - 
Кіровоград: ФО-П Александрова М.В., 2015. – 448 с. (26,1 д.а.). 

 Михида С. П. Володимир Винниченко: Психопортрет у дзеркалах і задзеркаллі: 
Монографія. – Кіровоград: «Поліграф – Сервіс», 2015. – 176 с. (7,3 д.а.) 

 Нариси з історії педагогічної думки (перша третина ХХ століття): Монографія / 
О.С.Радул, Т.О.Кравцова, С.В.Куркіна, Т.О.Прибора, О.В.Філоненко, Н.М.Озерна / За 
ред. О.С.Радул. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – 311 с. (15 д.а.) 

 Парсамов С. С. Судостроительная отрасль в 50-е – 80-е годы. Издание второе, 
исправленное: монография. – Кировоград: Издатель Лысенко В.Ф., 2015. – 276 с.  
(15,81 д.а.) 

 Подопригора Н.В. Методична система навчання математичних методів фізики у 
педагогічних університетах: монографія. – Кіровоград : ФО-П Александрова М.В., 2015. – 
512 с. (29,8 д.а.) 
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 Рацул О. А. Системний розвиток інформаційної культури майбутніх соціальних педагогів: 
теоретичний та методичний аспект: монографія. Кіровоград: ТОВ «РА РіК-Медіа», 2015. – 
584 с. (36,5 д.а.) 

 Ріжняк Р. Я. Розвиток інформатики та інформаційних технологій у вищих навчальних 
закладах України у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття [монографія] / заг. ред. 
В.М.Орлика: Монографія. – Кіровоград: Видавництво «Код», 2014. – 436 с. (27,58 д.а.) 

 Рябовол Л. Т. Система навчання правознавства учнів основної і старшої школи: 
монографія. -Кіровоград: «ПОЛІМЕД-Сервіс», 2015. – 360 с. (20,93 д.а.) 

 Сальник І.В. Віртуальне та реальне у навчальному фізичному експерименті старшої 
школи: теоретичні основи. : монографія. – Кіровоград: ФО-П Александрова М.В., 2015 – 
324 с. (17,8 д.а.) 

 Харченко Ю. В. Політичне в соціокультурній динаміці: монографія. -- Кіровоград: Імекс-
ЛТД, 2015. – 344 с. (20 д.а.) 

 Чумак О. О. Правове регулювання діяльності Державної виконавчої служби України в 
сучасних умовах: проблеми теорії та практики: монографя. – Харків: Диса плюс, 2015. – 
480 с. (27,9 д.а.) 

 
Посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України: 

 Величко С.П., Неліпович В.В. Вивчення фізичних властивостей рідких кристалів у 
середній загальноосвітній школі: [посібник для вчителів] – 2-е вид-во. доп. – Кіровоград: 
ПП «Ексклюзив – Систем», 2015. – 232 с. (11,7 д.а.)  

 Демешко І. М. Практикум з української мови : навч. посіб. для сам. роботи. – [3-є вид., 
випр. і доп.]. – Кіровоград : ПП „Авангард”, 2015. – 384 с. (24 д. а.) 

 Котелянець Н. В. (співавтори Агєєва О. В., Котелянець Ю. С.). У країні майстрів.  
Робочий зошит–альбом. Навчальний посібник для 4-го класу – К.: Видавничий дім 
«Сиция», 2015. – 56 с. (7 д. а.) 

 Лупан І.В., Авраменко О.В., Акбаш К.С. Комп’ютерні статистичні пакети. Навчально-
методичний посібник. –2-е вид. – Кіровоград: «КОД» 2015. – 236 с. (13,7 д.а.) 

 Рацул А. Б., Довга Т. Я., Рацул А. В. Педагогіка: інформативний виклад. Видання 2. – 
Кіровоград: ТОВ «РА РіК-Медіа», 2015. – 360 с. (22,5 д.а.) 

 Соболь Є. Ю., Пєтков С. В. Менеджмент у державному управлінні: загальна частина: 
навчальний посібник / С.В. Пєтков, Р.С. Наливайко, Є.Ю. Соболь; за заг. ред. В.П. Пєткова. 
– Дніпропетровськ: ДГУ, «Адверта», 2015. − 93 с. (1 д.а.) 

 Соболь Є. Ю., Пєтков С. В. Менеджмент у державному управлінні: особлива частина: 
навчальний посібник / С.В. Пєтков, Р.С. Наливайко, Є.Ю. Соболь; за заг. ред.. 
В.П. Пєткова. - Дніпропетровськ : ДГУ, «Адверта», 2015. − 216 с. (1 д.а.) 

 Турчак А. Л., Бабаліч В. А., Бондаренко С. В. Організація і суддівство змагань зі 
спортивних ігор. Навчально-методичний посібник для студентів факультетів фізичного 
виховання. – Кіровоград: Центр оперативної поліграфії “Авангард”, 2015. – 520 с.  
(21,7 д. а.) 

 
Підручники: 

 Черкасов В. Ф. Музично–педагогічні системи та концепції ХХ століття Підручник /  
В. Ф. Черкасов, Е.З. Тайнель, В.О. Ковбасюк / За ред. Е.З. Тайнель. – Львів: РВВ ЛНУ 
імені Івана Франка, 2015. – 323 с. (в співавторстві) (2 авт. д.а.) 

 
Наукові записки, видані Кіровоградським державним педагогічним  

університетом імені Володимира Винниченка у 2015 році 
Вийшли друком 12 випусків наукових записок (18 томів) і 1 випуск студентського 

наукового вісника: 
 Наукові записки. Випуск 135. Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ 

ім. В. Винниченка, 2015. 
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 Наукові записки. Випуск 136. Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ  
ім. В. Винниченка, 2015. 

 Наукові записки. Випуск 137. Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ  
ім. В. Винниченка, 2015. 

 Наукові записки. Випуск 138. Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ  
ім. В. Винниченка, 2015. 

 Наукові записки. Випуск 139. Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ  
ім. В. Винниченка, 2015. 

 Наукові записки. Випуск 140. Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ  
ім. В. Винниченка, 2015. 

 Наукові записки. Випуск 141. Серія: Педагогічні науки. Частина 1. – Кіровоград: РВВ 
КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. 

 Наукові записки. Випуск 141. Серія: Педагогічні науки. Частина 2. – Кіровоград: РВВ 
КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. 

 Наукові записки. Випуск 142. Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ  
ім. В. Винниченка, 2015. 

 Наукові записки. Випуск 7. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і 
технологічної освіти. Частина 1. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. 

 Наукові записки. Випуск 7. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і 
технологічної освіти. Частина 2. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. 

 Наукові записки. Випуск 7. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і 
технологічної освіти. Частина 3. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. 

 Наукові записки. Випуск 8. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і 
технологічної освіти. Частина 1. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. 

 Наукові записки. Випуск 8. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і 
технологічної освіти. Частина 1. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. 

 Наукові записки. Випуск 8. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і 
технологічної освіти. Частина 2. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. 

 Наукові записки. Випуск 8. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і 
технологічної освіти. Частина 3. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. 

 Наукові записки. Випуск 8. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і 
технологічної освіти. Частина 4. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. 

 Наукові записки. Випуск 21. Серія: Історичні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ 
ім. В. Винниченка, 2015. 

 Наукові записки. Випуск 22. Серія: Історичні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ 
ім. В. Винниченка, 2015. 

 Студентський науковий вісник. Випуск 14. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 
2015. 
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3.7. Наукові конференції й семінари 
№ 
з/п 

Назва конференції Термін 
проведення 

Відповідальна 
кафедра 

Результати 
конференції 

Міжнародні науково-практичні конференції 
1 “Проблеми та перспективи 

навчання технологій” 
2-3 квітня 
2015 року 

Кафедра теорії та 
методики 
технологічної 
підготовки, 
охорони праці та 
безпеки 
життєдіяльності; 
кафедра фізики та 
методики її 
викладання 

Збірник 
наукових праць 

2 “Мови і світ: дослідження та 
викладання“ 

23-24 березня 
2015 року 

Кафедра перекладу, 
прикладної та 
загальної 
лінгвістики; 
кафедра 
германської 
філології; кафедра  
практики 
германських мов 

Збірник 
наукових праць 

3 “Сучасні тенденції навчання 
фізики у загальноосвітній та 
вищій школі” 

15-16 жовтня 
2015 року  

кафедра фізики та 
методики її 
викладання 

Збірник 
наукових праць 

4 “Засоби і технології сучасного 
навчального середовища” 

22-23 травня 
2015 

кафедра фізики та 
методики її 
викладання 

Збірник 
наукових праць 

5 ІІІ Інтернет-конференція 
«Проблеми професійного 
становлення майбутнього 
фахівця в умовах інтеграції до 
європейського освітнього 
простору» 

22 травня 
2015 

 Збірник 
наукових праць 

6 “Мистецька освіта ХХІ 
століття: виклики сьогодення” 

12-13 квітня 
2015 

Кафедра музично-
теоретичних та 
інструментальних 
дисциплін 

Збірник 
наукових праць 

7 “На межі старої Європи. At the 
eastern frontiers of old Europe” 

12-14 травня Кафедра історії 
України 

Збірник 
наукових праць 

Всеукраїнські науково-практичні конференції 
1 „Перейменувальні процеси в 

топоніміці як ціннісний вибір 
українського суспільства” 

11 червня 
2915 року 

Кафедра україн-
ської мови, кафедра 
української 
літератури, Інсти-
тут національної 
пам'яті 
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2 ХХІ Всеукраїнська науково-
практична конференція 
“Валеологічна освіта в 
навчальних закладах України: 
стан, напрямки і перспективи 
розвитку” 

21-23 травня 
2015 

Кафедра теорії і 
методики 
фізичного 
виховання 

Збірник 
наукових праць 

3 „Творча спадщина Володимира 
Винниченка на тлі ХХ століття” 

23–24 жовтня 
2015 року 

Кафедра 
української 
літератури 

 

4 ІІ Фестиваль-конкурс 
“Сходинки до майстерності” 

15-16 
листопада 
2015 

Кафедра музично-
теоретичних та 
інструментальних 
дисциплін 

 

5 “Актуальні проблеми 
національного законодавства” 

17 квітня 
2015 

Кафедра 
правознавства 

Збірник 
наукових праць 

6 “Актуальні проблеми 
національного законодавства” 

8 жовтня 2015 Кафедра 
правознавства 

Збірник 
наукових праць 

Обласні науково-практичні конференції 
1. “Еколого-географічні та 

еколого-просвітницькі аспекти 
діяльності суб’єктів навчально-
виховного процесу в закладах 
освіти” (21-23 квітня 2015 р.). 

21-23 квітня 
2015 

Кафедра географії 
та геоекології; 
кафедра хімії,  
КОІППО 
ім. В.О. Сухомлн-
ського 

Збірник 
наукових праць 

2 “Шкільній фізичній культурі і 
спорту - 80” 

11-12 
листопада 
2015 року 

Кафедра теорії та 
методики 
олімпійського та 
професійного 
спорту; КОІППО 
ім. В. Сухом-
линського 

 

3 «Використання інформаційно-
комунікаційних технологій в 
навчально-виховному процесі 
початкової школи» 

11 листопада 
2015 року 

Кафедра педагогіки 
дошкільної та 
початкової освіти; 
КОІППО ім. В. Су-
хомлинського 

 

4 «Хімія сьогодення: актуальні 
питання освіти, науки та 
виробництва»  

21-24 квітня 
2015 року 

Кафедра хімії, 
КОІППУ ім.Василя 
Сухомлинського.  

 

Семінари 

1 V міжнародний семінар 
“Психологія діалогу і світ 
людини” 

19-20 березня 
2015 

Кафедра 
практичної 
психології 

Збірник 
наукових праць 

2 Науковий семінар “Сучасні 
методологічні засади суспільно-
географічних досліджень” 

3 грудня 2015 
року 

Кафедра географії 
та геоекології 
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РОЗДІЛ 4  
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

СТУДЕНТІВ І РОБОТА РАДИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ 
 

4.1. Студентська наукова робота 
Провідною формою, за допомогою якої у студентів поглиблюються  знання, уміння та 

навички здійснення дослідної діяльності, є студентські наукові гуртки і проблемні групи, в 
процесі роботи яких вони активно залучаються до виконання кафедральної тематики шляхом 
реалізації конкретних науково-дослідних проектів, що опираються, у свою чергу, на багатий 
науковий досвід професорсько-викладацького складу. 

На даний час в університеті успішно функціонує 158 гуртків і проблемних груп. 
Найбільше гуртків на фізико-математичному факультеті – 34, факультеті філології і 
журналістики – 31. До наукової діяльності в них залучено 1404 студента, що становить 
близько 30 % від загальної кількості. Керівництво гуртками та проблемними групами 
здійснюють майже 150 провідних науково-педагогічних працівників ВНЗ. Серед них 
професори та кандидати наук складають 75 %. 

Так під керівництвом кандидата педагогічних наук, ст. викладача Доннік М.С. студенти, 
гуртка ”Арттерапія як метод соціально-педагогічної реабілітації дітей групи ризику”, 
працюють над розробкою та вдосконаленням загальної програми арттерапевтичної роботи з 
дітьми різних вікових категорій. Програма була апробована із залученням дітей дитячого 
будинку інтернатного типу ”Наш дім” та сприяння громадянської організації ”CHILD ART”. 
Крім того, студентка 46 групи Вох А.О., працюючи над розробкою програми, науково 
обґрунтувала та запропонувала діяльність принципово нового закладу – ”Арт-містечка” із 
власною програмою та функціональними секторами. Студентка настільки вдало справилася з 
роботою, що їй було запропоновано взяти участь у конкурсі Стипендіальної програми 
”Завтра.UA” у 2015-2016 н.р. Найкращими студентами наукового гуртка, крім Вох А. є 
Руденко Л. та Єрьоміна І. 

Одним із найбільш вагомих показників якості науково-дослідної роботи студентів у ВНЗ 
є наукові студентські конференції.  

Протягом 2015 року їх було проведено 11. Серед них: 3 – всеукраїнські, 2 – міжвузівські, 
6 – загальновузівські. Цей показник є свідченням  уваги деканатів і кафедр до проблем 
розвитку студентської науки і зростаючого рівня їхньої активної організаційної діяльності у 
даному напрямку. 

Таблиця 4.1  
Студентські конференції, проведені в Кіровоградському державному педагогічному 

університеті імені Володимира Винниченка 2015 року 
№ 
п/п 

Назва конференції Термін 
проведення 

Відповідальна 
кафедра 

Результати 
конференції 

Всеукраїнські науково-практичні конференції 
1 Всеукраїнська науково-

практична конференція 
студентів та молодих 
вчених ”Фізика. Технології. 
Навчання” 

27 березня 
2015 р. 

кафедра фізики та 
методики її 
викладання 

Збірник наукових 
праць студентів 
 

2 Всеукраїнська науково-
практична конференція 
”Актуальні проблеми 
валеологічної освіти, 
фізичної культури і 
реабілітації у навчальних 
закладах України” 

22 травня 
 2015 р. 

кафедра теорії і 
методики фізичного 
виховання 

Збірник наукових 
праць студентів 
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3 Всеукраїнська студентська 
науково-практична 
конференція ”Вивчення та 
впровадження 
педагогічних ідей 
В. О. Сухомлинського” в 
практику початкової та 
вищої школи 

24–25 
вересня 
2015 р. 

кафедра педагогіки 
початкової та 
дошкільної освіти 

Збірник наукових 
праць студентів 
 

Міжвузівські студентські конференції 

4 Міжвузівська студентська 
науково-практична 
конференція ”Психологія: 
сучасні реалії та 
перспективи”, присвячена 
140-річчю К. Г. Юнга  

24 квітня 
2015 р. 

кафедра практичної 
психології 

Збірник наукових 
праць студентів 

 

5 Людина і політика: 
актуальні проблеми 
сучасності 

28 
листопада 
2015 р. 

Кафедра філософії та 
політології 

Збірник наукових 
праць студентів 

 

Загальновузівські студентські конференції 

6 Актуальні проблеми 
національного законодавства 

17 березня 
2015 року 

кафедра правознавства Збірник наукових 
праць студентів 

7 Актуальні проблеми 
всесвітньої історії 

26 березня 
2015 року 

кафедра всесвітньої 
історії 

Збірник наукових 
праць студентів 

8 Науково-практична 
конференція, присвячений 
90-й річниці з дня 
народження І. Н. Шамо 

31 березня 
2015 р 

кафедра вокально-
хорових дисциплін та 
методики музичного 
виховання 
кафедра музично 
теоретичних та 
інструментальних 
дисциплін 

 

9 Актуальні проблеми 
національного законодавства 

17 квітня 
2015 року 

кафедра правознавства Збірник наукових 
праць 

10 Актуальні проблеми 
національного законодавства 

20 травня 
2015 року 

кафедра правознавства Збірник наукових 
праць студентів 

11 Звітна студентська наукова 
конференція КДПУ ім. 
Володимира Винниченка 

14 травня 
2015 р. 

науковий відділ 
університету, кафедри 
університету 

Збірник наукових 
праць 
”Студентський 
науковий вісник” 

 
Окрім цього, в інших ВНЗ України в конференціях та конкурсах різного рівня взяли 

активну участь багато наших кращих студентів: 
студенти фізико-математичного факультету, серед яких самі активні Єршов В.В. та 

Міхав В.В. прийняли участь у таких конференціях: Міжнародна науково-практична 
конференція ”FOSS Lviv-2015” (м. Львів, 23-26 квітня 2015 року); І науково-практична 
дистанційна конференція молодих вчених, аспірантів та студентів з міжнародною участю 
”Сучасні аспекти розробки програмного забезпечення”; (м. Київ, 24 травня 2015 року); 
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Всемирная конференция ”IE Venture Day”, (Мінск, Республіка Білорусь, 22-24 квітня 2015 р.); 
І науково-практична дистанційна конференція молодих вчених, аспірантів та студентів з 
міжнародною участю ”Сучасні аспекти розробки програмного забезпечення” (м. Київ,  
24 травня 2015 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція ”Інформаційна безпека 
держави, суспільства та особистості” (м. Кіровоград, 16 квітня 2015 р.); IX науково-
практична конференція ”Перспективні напрямки сучасної електроніки” (м. Київ, 13-14 травня 
2015 р.); XVII Міжнародний семінар ”Комбінаторні конфігурації та їх застосування” 
(м. Кіровоград (КНТУ), 17 квітня 2015 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція 
”Інформаційні та Моделюючі Технології (ІМТ-2015)” (м. Черкаси, 28-30 травня 2015 р.); 
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція ”Обчислювальний інтелект (Результати, 
Проблеми, Перспективи) – 2015” (м. Черкаси, 12-15 травня 2015 р.); Всеукраїнська науково-
практична конференція молодих учених та студентів ”Інтелектуальні технології в системному 
програмуванні” (м. Хмельницький, 22-24 квітня 2015 р.); XII Міжнародна науково-практична 
конференція ”Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем”, Київ, 23-26 
листопада 2015 р.; Х Всеукраїнська студентська наукова конференція ”Сучасні проблеми 
фізико-математичних наук та методики їх викладання”: матеріали конференції (НДУ  
ім. М.Гоголя, Ніжин 23-24 квітня 2015 р.); 

студенти факультету філології та журналістики: Демчук І., Демчук Т., Дубина С. І., 
Ільченко О. О.,  Макаревич О. М., Мороз А. Г., Петренко О. А., Підлубна А.М., Салогуб В. А. 
прийняли участь у роботі VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції ”Редакторська 
і журналістська майстерність” (Кременчуцький університет економіки, інформаційних 
технологій і управління, 27 березня 2015 року); Дубина С. І. − Міжнародна науково-
практична конференція ”Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук” (м. Одеса, 
3-4 квітня 2015 року). 

студенти факультету педагогіки та психології Павлюх Ю., Кошель М., Гнатюк А. 
приймали участь у роботі ІІІ Міжвузівської студентської науково-практичної конференції 
”Професійна підготовка майбутнього практичного психолога в процесі виконання-
емпіричного дослідження” у Криворізькому педагогічному інституті ДВНЗ «Криворізький 
національний університет» (16 квітня 2015). Шість студентів факультету прийняли участь у 
Всеукраїнській науково-практичній конференції ”Дошкільна освіта: від теорії до інновацій” 
(24–25 березня 2015 р., м. Суми). П’ять студентів у Всеукраїнській студентській науково-
практичній інтернет-конференції ”Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії 
та перспективи” (м. Івано-Франківськ, 6–7 травня 2015 р.); 

студентка природничо-географічного факультету Гамала Т. С. взяла участь у роботі 
Всеукраїнської науково-практичної конференції ”Географічна освіта і наука в Україні” 
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 26-28 листопада 2015 р.). 

На ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади у 2015 році університет делегував  
24 студентів. Результати участі: 

1. Сватко Руслана Сергіївна, студентка V курсу факультету педагогіки та психології 
нагороджена дипломом І ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді з напрямку та 
спеціальності “Початкова освіта” (наукові керівники: професор Ткаченко О.М., доцент 
Жигора І.В.); 

2. Троценко Анна Вікторівна, студентка V курсу  факультету педагогіки та психології 
нагороджена дипломом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді з напрямку та 
спеціальності “Початкова освіта” (наукові керівники: професор Ткаченко Ольга Миколаївна, 
доцент Жигора Ірина Валеріївна); 

3. Степанов Максим Тарасович, студент V курсу природничо географічного факультету 
нагороджений дипломом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної 
дисципліни “Хімія” (науковий керівник − доцент Терещенко Оксана Василівна); 

4. Назаренко Єлизавета Євгенівна, студентка ІІ курсу факультету іноземних мов 
нагороджена дипломами ІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної 
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дисципліни “Українська мова”)” (наукові керівники: професор Ковтюх Світлана Леонідівна, 
доцент Кирилюк Ольга Леонідівна). 

Команди педагогічного університету на обласному етапі Всеукраїнської студентської 
олімпіади з програмування посіли перше та друге місця і вибороли право участі у 
регіональному турі, що відбувся у вересні 2015 р.: 

І місце – Годун Дмитро, Іванов Євген, Фоменко Катерина; 
ІІ місце – Носко Юлія, Міхав Володимир, Туртуріка Віктор (науковий керівник – 

доцент Лупан І.В.). 
22-24 квітня 2015 р. у Кіровоградському державному педагогічному університеті 

проходив ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності ”Початкова освіта”, у 
якому взяли участь 46 студентів із двадцяти чотирьох вищих навчальних закладів України. 
Олімпіада проводилася на базі факультету педагогіки та психології: кафедра педагогіки 
початкової та дошкільної освіти (завідувач Ткаченко О.М.), кафедра методик дошкільної та 
початкової освіти (завідувач Жигора І.В.). Активну участь у роботі оргкомітету та журі 
приймали Рацул А.Б., Ткаченко О.М, Довга Т.Я., Жигора І.В., Куліш В.І., Андросова Н.М., 
Прибора Т.О. та інші викладачі і співробітники факультету та університету. 

У конкурсі стипендіальної програми Фонду Віктора Пінчука у 2015 році взяли участь 
13 студентів університету (у межах квоти). Переможцем конкурсу став магістрант факультету 
історії та права Ігнатьєв Ігор Олександрович (науковий керівник – доцент Ковальков 
Олександр Леонідович).  

На Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних 
і гуманітарних наук, було надіслано 24 роботи. На відбірковий тур пройшли 8 студентів. 
Результати конкурсу: 

Величко Діана Володимирівна, студентка V курсу мистецького факультету нагороджена 
дипломом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з 
природничих, технічних та гуманітарних наук із галузі “Педагогічні науки” (науковий 
керівник – професор Растригіна Алла Миколаївна). 

На V Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка серед ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, студентка ІV курсу 
факультету філології та журналістики Дудник Ганна Анатоліївна отримала диплом І ступеня 
(науковий керівник – професор Клочек Григорій Дмитрович). 

Команда факультету історії та права у складі Залюбовської І. (IV курс), Павлюк М.  
(IV курс) та Плотнікова Є. (VІ курс) посіла четверте місце у ІІ Міжнародному історичному 
турнірі, що відбувся 4-6 листопада в Київському університеті ім. Б. Грінченка. 

Студент Єршов В.О. став переможцем ІІІ етапу Міжнародної студентської олімпіади 
«ІТ-Universe-2014/15» у конкурсі «Корпоративні системи управління проектами», на якому 
представив роботу «Розробка програмно-апаратного комплексу автоматизації 
функціонування вчених рад структурних підрозділів навчально-наукових установ», а також, 
взяв участь у конкурсі з інформаційних технологій «Золотий байт». 

Кафедра теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки 
життєдіяльності щорічно проводить конкурс творчих студентських робіт з конструювання, 
моделювання та технології виготовлення одягу під назвою ”Палітра моди” (14 квітня 2015 
р.). Крім цього студенти спеціальності ”Технологічна освіта” нагороджені дипломом за 
участь у Національній агропромисловій виставці ”Агроекспо-2015” (1-3 жовтня 2015 р.), 
студентка Бабій О. отримала Диплом - Гран-прі у номінації PRET-A-PORTE на 
Всеукраїнському конкурсі дизайнерів Fashion Show ”Мода без кордонів” 25 квітня 2015 р., 
студентка 51 гр. Ротар Ю. відзначена дипломом Національного фестивалю індустрії моди та 
краси ”Kirovograd fashion weekend 2015” 15 травня 2015р. Під керівництвом викладачів 
кафедри студенти  прийняли участь у наступних всеукраїнських і міжнародних конференціях: 
”Молода наука України: перспективи та пріоритети розвитку”: XVII Всеукр. з міжнар. учас. 
наук.-практ. конф. (м.Київ, 24-25 квітня 2015 р.);  ”Наука України: проблеми сьогодення та 
перспективи розвитку”: Міжнародна наук.-практ. конф. (м.Одеса, 29-30 травня 2015 р.); 



 41 

”Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості”: Всеукр. наук-
прак. Інтернет-конф. молодих вчених та студентів (м. Хмельницький, 22-24 жовтня 2015 р.);  
XI International scientific and practical conference ”Cutting-edge science” 30.04-07.05.2015. 
Sheffield, UK Великобританія; V Міжнародна науково-практична конференція 
”Інформаційно-комп’ютерні технології в освіті, науці та виробництві” (м. Луцьк);  
VІІ Всеукраїнська науково-практична заочна конференція «Сучасна наука: теорія і практика»  
(м. Запоріжжя). 

На факультеті філології та журналістики традиційно в березні були проведені 
Шевченківські читання (кафедра української літератури); 9 вересня 2015 року кафедра 
української мови підготувала й провела традиційний конкурс ”Найграмотніший студент 
університету”, у якому взяли участь 49 студентів (7 – факультет філології та журналістики,  
42 – неспеціальні факультети). 

19 грудня 2015 року студенти університету прийняли активну участь у ІІІ етапі 
ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Результати участі у 
конкурсі:  

– студенти факультету філології та журналістики отримали дипломи: Токарчук Анна  – 
диплом І ступеня, Коваль Валентина – диплом ІІ ступеня, Юрченко Аліна – диплом  
ІІІ ступеня (науковий керівник – професор Ковтюх С. Л.); 

– студентка факультету іноземних мов Назаренко Єлизавета – диплом І ступеня 
(науковий керівник  – доцент Кирилюк О. Л.); 

– студентка факультету історії та прва Ругало Юлія – диплом ІІ ступеня (науковий 
керівник  – доцент Громко Т.В.). 

Студенти другого, третього, четвертого курсів спеціальності ”Правознавство” 
постійно залучаються до роботи Координаційної ради молодих юристів, що утворена за 
сприяння Міністерства юстиції України та за погодженням Головним управлінням 
Міністерства юстиції Кіровоградської ОДА. 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права отримав студент Хомутенко Максим 
Володимирович (у співавторстві із Садовим М.І. та Трифоновою О.М) на комп’ютерну  
програму «Карта ізотопів» / (Україна) – № 58666; заявл. 03.12.2014 № 58846; зареєстр. 
16.02.2015 

За підзвітний період студенти факультету іноземних мов взяли участь у міжнародних 
програмах обміну студентів та вибороли право навчатися за кордоном:  

− студенти Брайко Ольга і Альошина Любов отримали стипендії від фонду Ганнса 
Зайделя/Мюнхен та перебували на трьохмісячному стажуванні  з 15.05.2015 по 15.09.2015 в 
Інституті перекладу та прикладних наук міста Кельн, Німечина. 

− студенти Кобилянська Ірина та Альошина Анна перебували на стажуванні за 
програмою “Herbstakademie: Europa und seine Grenzen”в університеті міста Саарбрю́ккен, 
Німеччина з 7.10.2015 по 17.10.25015. 

− з 7-го по 13-те листопада 2015 року студенти Беззадіна Дар’я, Кіфенко Євгенія, 
Леоновець Любов, Украдиженко Аліна,  Шелар Володимир, відвідали Польщу та взяли 
участь у міжнародному  студентському семінарі «Learning from History». Тема семінару була 
присвячена порушенням та захисту прав людини в історичній та сучасній перспективах, 
зокрема насильницькій депортації громадян у часи Другої світової війни і проблемам 
сучасних біженців та їхнім правам.  

Студенти мистецького факультету приймали участь в міжнародних та всеукраїнських 
творчих конкурсах: 

− студентка ІІІ курсу Таран Людмила отримала диплом лауреата ІІ ступеню за участь у 
Міжнародному пісенному фестивалі “Доля” за підтримки Благодійної організації 
президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”. 

− у травні 2015 року на першому Міжнародному конкурсі-фестивалі дитячого, юнацького 
та молодіжного мистецтва «Empire of arts» (13-17 травня 2015 р. м. Трускавець) диплом 
лауреата І ступеню виборола студентка 61 гр. мистецького факультету Козонак Мар’яна 
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(клас Заслуженого артиста України, доцента С.П. Дьоміна; 
− дует студенток ІІ курсу Мороз Віталіна та Мороз Маргарита за участь у фестивалях-

конкурсах у 2015 року отримав: диплом за І місце у номінації “Народний вокал” у 
Міжнародному фестивалі-конкурсі дитячо-юнацької творчості (“Буковельська ЗіркаФест”, 
Буковель, 2015 р.); диплом за І місце  у Всеукраїнському конкурсі мистецтва “Україна – моя 
любов” (керівник – доцент Шевченко І.Л.) – номінація “Вокальне мистецтво: народний жанр” 
(м. Запоріжжя, 2015 р.); диплом учасника фестивалю GREENCITY FEST 2015, 
м. Зеленодольськ, Дніпропетровської області, 2015 р.); 

− 14-15 листопада 2015 р. на базі мистецького факультету проводився Всеукраїнський 
фестиваль-конкурс ”Сходинки до майстерності”, в якому активну участь приймали студенти 
університету;  

− у сорок четвертому Всеукраїнському конкурсі-фестивалі для дітей та молоді “Осінні 
”Зоряни мости” (м.Київ) лауреатами І премії стали студентки ІІ курсу Маргарита та 
Віталіна Мороз; 

− на Всеукраїнському фестивалі–конкурсі «Musik–Pauer» (11 грудня 2015 р. м. Одеса) у 
номінації «Виконавець–інструменталіст» студент ІІ курсу А. Зубенко (клас викладача  
З. М. Стукаленко) став лауреатом диплома І–го ступеня, а студент ІІІ курсу Д. Болтян (клас 
ст. викладача С. В. Грозан) став лауреатом диплома  ІІІ–го ступеня; 

− 9-13 травня в місті Віла Реал де Сант Антоніо (Португалія) відбувся Міжнародний 
фестиваль «Мистецтво без кордонів», на який було запрошено відомий кіровоградський 
танцювальний колектив «Конвалія» (керівник – доц., Засл. працівник культури України 
І. Спінул). У складі мистецької делегації були студентка КДПУ Алдошина Катерина та учень 
педагогічного ліцею Корнієнко Євген. Учасники фестивалю отримали дипломи лауреатів. 

Узагальнені результати студентської наукової роботи за 2015 рік подані у таблиці 4.2. 
 

Таблиця 4.2  
Студентська наукова робота у 2015 році 

Участь 
студентів в 
олімпіаді 

Участь студентів у 
наукових 

дослідженнях 
Наукові гуртки 

Факультети 
університету Загальна 

кількість 
студен-

тів 

Задія- 
ні у 

дослід-
женнях 

Кіль-
кість 

гуртків 

Кіль-
кість 

студентів 

 
Участь 

студентів 
у конфе-
ренціях 

 

І 
тур 

ІІ тур 
(Всеук
раїнсь
кий) 

Відзнаки 
на 

конкур-
сах 
та 

олімпіа-
дах 

Публікації 
 

Історії та 
права 

568 179 16 206 140 70 3 4 158 

Фізико-
математичний 

644 198 34 212 95 82 5 11 119 

Філології та 
журналістики 

442 335 31 327 40 57 3 5 49 

Іноземних 
мов 

688 130 18 150 26 75 3 9 28 

Педагогіки та 
психології 

1057 287 24 221 110 125 4 5 139 

Фізичного 
виховання 

445 70 6 43 47 50 2 4 30 

Мистецький 327 101 16 116 34 45 - 9 38 

Природничо-
географічний 

377 104 13 130 48 55 4 3 55 

Всього  4548 1404 158 1405 540 559 24 50 616 
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За результатами наукової діяльності студентів необхідно відзначити: 
 факультет педагогіки та психології за проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності ”Початкова освіта” та кафедри: кафедра педагогіки початкової та 
дошкільної освіти, кафедра методик дошкільної та початкової освіти; 

 кафедру правознавства (найбільше студентських публікацій); 
 кафедру фізики та методики її викладання за проведену Всеукраїнську науково-

практичну конференцію студентів та молодих вчених “Фізика. Нові технології навчання”; 
 факультет фізичного виховання за щорічне проведення Всеукраїнської науково-

практичної конференції “Актуальні проблеми валеологічної освіти, фізичної культури і 
реабілітації у навчальних закладах України” 

 
4.2. Науково-дослідна діяльність молодих учених 

Згідно з Указом Президента України № 315 від 09.04.2002 “Про додаткові заходи щодо 
підтримки молодих учених” (із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 253/2003 
[253/2003] від 24.03.2003) у 2014 році в університеті було оновлено склад та продовжено 
діяльність ради молодих учених, яка сформована задля підвищення ефективності наукової 
роботи аспірантів і пошукувачів університету в плані виконання й захисту дисертацій, 
активізації пошукової дослідницької ініціативи молодих учених, які мають науковий ступінь. 

Протягом звітного періоду рада молодих учених регулярно заслуховувала звіти 
стипендіатів Кабінету Міністрів про результати наукової роботи; проводила попередній 
конкурсний відбір кандидатур на конкурс з присудження стипендій Кабінету Міністрів і 
стипендій Президента України для молодих учених і конкурсний відбір проектів для подання 
на здобуття грантів Кіровоградської обласної державної адміністрації для молодих 
науковців. 

Доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики доктор філологічних 
наук Материнська Олена Валеріївна стала лауреатом Премії Верховної Ради України 
найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та 
науково-технічних розробок за 2014 рік (за цикл наукових праць «Меронімія у 
різноструктурних мовах»). 

Стипендіатами Кабінету Міністрів України в 2015 році стали три викладачі 
університету: 

1. Фока Марія Володимирівна – кандидат філологічних наук, старший викладач 
кафедри лінгводидактики та іноземних мов (з лютого 2014 року); 

2. Ткаченко Ірина Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
видавничої справи та редагування (з лютого 2014 року); 

3. Трифонова Олена Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
фізики та методики її викладання (з жовтня 2014 року). 

І премію Кіровоградської державної обласної адміністрації для молодих учених у  
2015 році отримав кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач КДПУ  
ім. В. Винниченка Гулай Віталій Володимирович. 

Премію Кіровоградської обласної державної адміністрації і обласної ради молодим 
аспірантам та докторантам у 2015 році отримала аспірантка 3-го року навчання 
Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка 
Пархета Яна Вікторівна, яка працює над темою кандидатської дисертації «Психопоетика 
творчості Григора Тютюнника» під керівництвом доктора філологічних наук, професора 
С. П. Михиди. 
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РОЗДІЛ 5  
СПІВРОБІТНИЦТВО З УСТАНОВАМИ Й ОРГАНІЗАЦІЯМИ НАПН І НАН 

УКРАЇНИ ТА ЗАКОРДОННИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 
 

5.1. Співробітництво з установами й організаціями  
НАПН і НАН України 

У звітний період університет продовжував наукове співробітництво з інститутами та 
центрами НАПН і НАН України, зокрема з інститутами педагогіки, психології, соціальної та 
політичної психології, проблем виховання, педагогічної освіти і освіти дорослих, вищої 
професійної освіти НАПН, історії, археології, політичних та етнонаціональних досліджень 
імені І. Ф. Кураса, етнології, археографії та джерелознавства, етнонаціональних і політичних 
досліджень, інститутом літератури (з науковим центром з вивчення літератури українського 
зарубіжжя), української мови (участь доцента Кіндей Л. Г. у розробці наукової теми зі 
словотворення), мовознавства (співпраця з Центральноукраїнським ономастичним науковим 
центром, з відділом загальнославістичної і східнослов’янської проблематики Інституту 
мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Українським мовно-інформаційним фондом 
НАН України), соціології, математики, кібернетики, фізики напівпровідників, географії, 
ботаніки, генетики і розведення тварин, зоології, ветеринарної медицини НАН України. 
Спільно з науково-дослідними установами НАПН України та НАН України діяли: 

- науково-дослідний Центр розробки та запровадження нових технологій навчання під 
керівництвом професора С.П. Величка (спільно з Інститутом засобів навчання АПН України); 

- археологічна експедиція Кіровоградського державного педагогічного університету 
співпрацює з Інститутом археології НАН України; 

- науково-дослідна лабораторія дидактики фізики (спільно з Інститутом педагогіки 
НАПН України; керівник від КДПУ ім. В.Винниченка – професор М.І. Садовий); 

- створена у 2012 році спільно з Інститутом педагогіки НАПН України науково-
дослідна лабораторія “Ключові компетентності початкової освіти” (керівник від КДПУ  
ім. В.Винниченка – професор Т.Я. Довга). 

Доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики, кандидат філологічних 
наук Міщенко А.Л. 5 жовтня 2015 року захистила докторську дисертацію при Українському 
мовно-інформаційному фонді Національної академії наук України (установа зі статусом 
науково-дослідного інституту НАН України). Науковий консультант - член-кореспондент 
НАН України В.А. Широков; тема докторської дисертації «Сучасні методи, ресурси та 
інструменти для оптимізації процесу створення та покращення якості багатомовних 
документів та технічної документації». 

Викладач Г. Г. Найдьонова у червні 2015 р. захистила дисертацію на здобуття 
наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю «13.00.07 Теорія і методика виховання» в 
Інституті проблем виховання НАПН України. 

Професор В. Ф. Черкасов 3 грудня 2015 року презентував “Наукові записки. Серія: 
Педагогічні науки”, випуск 139 за результатами ІІ Міжнародної науково–практичної 
конференції «Мистецька освіта ХХІ століття: виклики сьогодення» на ХІІІ Міжнародних 
педагогічно–мистецьких читаннях, присвячених пам’яті професора О. П. Рудницької в 
Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України та отримав сертифікат 
учасника презентації нової наукової методичної літератури з проблем педагогічної та 
мистецької освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. 

14 травня 2015 року університет спільно з Кіровоградською обласною державною 
адміністрацією, Кіровоградською обласною організацією Українського товариства охорони 
пам’яток історії і культури, Кіровоградським обласним краєзнавчим музеєм, Інститутом 
археології НАН України, Durham University department of archaeology, Dipartimento dei beni 
culturali cattedra di archaeologia medievale Universita di Padova, Česká Zemědělská Univerzita v 
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Praze, University of high anthropological school, Kishinev, Moldova провів міжнародну наукову 
конференцію «На межі старої Європи. At the Eastern Frontiers of Old Europe». 

Аспірант Панченко К.І. навчається в аспірантурі Інституту археології НАН України. 
 

5.2. Міжнародні гранти 
КДПУ ім. В. Винниченка у складі міжнародного консорціуму 10 університетів виграв 

грант за програмою ERASMUS+, загальна сума гранту для консорціуму 930 тисяч €. Взагалі, 
у процесі конкурсу Європейською Комісією з 515 заявок з усього світу обрано 140 на 
загальну суму понад 120 млн €. Проект має назву «Програма підготовки Гендерні Студії: крок 
до демократії та миру у сусідніх до ЄС країнах з різними традиціями» («Gender Studies 
Curriculum: A Step for Democracy and Peace in EU-neighbouring countries with different 
traditions» або коротко – GeSt). Ідея проекту належить завідувачу кафедри прикладної 
математики, статистики та економіки нашого університету, доктору фізико-математичних 
наук, професору Авраменко О.В. 11–12 грудня 2015 року у Литві відбулася координаційна 
нарада міжнародного проекту «Програма підготовки Гендерні Студії: крок до демократії та 
миру у сусідніх до ЄС країнах з різними традиціями» (GeSt), де Ольга Авраменко зробила 
доповідь про три базові завдання проекту. У роботі наради взяли участь представники 
університетів-учасників консорціуму.  

Доктором фізико-математичних наук, професором Авраменко О.В. був підготовлений 
проект «Examination Centre for Improving Teacher Excellence» на конкурс програми ЄС 
ERASMUS+, який за результатами конкурсу отримав позитивну оцінку, але не був обраний 
до фінансування.  

Кандидат географічних наук О.Ф.Гелевера підготувала проект гранту та отримала 
фінансування від німецької служби академічних обмінів –  DAAD по програмі «Студентська 
поїздка. Студентські обміни» у результаті якого 14 студентів природничо-географічного 
факультету спеціальності «Географія» подорожували Європою з 10 по 24 жовтня. Студенти 
відвідали 11 міст, промислові підприємства, 7 університетів (Europa-Universität Viadrina у 
Франкфурті на Одері, інститут географії у Потсдамі, університет ім. Фрідріха Шіллєра в Єні, 
університет Вюрцбурга, університет в Ульмі, інститут географії в Аугсбургу, Український 
вільний університет у Мюнхені), мали змогу побувати у Польщі, Німеччині, Австрії та Чехії 
та порівняти життя населення Європи з українським, поспілкуватися зі студентами та 
науковцями іноземних країн.  

 Доцент Святенко Л.К., в рамках науково-дослідного проекту NSF EPSCoR grant # 
440900362427-02/MSU, співпрацює з Джексонським державним університетом (США). Разом 
з цим навчальним закладом викладач працює над розробкою моделі QSAR для біологічно-
активних речовин, а також працює над дослідженням токсичності наносистем. 

Грант від Британської ради (4 тис. грн.) в межах програми «Active citizens» отримано на 
реалізацію проекту Media-camp «Чистий простір. For your ideas» для студентської молоді 
України під керівництвом координаторів проекту: І.А.Ткаченко, доцента кафедри видавничої 
справи та редагування;  С.В.Ткаченко, викладача кафедри видавничої справи та редагування 
у результаті якого 18-20 вересня 2015 року у місті Кіровоград проведено освітній медіа-табір 
для студентів. 

Отримано міні-грант (2600 грн.) на проведення тренінгів з медіаграмотності для молоді 
Кіровограда у результаті участі у Проекті з підготовки медіатренерів «Програма 
медіаграмотності для громадян», який виконується за підтримки Міністерства закордонних 
справ та міжнародної торгівлі Канади (DFATD Canada), у партнерстві трьох організацій: 
Академія української преси, IREX (США) та StopFake.  Координатори проекту І.А.Ткаченко, 
доцент кафедри видавничої справи та редагування та Р.В.Пикалюк, старший викладач 
кафедри видавничої справи та редагування, 26-27 листопада 2015 року пройшли підготовку 
тренерами Академії української преси та IREX (США). Термін реалізації тренінгів для 
студентів передбачається на січень-лютий 2016 року. 
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5.3. Міжнародні угоди 
У 2015 році КДПУ ім. В.Винниченка було укладено 2 угоди про співпрацю: 

1.  Договір про співпрацю на рівні наукового та студентського обміну з Інститутом 
перекладу та міжмовної комунікації технічного університету, м. Кельн, 
Німеччина від 1.10.2015  

2. Договір про співпрацю на рівні наукового та студентського обміну з університетом 
Адамас м. Барасат Калькутта, Індія (the Adamas University of the Kolkata, (India)) 
від 22.12.2015  

 
Таблиця 5.1 

Співробітництво із зарубіжними навчальними закладами на тривалій договірній основі 

Країна 

Навчальний заклад або 
його підрозділи, з 

якими підписано угоду 
про співробітництво 

Дата 
підписання 

угоди 

Головний напрямок 
співробітництва 

 

Латвія  Коледж права, м. Рига 21.02.2014 
Обмін науково-методичним 

досвідом та організація спільних 
освітніх програм 

Чехія  Політехнічний коледж, 
м. Жихлава  28.10.2014 

Створення та реалізація спільних 
освітніх, професійних та 
міжкультурних проектів 

Литва 
Литовський Університет 

Освітніх наук, 
м.Вільнюс 

14.01.2014 
Створення та реалізація спільних 

освітніх, професійних та 
міжкультурних проектів 

Польша 
Університет 
інформатики та 
прикладних знань, Лодзь 

20.01.2014 
Створення та реалізація спільних 

освітніх, професійних та 
міжкультурних проектів 

Латвия Даугавпілсський 
університет 24.05.13 Розробка спільних науково-

практичних міжнародних проектів 

Алжир Університет Хассіба 
Бенбуалі, м. Шлеф 03.09.13 Обмін досвідом управління 

вищими навчальними закладами 

Туреччина Академія Туризму, м. 
Анталія 05.09.13 Реалізація програми “подвійний 

диплом”, стажування викладачів  

Росія Інститут художньої 
освіти 01.04.2013 Обмін досвідом вищими 

навчальними закладами 

Білорусь 
Брестський державний 
університет імені А.С. 

Пушкіна 
26.11.12 

Обмін науково-методичним 
досвідом та організація спільних 

освітніх програм 

Росія Оренбурзький 
державний університет 22.06.12 

Обмін досвідом у навчально-
методичній та виховній роботі зі 

студентами 

Польща Університет 
інформатики м. Лодзь 30.11.12 

Обмін науковою інформацією, 
викладачами, підготовка і 

підвищення кваліфікації науково-
педагогічних кадрів; спільна 

підготовка науково-методичної 
літератури 
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Росія Горно-Алтайський 
державний університет 

14.11.2006 
(подовжено) 

Обмін досвідом у навчально-
методичній та виховній роботі зі 

студентами 

Росія 
Московський державний 

педагогічний 
університет 

14.11.2006 
(подовжено) 

Обмін досвідом у навчально-
методичній та виховній роботі зі 

студентами 

Німеччина 
Університет міста Ульм 
Humbolt-Studienzentrum 

of Ulm University 

15.10.2008 
(подовжено) 

Освітянський обмін та організація 
спільних проектів 

Болгарія 
Великотирнавський 

університет 
“Св. Кирил і Мефодій” 

17.03.2000 
(подовжено) 

Адміністрування освітою, розвиток 
громадянських і студентських 

організацій, обмін у галузі 
гуманітарних і природничих наук 

Чехія 

Університет міста Усті 
над Лабем 

Univerzita J.E.Purkine v 
Usti nad Labem 

15.09.09 
(подовжено) 

Обмін досвідом у навчально-
методичній та виховній роботі зі 

студентами 

Туреччина Університет міста Ван 
Yuzuncu Yil University 

22.05.2008 
(подовжено) 

Обмін науково-методичним 
досвідом та організація спільних 

освітніх програм 

Австрія 

Інститут 
перекладознавства при 

університеті 
К.Франценса м. Грац. 

21.06 1999 
(подовжено) 

Освітянський обмін, стажування з 
аспектів германістики 

Німеччина 
Інститут мовознавства та 
перекладу м. Мюнхена, 

Баварія 

08.11 2001 
(подовжено) 

Розбудова перекладознавства в 
Україні 

Латвія Балтійська міжнародна 
академія 

12.10.10 
(подовжено) 

Культурно-освітняський обмін, 
спільні наукові публікації 

Китай 
Гонконгська міжнародна 

академія мови й 
культури 

30.06.10 
(подовжено) 

Створення та реалізація спільних 
освітніх, професійних та 
міжкультурних проектів 

Ізраїль Університетський центр 
Аріель в Самарії 

25.10.10 
(подовжено) 

Обмін досвідом з підготовки 
кваліфікованих фахівців, публікація 

спільних наукових розробок 

 
5.4. Міжнародні представництва  

1. Представництво міжнародної Спілки англійської мови в Україні – English Speaking Union 
(ESU) працює на базі факультету іноземних мов.  

 
5.5. Міжнародні семінари, проведені в університеті 

 
Референт служби Академічних обмінів Німеччини в Україні Олаф Мітельштрас провів 

у  листопаді 2015 року для студентів та молодих викладачів факультету іноземних мов 
семінар на тему: «Стажування та навчання студентів та молодих вчених у Німеччині на 
знання німецької мови за міжнародним стандартом». 

У рамках факультетської програми підвищення кваліфікації за підтримки навчального 
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центру “Cambridge English” у червні 2015 року були організовані та проведені навчально-
методичні семінари з метою підвищення фахової підготовки викладачів факультету 
іноземних мов.  

У 2015 році (лютий – квітень) проводились семінари з підвищення рівня міжкультурної 
комунікації та володіння інноваційними технологіями у вивченні іноземних мов стипендіатом 
програми імені Фулбрайт Ані Джокондіні (США) для викладачів факультету іноземних мов. 
 

5.6. Закордонні міжнародні конференції  
за участі науково-педагогічних працівників  

 
1. Професор Довга Т. Я. взяла участь у роботі у ХIII Міжнародної наукової конференції 

"Коммуникация в образовании – сегодня и завтра" 26-28 травня 2015, м. Седльце, 
Польща. 

2. Професор Довга Т. Я. взяла участь у роботі у ХV Міжнародної науково-практичної 
конференції "Теория и практика психолого-педагогической подготовки специалиста в 
университете" 2-6 вересня 2015, м. Кітен, Болгарія. 

3. Доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики Бондаренко К.Л. взяла 
участь у міжнародній конференції “Language in Contrast. Diachronic, variationist and cross-
linguistic studies of English”,   4-5 грудня 2015, м. Париж, Франція. 

4. Доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики Бондаренко К. Л. взяла 
участь у конференції 1st International Conference Comparative Studies of Language and 
Culture – Tradition and Innovation, 22-23 вересня 2015 року, м. Познань, Польща. 

5. Доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики Бондаренко К. Л. взяла 
участь у XII INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF PSYCHOLINGUISTICS, 1-4 липня 
2015 року, м. Валенсія, Іспанія. 

6. Доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики Бондаренко О. С. взяв 
участь у міжнародному форумі “Translating Europe Forum”, 29-30 жовтня 2015 року,  
м. Брюссель, Бельгія.  

7. Професор Авраменко О. В. взяла участь у роботі координаційної наради міжнародного 
проекту «Програма підготовки Гендерні Студії: крок до демократії та миру у сусідніх до 
ЄС країнах з різними традиціями» (GeSt), 21 – 25 жовтня 2015, у м. Каунас, Литва.  

8. Професор Авраменко О. В. взяла участь у координаційній нараді міжнародного проекту 
«Програма підготовки Гендерні Студії: крок до демократії та миру у сусідніх до ЄС 
країнах з різними традиціями» (GeSt), 9–12 грудня 2015, у м. Каунас, Литва.  

9. Професор А. М. Растригіна взяла участь у ІІ Міжнародній науково-практичній 
конференції: «Дитина - Культура - Мистецтво – Освіта», яка відбулася на базі факультету 
мистецтв Краківського Педагогічного університету ім. Комісії народної освіти, 28 –  
29 травня 2015 року,  м. Краків, Польща. 

10. Професор А. М. Растригіна взяла участь у міжнародній науково-практичній конференції 
«Якість мобільність і глобалізація у системі вищої освіти», що відбулась у Аріельському 
університеті Ізраїлю, 7-9 вересня 2015, м. Аріель, Ізраїль. 

11. Професор А. М. Растригіна взяла участь у міжнародній науково-практичній конференції 
“Trends in Science in higher education studies under conditions of globalization”, 22 –  
23 жовтень, м. Панєвєжис, Литва. 

12. Доцент кафедри практики германських мов Лівицька І. А. прийняла участь у конференції 
Австрійської спілки мовної дидактики „Sprachen und Kulturen: vermitteln und vernetzen“// 
Університет Зальцбурга, м. Зальцбург Австрія. 

13. Доцент кафедри практики германських мов Лівицька І. А. взяла участь у 25-тій 
регіональній конференції «Європейський рік розвитку освіти: вища школа і глобалізація», 
23-24 листопада 2015 року, Університет Відня, м. Відень, Австрія. 

14. Доцент кафедри практики германських мов Пянковська І. В. взяла участь у науковому 
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семінарі «Європа та її кордони», Університет Саарланду, 4-17 жовтня 2015 року, 
м. Саарбрюкен, Німеччина.  

15. Доцент кафедри всесвітньої історії Позднякова І. С. взяла участь у міжнародній 
конференції "Nauka, problemy, osiągnięcia, innowacyjność, praktyki, teoria" 29 – 30 квітня 
2015, м. Лодзь/Łódź , Польща.   

16. Аспірантка Безверха В.М. взяла участь у конференції “Konferencji Miedzynarodowej 
Naukowo-Praktycznej"Naukowe Wyszukaj", 30-31 жовтня 2015, м. Варшава/Warszawa, 
Польща. 

17. Доцент Харченко Ю. В. взяла участь у роботі Тhe International Мultidisciplinary Сongress 
“Knowledge is power, power is knowledge!”/ The International Scientific Assosiation „Science 
& Genesis“./„Scientific Achievements“, 27 липня, 2015, Відень/Vienna, Австрія. 

18. Доцент Харченко Ю. В. взяла участь у роботі у ХІІІ Международної науково-практичної 
конференції «Научные исследования в сфере общественных наук»: Вызовы нового 
времени», (Организаторы «Международный научный центр «Сфера общественных 
наук»», 21-22 серпня, 2015, м. Єкатеринбург, Росія.  

19. Викладач кафедри видавничої справи та редагування Базака Р. В. взяв участь у 
Міжнародній науково-практичній конференції «Наукові пропозиції / Projekty naukowe 27– 
28 лютого 2015 року, м. Сопот, Польща. 

20. Викладач кафедри видавничої справи та редагування Базака Р.В. взяв участь у 
Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні наукові проблеми. Розгляд, 
рішення, практика / Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka”, 29– 
30 червня 2015 року,  м. Гданськ, Польща. 

21. Викладач кафедри видавничої справи та редагування Базака Р.В. взяв участь у 
Міжнародній науково-практичній конференції «Здійснення наукових досліджень та 
реалізація проектів / Realizacja badań i projektow», 30-31 липня 2015 року, м. Краків, 
Польща.  

 
5.7. Міжнародні стажування педагогічних працівників 

 
1. Михида С.П., професор, завідувач кафедри зарубіжної літератури та компаративістики, 

пройшов очно-заочні курси підвищення кваліфікації з жовтня 2014 року по квітень 2015 
року, м. Варшава (Польща). 

2. Міщенко А.Л., доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики, пройшла 
стажування за підтримки фонду Ганнса Зайделя у м. Кельн в Інституті перекладу та 
міжмовної комунікації технічного університету, Німеччина з 4.10.2015 по 26.12.2015. 

3. Ляшук А.М., доцент кафедри практики германських мов, пройшла стажування для 
викладачів англійської мови «Holistic and Ecological Approuch to Language Learning» з 2 
по 10 серпня 2015 року у м. Братиславі, Словакія, організований The Bridge – English 
Language center (Bratislava, Slovakia) та SOL – Sharing One Language School (Barnstable,  
the United Kingdom). 

4. Головенко К.О., ст. викладач кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики, 
пройшла стажування у Грацькому університеті ім.Карла і Франца з 1 по 29  червня  
2015 року, м.Грац, Австрія. 

5. Лівицька І.А., доцент кафедри практики германських мов, пройшла стажування у 16-й 
Літньому інституті з американознавства за тематикою “Promoting Transparent and 
Accountable Academic Leadership,” Американський Дім, м.Київ, 3-5 червня 2015 р. за 
підтримки Відділу преси, освіти і культури Посольства США.  

6. Лівицька І.А., доцент кафедри практики германських мов, проходить стажування з 
1.09.2015 р. по 31.05.2016 р. у Віденському університеті, Інститут англістики та 
американістики, працюючи над дослідженням: «Дослідницька діяльність, Англістика та 
Американістика, Принципи оцінювання академічного письма при вивченні англійської 
мови як іноземної». (м. Відень, Австрія). 
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7. Пянковська І.В., доцент кафедри практики германських мов, пройшла стажування «Європа 
та її кордони», Університет Саарланду, м. Саарбрюкен, Німеччина, 4-17 жовтня  
2015 року. 

8. Тарануха Т.В., ст. викл. кафедри практики германських мов, проходить стажування у 
Віденському університеті в Австрії з 20 грудня 2015 року по 9 травня 2016 року.  

9. Воронкова Н.Р., ст. викл. кафедри германської філології, прийняла участь у методичному 
семінарі для викладачів ВНЗ „Інноваційні підходи до організації навчального процесу“, 
організованому Інститутом – Гете, 02 – 8 серпня 2015 року, м. Берлін, Німеччина  

10. Гундаренко О.В., ст. викладач кафедри германської філології перебуває на стажуванні на 
факультеті гуманітарних наук університу м. Жиліна Словацької республіки в рамках 
національної стипендіальної програми з вересня 2015 року по червень 2016 року. 

11. Гундаренко О.В., ст. викладач кафедри германської філології перебувала на стажуванні у 
Віденському Університеті з 1 по 30 червня 2015 року, Відень, Австрія. 

12. Гундаренко О.В., ст. викладач кафедри германської філології, перебувала на стажуванні у 
Віденському Університеті з 27 серпня 2014 року по по 31 травня 2015 року, Відень, 
Австрія. 

13. Стадніченко Р. В., ст. викладач кафедри філософії та політології, пройшов стажування за 
проектом Інституту політичної освіти «Європейська політика на власні очі: Бельгія – 
Нідерланди» 15 – 25 листопада 2015 р.  

 
 

5.8. Міжнародна співпраця педагогічних працівників 
 

Кафедра теорії і методики фізичного виховання проводить освітню роботу з основ 
здорового способу життя у співпраці з Міжнародним благодійним фондом «Єлизавета» 

Доцент кафедри геграфії та геоекології Гелевера О.Ф. координувала навчальну поїздку 
групи студентів спеціальності “Географія” до Німеччини за стипендіальною програмою 
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) з 10 по 23 жовтня 2015 р. 

Доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики, голова спілки 
англійської мови (ESU) в Україні Данілко М.І. координувала навчальну поїздку групи 
студентів університету до Польщі з 14 по 20 листопада 2015р.  

Доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики, голова спілки 
англійської мови (ESU) в Україні Данілко М.І. та доцент Іваненко Н.В. представляли Україну 
на зустрічі представництв ESU у Лондоні, Велика Британія з 14 по 18 жовтня 2015 року.  

Професор Растригіна А.М. у рамках міжнародного наукового проекту, що здійснюється 
на базі Вільнюського едукологічного університету (Литва), співпрацює із групою зарубіжних 
науковців із Литви, Латвії, України, Білорусі, Австрії, Італії, Туреччини, Ізраїлю щодо 
висвітлення проблеми духовності освіти і виховання. Результатом такого співробітництва 
стала низка колективних монографій «Духовність  у світі людини», «Духовність виховання», 
«Контекст духовности воспитания», які було репрезентовано у парламенті Литви, 
Національній академії педагогічних наук України, Шауляйському університеті та 
Литовському едукологічному університеті Вільнюсу у 2015 році.  
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5.9. Міжнародна діяльність студентів 
 

1. Навчальна поїздка групи студентів спеціальності “Географія” до Німеччини за 
стипендіальною програмою Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) з 10 по  
23 жовтня 2015 р. (керівник – доц.Гелевера О.Ф). Мета навчальної поїздки: 

 встановлення та підтримка контактів між німецькими на іноземними ВНЗ; 
 поглиблення професійних знань за допомогою візитів до ВНЗ, екскурсій із суто 

фаховим спрямуванням та інформаційних бесід; 
 зустрічі з німецькими студентами та науковцями; 
 ознайомлення з економічним, політичним та культурним життям Німеччини. 

Студенти побували у Польщі, Німеччині, Австрії та Чехії, де відвідали 11 міст, 
декілька підприємств, 7 університетів (Europa-Universität Viadrina у Франкфурті на 
Одері, інститут географії у Потсдамі, університет ім. Фрідріха Шіллєра в Єні, 
університет Вюрцбурга, університет в Ульмі, інститут географії в Аугсбургу, 
Український вільний університет у Мюнхені), мали змогу порівняти життя населення 
Європи з українським, та  поспілкуватися зі студентами та науковцями іноземних 
країн.  

2. студенти факультету іноземних мов Брайко О., Альошина Л. перебували на 
стажуванні в інституті перекладу та прикладних наук м. Кельн, Німеччина (з 15.05.2015 по 
15.09.2015); 

3. студенти факультету іноземних мов Кобилянська А., Альошина А. перебували на 
стажуванні в університеті м.Саарбрюкен, Німеччина (з 7.10.2015 по 17.10.2015); 

4. студентка 4 курсу факультету іноземних мов Беззадіна Д. Прийняла участь у 
міжнародному конкурсі “International Public Speaking Competition” (м.Лондон, Велика 
Британія, травень 2015); 

5. студенти 4 курсу факультету іноземних мов Беззадіна Д., Кіфенко Є., Леоновець Л., 
Украдиженко А., Шелар В. прийняли участь у міжнародному семінарі “Learning from History” 
(Польща), з 7.11.2015 по 13.11.2015; 

6. студентка ІІ курсу факультету фізичного виховання, кандидат в майстри спорту 
України з художньої гімнастики Фесюк Вікторія виграла Міжнародні змагання з художньої 
гімнастики «Ciocirlia»-2015, Молдова, м. Кишинів – І місце; 

7. студент ІІІ курсу факультету фізичного виховання, майстер спорту України з 
гирьового спорту Журба Олексій прийняв участь у Чемпіонаті Європи з гирьового спорту, 
Болгарія, м. Варна і виборов І місце у парному жонглюванні; 

8. студентка VІ курсу факультету фізичного виховання Шевченко Крістіна, майстер 
спорту України з традиційного карате-до прийняла участь у 32 чемпіонаті Європи з 
традиційного карате-до, Литва, м. Вільнюс – ІІ місце Ен-бу чол./жін.; 

9. студент ІІІ курсу факультету фізичного виховання Бойко Костянтин (майстер спорту 
України з бейсболу) прийняв участь у Чемпіонаті Європи з бейсболу група “Б”, Хорватія,  
м. Карловац – ІІІ командне місце; 

10. студентка І курсу факультету фізичного виховання Каргополова Анастасія, кандидат в 
майстри спорту України з легкої атлетики) прийняла участь у 58 Міжнародному турнірі з 
легкої атлетики “Меморіал В. Долгіна” присвячений пам’яті тренерів СДЮШОР № 2, 
Молдова, м. Тирасполь – І місце (біг 200 м, 100 м, естафета); 

11. студент ІІІ курсу факультету фізичного виховання Зінов’єв Євген  майстер спорту 
України міжнародного класу прийняв участь у Чемпіонаті світу з футболу серед спортсменів 
з ДЦП, Великобританія, м. Лондон – ІІ місце у складі збірної України; 

12. студент ІІІ курсу факультету фізичного виховання Геращенко Б. став, переможцем 
міжнародного конкурсу тривимірної графіки й анімації «Перспектива» у номінації «графічна 
сцена», м. Вінниця, квітень 2015 року і отримав диплом 3 ступеня; 

13. 24 листопада 2015 року кафедрою української мови було проведено ІІ етап 
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ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, у якому взяли участь  
29 студентів, з них 8 – факультету філології та журналістики, 21 – інших факультетів  

Переможцями конкурсу оргкомітет визнав:  
факультет філології та журналістики 

o Коваль Валентина Володимирівна – студентка ІV курсу (1 місце). 
o Токарчук Анна Сергіївна – студентка VІ курсу (2 місце). 
o Юрченко Аліна Сергіївна – студентка ІІ курсу  (2 місце). 
o Темченко Олена Юріївна – студентка ІІ курсу (3 місце). 
o Ячменик Оксана Тарасівна – студентка ІІ курсу (3 місце). 

неспеціальні факультети 
o Назаренко Єлизавета Євгенівна – студентка ІІІ курсу факультету іноземних мов 

(1 місце). 
o Ругало Юлія Ігорівна – студентка ІІІ курсу факультету історії та права (2 

місце). 
o Кобзавщук Катерина Владиславівна – студентка ІІІ курсу факультету історії та 

права (2 місце). 
o Шмигін Каріна Вікторівна – студентка ІІ курсу природничо-географічного 

факультету (3 місце). 
o Ангелова Христина Діонісівна – студентка ІІІ курсу природничо-географічного 

факультету (3 місце). 
o Сапожнікова Яна Сергіївна – студентка ІІІ курсу факультету історії та права (3 

місце). 
14. команда KSPU_NotFound у складі Міхава Володимира, Носко Юлії, Туртуріки 

Віктора (26 група) посіла 2 місцеу 40-ій Міжнародній олімпіаді з програмування, де взяли 
участь 6 команд, сформованих зі студентів спеціальності «Інформатика»; 

15. студент Єршов В.В. участь у Всесвітній конференції «IE Venture Day», Мінск 
(Республіка Бєларусь) 22-24 апреля 2015 р.; 

16. команда KSPU_LGD у складі Годуна Дмитра, Іванова Євгена, Фоменко Катерини 
(36 група) посіла 1 місце серед команд області (відповідно, 30 та 26 місце серед 160 команд 
південного регіону). Як переможці обласного туру ці команди взяли участь у регіональному 
етапі Міжнародної олімпіади з програмування, який проходив 11-13 вересня у Запорізькому 
національному університеті. Команда KSPU_NotFound у складі Міхава Володимира, 
Носко Юлії, Туртуріки Віктора (36 група) посіла 85 місце серед 189 команд України; 

17. студентка 61 групи Дерипас А.А. прийняла участь у XI International scientific and 
practical conference «Cutting-edge science», 30.04-07.05.2015, м.Шефілд, Велика Британія;  

18. Студенти Єжова О.В., Дерипас А.А. опублікували статтю “Использование САПР 
одежды в подготовке будущих учителей технологий” Materials of the XI International scientific 
and practical conference, «Cutting-edge science», – 2015. Volume 13. Pedagogical sciences. 
Sheffield. Science and education LTD. – p. 82-84 ISBN 978-966-8736-05-6 

19. студенти Нulaі O.V., Zhukorskyi О.M., Нulaі V.V., Tkachuk N.P. опублікували статтю 
“The impact of allochthonous fish skin secretions on the Erysipelothrix rhusiopathiae pathogenic 
bacteria” // Agricultural Science and Practice. – 2015. – Vol. 2. – No. 3. – С. 22 – 25; 

20. студентка Міленіна Є. прийняла участь у International Geographical Union Regional 
Conferenсе “Changes, challenges, responsibility”, яка відбулася у Польщі 18-22 серпня 2015 р.;  

21. 11 по 13 грудня у м. Дніпропетровськ проходив 26-й Міжнародний турнір зі 
спортивних бальних танців Кубок Станіслава Шкляра у якому студенти мистецького 
факультету – Іван Гончаренко та Вустілка Аліна – посіли друге місце в турнірі;  
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РОЗДІЛ 6 
ЗАВДАННЯ НА 2016 РІК 

 
Зусилля ректорату, наукового відділу, кафедр, факультетів у 2016 р. будуть спрямовані на: 

1. інтернаціоналізацію наукових досліджень, залучення науково-педагогічних 
працівників університету, докторантів, аспірантів та студентів до міжнародних 
програм академічної мобільності (ЕРАЗМУС+, ГОРИЗОНТ 2020), участі в 
міжнародних конференціях, семінарах тощо; здобуття грантів на розробку та 
впровадження актуальних для вітчизняної та світової науки проектів; 

2. пріоритетність публікації результатів особистих та колективних наукових студій у 
виданнях, внесених до міжнародних наукометричних баз; 

3. визначення місця наукових досліджень кафедр та університету в цілому в 
Середньострокових пріоритетних напрямках інноваційної діяльності 
загальнодержавного та галузевого рівня на 2017–2020 рр.; 

4. спрямування кафедр університету до розробки науково-дослідних 
фундаментальних та прикладних проектів, участь у регіональних та 
всеукраїнських конкурсах з метою залучення державних та приватних джерел 
фінансування; 

5. комерціалізацію наукових розробок за рахунок активної співпраці з органами 
місцевого самоврядування, підприємствами, установами, закладами регіону та 
України в цілому, пошук вітчизняних та зарубіжних партнерів; 

6. розробку та ліцензування освітньо-наукових програм підготовки доктора 
філософії за «Переліком галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти» 2015 року; 

7. розробку «Положення про наукові видання університету», їх відповідність 
вимогам МОН України до фахових видань та внесення до міжнародних 
наукометричних баз; 

8. впровадження «Положення про визначення рейтингів науково-педагогічних 
працівників Кіровоградського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка» з метою підвищення мотивації до науково-дослідної 
діяльності та заохочення науковців університету; 

9. активізацію діяльності ради молодих учених у сфері інноваційних наукових 
проектів, залучення до імплементації Закону України про вищу освіту. 
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