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Консолідований рейтинг - 92 місце  

 (із 288 ЗВО України). 

 
Рейтинг SciVerse Scopus - 103 місце.  
 

Рейтинг Вебометрікс - 134 місце. 
 

Рейтинг  «Топ-200  Україна» - 122 місце.   

 

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА  



Науково-педагогічні кадри 

371 викладач, 

із них 349 штатні працівники 

  
55 докторів наук та професорів, 
260 кандидатів наук та доцентів. 

 

Серед них:  

15 заслужених працівників 

освіти, культури та мистецтв,  
2 заслужених діячі науки і 

техніки,   

1 заслужений юрист,  

4 народних і 2 заслужених 

артисти,  

3 заслужених тренери,  

1 заслужений працівник 

фізичної культури і спорту,  

1 заслужений учитель України. 

 
 

Кількість працівників з науковими ступенями 



У 2017 році  
середній вік  
докторів наук  
– 57,7 років, 
кандидатів наук 
 – 44,6 років. 
наук 

У 2017 році  
три викладачі отримали 

вчені звання:  

1 – професора,  

2 - доцента 

Динаміка отримання вчених звань  
викладачами університету (2014-2017 рр.)   



Спеціалізовані вчені ради,  
кількість захищених дисертацій  

У 2017 році продовжували діяти  
дві спеціалізовані вчені ради:   

Д 23.053.04  
зі спеціальності 13.00.02 –  

теорія та методика навчання  
(фізика)  
К 23.053.02  
зі спеціальностей  
13.00.01 - загальна педагогіка  
та історія педагогіки;  

13.00.04 - теорія і методика  
професійної освіти. 

У 2017 році  
викладачами та аспірантами 

університету захищено:  
5 докторських та 6 кандидатських 

дисертацій. 
 

У спеціалізованих вчених радах 
університету захищено :  

1 докторська та 19 кандидатських 
дисертацій. 

Динаміка захисту докторських дисертацій 
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Динаміка захисту кандидатських дисертацій 



Науково-педагогічний колектив університету посилився  
докторами наук  у 2017 році  

Рацул О. А. 
Гулай О. В. 

Єжова О. В. 

Гейко Є. В. Котолянець Н. В 



Кількість виконаних робіт та обсяги  
їх фінансування (2014-2017 рр.) 



Результати за закінченими  
у 2017 році дослідженнями 

Науково-дослідна робота на тему: 

 
«ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНО-
ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ 

ФАХІВЦЯ» 
(терміни виконання: 2015-2017). 

 
Науковий керівник:  

д.пед.н, професор РАДУЛ В.В. 
 

Виконавці науково-дослідної роботи:  
1. Радул О.С. - д.пед.н., професор  

(на громадських засадах) 
2. Бабенко Т.В. - к.пед.н., доцент 
3. Мартін А.М. - к.пед.н., доцент 

4. Руденко Ю.Ю. - к.пед.н.  
5. Демченко Ю.М. - к.пед.н.  



Опубліковано: 

 

 8 статей у журналах, що належать  

до наукометричної бази Index Сореrnicus;  

21 фахова публікація;  

5 навчальних посібників;  

4 монографії,  

27 магістрерських робіт,  

захищена одна кандидатська дисертація.  



ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА  



Госпдоговірні науково-дослідні теми та розробки, впроваджені 
у 2017 році за межами ЗВО 

 
 

 

 
 

1. “Обґрунтування необхідності створення об’єкта природно-

заповідного фонду Кіровоградської області – ярок «Гардовецьке 

скапище» зі статусом пам’ятки природи місцевого значення”.  
Керівник – д.б.н., доцент Гулай О.В. , виконавці – к.х.н., доц. Клоц Є.О.; 

к.с-г.н., ст. викладач Гулай В.В. (20 тис.грн). 

2. “Наукове обстеження території ”Козачий острів” 

(м.Кропивницький, пр. Винниченка). Керівник - д.біол.н., доц., Гулай 

О.В., виконавці - к.біол.н., доц. Аркушина Г.Ф., к.с.-г.н. Гулай В.В. (20 тис.грн). 

 
 

 



Публікації науково-педагогічних працівників 
університету у 2017 році 

Всього 1 201 публікація, із них 211 у журналах,  
що входять до наукометричних баз даних  

(3 у Scopus, 11 у Web of Science, 182 у Copernicus, 15 у інших базах). 



 

Публікації у виданнях наукометричних баз даних 



У 2017 році видано 22 монографії,  
із них 8 за кордоном 



У 2017 році видано 130  
навчально-методичних посібників,  

із них 26 із грифом МОН чи рекомендацією  
вченої ради  



Краєзнавча карта-схема  
«Височинне Поінгулля та його цікаві місця»  

(автор – к.геогр.н., доц. Домаранський А. О.)  



«Наукові записки. 
Серія: Педагогічні 

науки»  
у 2017 році 

включено до 
наукометричної 

бази даних 
Copernicus.  

ICV 2016 = 54.23 



Наукові видання університету, включені  
до переліку фахових 

1. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки 
2. Наукові записки. Серія : Проблеми методики фізико-математичної  
    і технологічної освіти 
3. Наукові записки. Серія: Історичні науки  
4. Наукові записки. Серія: Філологічні науки 
5. Наукові записки. Серія: Право 



Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну 
діяльність студентів, молодих учених 

 Молоді вчені беруть активну участь у 
роботі наукових лабораторій (Трифонова 
О.М.), проекті ERASMUS+ (Акбаш К.С.), 
у роботі спеціалізованих вчених рад із 
захисту кандидатських дисертацій 
(Соболь Є.Ю., Трифонова О.М., Босенко 
Н.П.), виступають офіційними 
опонентами дисертаційних досліджень 
(Соболь Є.Ю., Манжула А.А., Трифонова 
О.М., Сокуренко О.А.) тощо.  

Кількість публікацій молодих учених  
у 2017 році  

Кількість молодих учених в університеті 



• Іменну стипендію Верховної Ради 
України для найталановитіших 

молодих учених призначено д.ю.н. 
Соболю Євгену Юрійовичу. 

  
• ІІІ премію Кіровоградської ОДА для 

молодих учених отримала к.пед.н. 
Доннік Марія Сергіївна. 

 
• Стипендію Кіровоградської ОДА і 

обласної ради молодим аспірантам у 
2017 році отримала аспірантка 

Горохова Галина Іванівна. 

Стипендії, премії для молодих учених 



 

 

 

 

 

 

 

 

Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, 
робота з замовниками 

У 2017 році відкрито міжнародну 

 

«УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКУ НАУКОВО-ДОСЛІДНУ  
ЛАБОРАТОРІЮ ПРОФЕСІЙНОЇ УСПІШНОСТІ ВЧИТЕЛЯ»  

(управління – к. пед. н., проф.  Довга Т. (Україна);  

проф. надзв., др. хаб. Клім-Клімашевська А. (Польща);  

докт. пед. наук, професор - Кондрашова Л. (Україна)). 



 

 

 

Продовжували свою роботу такі науково-дослідні лабораторії: 

  

•«ДИДАКТИКИ ФІЗИКИ» (науковий керівник — доктор педагогічних 

наук, професор М. І. Садовий) 

 

•« НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ НАВЧАЛЬНИХ КОМПЕКСІВ 

КОМП'ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНОГО ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧО-

МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН» (науковий керівник — доктор 

педагогічних наук, професор С. П. Величко) 

 

• «ЛАБОРАТОРІЯ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ» (науковий керівник — 

доктор педагогічних наук, професор В.Ф.Черкасов) 

 

•«ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ, ПРАВОЗНАВСТВА ТА ІНШИХ 

СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН» (науковий керівник — доктор, 

педагогічних наук, доцент Л. Т. Рябовол) 

 

•«КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ» (науковий 

керівник – кандидат педагогічних наук, професор Т.Я. Довга) 

 

•«АРХЕОЛОГІЯ ТА ДАВНЯ ІСТОРІЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ» (науковий 

керівник — кандидат історичних наук, доцент І. А. Козир) 

 



НДЛ «АРХЕОЛОГІЯ ТА ДАВНЯ ІСТОРІЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ» 

  

У 2017 році провела 

археологічні розкопки 

скіфського кургану  

біля с. Васине Знам’янського 

району Кіровоградської 

області  

(доц. Козир І.А., доц.Чорний 

О.В., Панченко К.І.)  

 
Були відкриті залишки дерев’яної гробниці.  

В ній були знайдені фрагменти античного посуду, 
бронзовий  

наконечник стріли та залишки підносів з 
жертовною їжею.  

Крім того, у гробниці знайдена   
кам’яна скульптура скіфського часу. 

 



Білорусь 

Австрія  

Ізраїль 

Німеччина 

Латвія 

Литва 

Туреччина 

Бельгія 

Словаччина 
Польща 

 Наукове та науково-технічне співробітництво із 
закордонними організаціями 

У 2017 році університетом 
було підписано 8 
міжнародних  угод  
про співробітництво з 
навчальними закладами 
Європейського Союзу.  
 
Продовжили діяти 18 
договорів про міжнародну 
співпрацю.  
 
Проведено 8 міжнародних 
науково-практичних 
конференцій, участь в яких 
взяли вчені з Польщі, Литви, 
Туреччини, Великої Британії, 
Німеччини, Австрії та інших 
країн.  



Міжнародна співпраця викладачів 
університету: участь у конференціях, спільних 

проектах, академічних обмінах  

“Translating Europe Forum”,
м. Брюсель, Бельгія  

Вроцлавський університет,  
Польща 

 
Педагогічний інститут  

(м. Грац, Австрія) 

Протягом 2017 року 92 викладачі взяли 
участь у закордонних міжнародних 

конференціях та пройшли сертифіковані 
стажування в університетах  Австрії, 

Болгарії, Білорусі, Туреччини, Угорщини, 
Литви, Бельгії, Португалії, Польщі, 

 Тунісу, Чехії, Ізраїлю. 

Віденський 
університет, Австрія 



Академічна мобільність студентів 
• Поморська академія (м. Слупськ, 

Польща) - 16 студентів (із них 1 

здобуває подвійний диплом). 

• У травні 2017 року 1 професор та  

     4 польських студенти перебували за         

 програмою короткочасного обміну в     

 нашому університеті. 

• Університет прикладних наук    

     (м. Хагенберг, Австрія) – 1 студентка. 

• 2 магістрантки отримали стипендію 

фонду Ганса Зайделя та перебували 

на двомісячному навчанні за 

програмою обміну у м. Кельн, 

Німеччина. 



ЦДПУ ім. В.Винниченка співпрацює з міжнародними освітніми 
фондами та програмами, в рамках яких в університеті викладають 

провідні фахівці з англійської та німецької мов.  
Із вересня 2017 року в університеті проходить стажування 

стипендіатка Програми імені Фулбрайта із США  
Елізабет Фосетт, що навчається і стажується у викладанні 

англійської мови як іноземної.  
 
 



У 2017 році продовжував діяти  

міжнародний проект за програмою ERASMUS+  

«Ґендерні студії: крок до демократії та миру  

у сусідніх до ЄС країнах із різними традиціями»  

(2015-2018 рр).  

 

 

 

Координатор від ЦДПУ ім. В. Винниченка – професор Ольга Авраменко 

 



Доступ до Web of Science 

Згідно з наказом  
МОН України  

№ 1286  
університету 

відкрито доступ  
до наукометричної 

реферативної  
бази даних  

Web of Science 

Всього публікацій авторів ЦДПУ ім. В. Винниченка у Web of Science Core 

Collection – 115; Індекс Гірша – 7; середнє число цитованих документів – 

1,7; кількість цитувань – 195; статей, які цитують – 175. 

Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової 
діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних 

провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність  

 



Протягом 2017 року бібліотека університету надавала тестовий 
доступ до ліцензованих повнотекстових баз даних через 

довідково-бібліографічну систему EBSCOhost:  

 

 

Child Development & 
Adolescent Studies  

 

Computers & Applied 
Sciences Complete 

 

Education Full Text 
(H.W. Wilson) 

 

History Reference 
Center 

 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s4886024&profile=ehost&defaultdb=fgh&groupid=main
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s4886024&profile=ehost&defaultdb=fgh&groupid=main
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s4886024&profile=ehost&defaultdb=fgh&groupid=main
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s4886024&profile=ehost&defaultdb=fgh&groupid=main
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s4886024&profile=ehost&defaultdb=fgh&groupid=main
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s4886024&profile=ehost&defaultdb=fgh&groupid=main
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s4886024&profile=ehost&defaultdb=fgh&groupid=main
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s4886024&profile=ehost&defaultdb=fgh&groupid=main
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s4886024&profile=ehost&defaultdb=iih&groupid=main
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s4886024&profile=ehost&defaultdb=iih&groupid=main
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s4886024&profile=ehost&defaultdb=iih&groupid=main
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s4886024&profile=ehost&defaultdb=iih&groupid=main
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s4886024&profile=ehost&defaultdb=iih&groupid=main
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s4886024&profile=ehost&defaultdb=iih&groupid=main
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s4886024&profile=ehost&defaultdb=iih&groupid=main
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s4886024&profile=ehost&defaultdb=iih&groupid=main
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s4886024&profile=ehost&defaultdb=eft&groupid=main
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s4886024&profile=ehost&defaultdb=eft&groupid=main
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s4886024&profile=ehost&defaultdb=eft&groupid=main
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s4886024&profile=ehost&defaultdb=eft&groupid=main
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s4886024&profile=ehost&defaultdb=eft&groupid=main
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s4886024&profile=ehost&defaultdb=eft&groupid=main
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s4886024&profile=ehost&defaultdb=eft&groupid=main
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s4886024&profile=ehost&defaultdb=eft&groupid=main
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s4886024&profile=ehost&defaultdb=eft&groupid=main
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s4886024&profile=ehost&defaultdb=eft&groupid=main
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Свідоцтва про авторські права:  

у 2017 році подано 35 заявок, отримано 22 свідоцтва. 
 

Університет нагороджено золотою медаллю  
у міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2017»                  

Отримання охоронних документів 



Інформація про науково-дослідні роботи,  
що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів 

 

Викладачі університету розробляли  
46 наукових тем, тісно пов'язаних  

з проблемами вищої та загальної середньої 
освіти, із них 25 зареєстровані в УкрІНТЕІ 

Протягом 2017 року колективами 
 кафедр в університеті було проведено  

8 міжнародних, 4 всеукраїнських,  
4 регіональних науково-практичних 
конференції та 3 наукових семінари  

 
Науково-дослідні теми  

щодо підготовки фахівців  
в галузях знань  

 
Наукові дослідження у галузі 

природничих та математичних наук 
(математика, фізика, географія) 

 
 

Наукові дослідження у галузі 
гуманітарних наук (філологія, 

соціологія, історія, право,  
політологія) 



Всеукраїнська студентська олімпіада  

зі спеціальності “Музичне мистецтво” 

26–28 квітня 2017 року 



У цьому заході взяли участь представники з 16 вищих навчальних 

закладів з Києва, Харкова, Одеси, Полтави, Чернівців, Умані, 

Бердянська, Херсона, Миколаєва, Переяслав-Хмельницького, Вінниці, 

Мелітополя, Сум, Івано-Франківська, Хмельницького. 

Змагання учасників олімпіади проходило у 3 етапи, на яких 

студенти готували теоретичні презентації та співали а capella, 

виконували вокальні твори великої форми українського або 

зарубіжного композитора у супроводі фортепіано та випробовували 

себе в амплуа героя класичної опери, оперети, мюзиклу чи музичного 

фільму з елементами акторської гри, використанням сценічного 

костюму та гриму.  

Переможці олімпіади:  студент ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» Андрій Галавай (І 

місце), студент Кіровоградського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка Владислав Кашпуренко 

(ІІ місце) та студент Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова Пархоменко Богдан (ІІІ місце). 



ІІ (регіональний) етап Всеукраїнської 

студентської олімпіади з програмування 

 
15–16 вересня 2017 року 



НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ТА 

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ 
У 2017 році студенти ЦДПУ брали участь у: 

 Конкурсі студентських наукових робіт з 

природничих, технічних і гуманітарних наук 

 ХVII Міжнародному конкурсі з української 

мови ім. П. Яцика 

 Всеукраїнському конкурсі наукових робіт 

студентів ЗАВТРА.UA 

 VII Міжнародному мовно-літературному 

конкурсі учнівської та студентської молоді 

імені Тараса Шевченка 

 Всеукраїнських студентських олімпіадах 

 Всеукраїнських і міжнародних наукових 

конференціях 

 



Протягом 2017 року було проведено 12 студентських 

наукових конференцій. Серед них: 4 – всеукраїнські, 

1 – міжвузівська, 7 – загальновузівські.  
 № п/п Назва конференції Термін проведення 

1 Всеукраїнська науково-практична конференція 

студентів та молодих вчених ”Фізика. 

Математика. Комп'ютерні науки. Статистика. 

Освітні вимірювання. Технології. Навчання” 

24 березня 2017 р. 

2 Всеукраїнська студентська науково-практична 

конференція ”Феномен Левка Ревуцького у 

духовно-мистецькій спадщині української 

культури ХХ століття” 

27-28 березня 2017 р. 

3 Всеукраїнська науково-практична конференція 

”Актуальні проблеми фізичної культури, 

олімпійського й професійного спорту та 

реабілітації у навчальних закладах України ” 

26 травня 2017 р. 

4 Всеукраїнська студентська науково-практична 

конференція ”Вивчення і впровадження у 

навчально-виховний процес середньої та вищої 

школи педагогічних ідей 

Василя Сухомлинського” 

27–28 вересня 2017 р. 



Відзнаки на Всеукраїнських конкурсах та 

олімпіадах 
Диплом ІІ ступеня на VIІ Міжнародному мовно-літературному 

конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка. 

Диплом ІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі 

спеціальності “Музичне мистецтво”. 

Диплом ІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі 

спеціальності “Математика”. 

Диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі 

спеціальності “Технологічна освіта”. 

Диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук із 

галузі ”Романо-германські мови і літератури”.   

Диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук із 

галузі “Історичні науки”. 

Диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук із 

галузі “Юридичні науки”. 

Диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкусі студентських 

наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук із 

галузі “Соціолінгвістика”. 

 

 

 

 





Переможці всеукраїнських студентських 
олімпіад  та конкурсів 

2017 рік 



Диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських 
наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук із 

галузі “ Юридичні науки ”  

Сибірцева Людмила Сергіївна, 
магістрантка факультету історії 
та права 

Науковий керівник – доктор 
юридичних наук, професор  
Соболь Євгеній Юрійович 



Переможець Стипендіальної програми 
”Завтра.UA” 

Бевз Яна Вікторівна, 
магістрантка факультету 
історії та права 

Науковий керівник – 
кандидат історичних 
наук, доцент 
Чорний Олександр 
Васильович 



Переможець Стипендіальної програми 
”Завтра.UA” 

Дромашко Аліна 
Іванівна, студентка IV 
курсу факультету 
іноземних мов 

Науковий керівник – 
кандидат філологічних 
наук, доцент Снісаренко 
Ірина Євгеніївна 



Диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук із галузі  
”Романо-германські мови і літератури” 

Науковий керівник – кандидат 
філологічних наук, доцент 
Кібальнікова Тетяна 
Володимирівна 

Чобу Юлія Федорівна, 
студентка факультету 
іноземних мов  



Диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт з природничих, 

технічних та гуманітарних наук із галузі 
”Соціолінгвістика” 

Степанеко Зоряна 
Олександрівна студентка 
факультету іноземних мов  

Науковий керівник –
кандидат філологічних 
наук, доцент  Ляшук Анна 
Миколаївна 



Диплом ІIІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт з природничих, 

технічних та гуманітарних наук із галузі ”Історичні 
науки” 

Науковий керівник – 
кандидат історичних наук, 
старший викладач  
Босенко Наталія Петрівна 

Іваник Олександра Віталіївна, 
студентка факультету історії 
та права  



Диплом ІІ ступеня на Всеукраїнській студентській 
олімпіаді зі спеціальності ”Математика” 

Самойленко Дарина Олегівна, 
студентка ІV курсу фізико-
математичного факультету 

Науковий керівник – кандидат 
фізико-математичних наук, 
доцент Ізюмченко Людмила 
Володимирівна 



Диплом ІІ ступеня на Всеукраїнській студентській 
олімпіаді зі спеціальності “Музичне мистецтво”  

Кашпуренко Владислав 
Володимирович, студент ІV курсу 
мистецького факультету 

Науковий керівник – народний 
артист України, доцент Дьомін 
Сергій Петрович 



Диплом ІІ ступеня VIІ Міжнародному мовно-
літературному конкурсі учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка серед ВНЗ ІІІ-ІV 
рівнів акредитації 

науковий керівник – доктор 
філологічних наук, професор 
Клочек Григорій Дмитрович 

Токарчук Анна Сергіївна 
студентка факультету 
філології та журналістики 



Диплом ІIІ ступеня на Всеукраїнській студентській 
олімпіаді зі спеціальності ”Технологічна освіта” 

Терещенко Ольга Миколаївна, 
магістрантка фізико-

математичного факультету 

Науковий керівник – кандидат 
педагогічних наук, доцент 

Чистякова Людмила 
Олександрівна 

 



Диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській 
олімпіаді зі спеціальності ”Програмування”  

Міхав В.В., Носко Ю.Д., Туртуріка 
В.І. - команда студентів фізико-
математичного факультету Науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук, доцент  
Лупан Ірина Володимирівна 



Завдання на 2018 рік 
1. Інтернаціоналізація наукових досліджень. 

2. Комерціалізація розробок, участь у конкурсах на здобуття 
грантів на фінансування наукових проектів. 

3. Підготовка й участь у конкурсах наукових проектів, які 
фінансуються з державного бюджету. 

4. Висвітлення результатів наукових здобутків у виданнях, які 
входять до наукометричних баз даних. 

5. Розробка стратегії й тактики збереження наукових видань 
університету. 

 

Як наслідок, виконання кадрових вимог до Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності і забезпечення власного 
майбутнього у статусі науково-педагогічного працівника 
університету й розбудови alma mater  



Рейтингова оцінка науково-дослідної діяльності 
кафедр за сукупністю основних показників  

за 2017 рік 

 Місце Назва кафедри Загальна 
сума балів 

1 Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту 3179 

1 Кафедра теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці 
та безпеки життєдіяльності 

3179 

2 Кафедра української мови 2306 

3 Кафедра фізики та методики її викладання 1725 

4 Кафедра музично-теоретичних та інструментальних дисциплін 1717 

5 Кафедра державно-правових дисциплін та адміністративного права 1672 

6 Кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти 1386 

7 Кафедра галузевого права та правоохоронної діяльності 1376 

8 Кафедра англійської мови та методики її викладання 1330 

9 Кафедра методик дошкільної та початкової освіти 1303 

10 Кафедра біології та методики її викладання 1287 



Місце Назва кафедри Загальна 
сума балів 

11 Кафедра української та зарубіжної літератури 1234 

12 Кафедра теорії і методики фізичного виховання 1205 

13 Кафедра географії та геоекології 1142 

14 Кафедра перекладу, прикладної та загальної лінгвістики 1105 

15 Кафедра прикладної математики, статистики та економіки 1082 

16 Кафедра практичної психології 1030 

17 Кафедра вокально-хорових дисциплін та методики музичного 
виховання 

976 

18 Кафедра всесвітньої історії 968 

19 Кафедра соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології 947 

20 Кафедра математики 823 

21 Кафедра лінгводидактики та іноземних мов 730 



Місце Назва кафедри Загальна 
сума балів 

22 Кафедра історії України 679 

23 Кафедра філософії та політології 593 

24 Кафедра журналістики, видавничої справи та редагування 563 

25 Кафедра образотворчого мистецтва та дизайну 557 

26 Кафедра теорії і методики олімпійського та професійного 
спорту 

438 

27 Кафедра інформатики та інформаційних технологій 411 

28 Кафедра спеціальної освіти та здоров'я людини 379 

29 Кафедра німецької мови та методики її викладання 291 

30 Кафедра хімії 213 

31 Кафедра хореографічних дисциплін 169 

32 Кафедра фізичного виховання та оздоровчої культури 120 



Рейтингова оцінка науково-дослідної діяльності кафедр 
за сукупністю основних показників на одного  

штатного викладача за 2017 рік 

  
 

Місце Назва кафедри Сума балів на 
одного штатного 

викладача 

1 Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту 289 

2 Кафедра фізики та методики її викладання 215 

3 Кафедра державно-правових дисциплін та адміністративного права 209 

4 Кафедра галузевого права та правоохоронної діяльності 196 

5 Кафедра української мови 192 

6 Кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти 173 

7 Кафедра теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та 
безпеки життєдіяльності 

167 

8 Кафедра біології та методики її викладання 160 

9 Кафедра музично-теоретичних та інструментальних дисциплін 143 

10 Кафедра вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання 108 

10 Кафедра всесвітньої історії 108 



Місце Назва кафедри Загальна 
сума балів 

11 Кафедра української та зарубіжної літератури 106 

12 Кафедра географії та геоекології 104 

13 Кафедра методик дошкільної та початкової освіти 100 

13 Кафедра теорії і методики фізичного виховання 100 

14 Кафедра журналістики, видавничої справи та редагування 94 

15 Кафедра лінгводидактики та іноземних мов 91 

16 Кафедра прикладної математики, статистики та економіки 90 

17 Кафедра практичної психології 79 

18 Кафедра математики 75 

19 Кафедра соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології 73 

20 Кафедра історії України 68 
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