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ІІ. Підготовка науково-педагогічних кадрів. 

Захист докторських дисертацій у 2018 році 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

Тема дисертації Спеціальність Науковий 

консультант 

Дата захисту, 

спеціалізована 

вчена рада 

(заклад) 

     

 

Захист кандидатських дисертацій у 2018 році  

Керівництво підготовки  дисертацій 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

Тема дисертації Спеціальність Науковий 

керівник 

Дата захисту, 

спеціалізована 

вчена рада 

(заклад) 

     

 

Інформація про викладачів кафедри, які навчаються в докторантурах чи аспірантурах 

інших закладів вищої освіти чи наукових установ. 

 

Прогноз захисту дисертацій у 2019 році (прізвище та спеціальність): 

 Ткачук А.І. завершує підготовку докторської дисертації, планується захист у 2019 р. 

 

ІІІ. Науково-дослідницька діяльність. 

1. Науково-дослідні роботи, над якими працюють викладачі в межах робочого навантаження 

(безоплатні теми, що мають номер державної реєстрації). Зазначити найвагоміші результати 

станом на 01.12.2018. Вказати назви підприємств, установ та організацій, що можуть бути 

зацікавлені у використанні. 

 - «Теоретико-методичні основи навчання фізики і технологій у загальноосвітніх і вищих 

навчальних закладах» (0116U005381, наук. кер.: д.пед.н., проф. М.І. Садовий, виконавець: 

к.пед.н., доц. О.В. Абрамова), метою якої є побудова і теоретико-експериментальне 

обґрунтування методичної системи навчання фізики та технологій в загальноосвітній школі 

та вищому навчальному закладі, що відповідає вимогам інформаційного суспільства та рівню 

науково-технічного прогресу; 

 - «Особливості нестандартної інноваційної системи І.Є.Тамма – лауреата нобелівської премії 

з фізики – з формування теоретичного мислення творчої особистості та патріотизму». 

виконавець кан. пед. наук. доц. О.М.Трифонова, кер.: д.пед.н., проф. М.І. Садовий 

зареєстрована в УкрНДІ. 

 - «Дослідження радіаційного фону м. Кропивницького» наук. кер.: д.пед.н., проф. М.І. 

Садовий, доц. О.В.Пуляк, доц. О.М.Трифонова, ст. викл. Л.В.Суховірська. 

 - Рішенням кафедри від 18 жовтня 2018 р. затверджена нова тема НДР: Прогресивні 

технології виробництва та оброблення матеріалів в технологічній та професійній освіті. 

Документи готуються до державної реєстрації теми. 

Науковий керівник: Єжова О.В.  



Список відповідальних виконавців: Садовий М.І., Анісімов М.В., Рябець С.І., Царенко О.М., 

Царенко О.М., Абрамова О.В., Чистякова Л.О.,  

Кафедрою проведені дві Міжнародні науково-практичні онлайн-інтернет конференції 

«Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті» 

( 19-20 квітня та 15 листопада 2018 р ), за результатами яких видані тези матеріалів 

конференції. 

 

 2. Опис найбільш ефективної розробки (результати дисертаційних досліджень, науково-

дослідних робіт, грантів тощо) за формою: 

 

І. Опис найбільш ефективної розробки 

Назва розробки Теоретико-методичні основи навчання технологій у загальноосвітніх і 

вищих навчальних закладах (0116U005381,). 

Автори наук. кер.: д.пед.н., проф. М.І. Садовий, доц. О.В.Абрамова, доц. С.І.Рябець 

Основні характеристики, суть розробки побудова і теоретико-експериментальне 

обґрунтування методичної системи навчання технологій, та технологізації освітнього 

процесу в загальноосвітній школі та вищому навчальному закладі (освітня технологія 

процесу підготовки фахівця; освітня технологія процесу навчання; освітня технологія 

трансформації інноваційних методів), що відповідає вимогам інформаційного суспільства та 

сучасному рівню науково-технічного прогресу. 

Патенто-, конкурентоспроможні результати: конкурентна спроможність результатів 

дослідження полягає в участі майбутніх фахівців технологій у Всеукраїнських олімпіадах, де 

завойовуються 2-3 дипломи; участь у міжнародних конкурсах, де займаються 1-2 місця; 

відбір сконструйованих та виготовлених виробів іноземними фірмами (Польща, Болгарія. 

Німеччина) для практичного впровадження у виробництво (вишиванки, набір спідниць, 

оригінальні сукні). 

Порівняння зі світовими аналогами порівняльним аналогом є розробки з визначення 

теоретичних основ навчання технологій та технологізації освітнього процесу, що 

здійснюються у Німецькій Федеративній республіці. Відмінність полягає у тому, що у 

розробці кафедри крім специфіки теоретичного складника присутній методичний елемент. 

чого майже немає у німецьких колег. 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та 

реалізації, показники, вартість просування теоретичних та методичних методів 

конструювання та виготовлення виробів на ринку здійснюється на основі безкоштовної 

участі у Міжнародних конкурсах (витрати оплачують фірми). 

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати 

результати розробки підприємства легкої промисловості, освітні заклади. 

Стан готовності розробки щорічно підбиваються підсумки теоретичної та методичної 

роботи, виготовляються вироби і реалізуються на Всеукраїнській студентській олімпіаді та 

на Міжнародних виставках. 

Результати впровадження Теоретичні та методичні розробки впроваджено у навчальний 

процес; результати кожного учасника дослідження викладено у статях Наукових записок та 

виступах на науково-практичних конференціях, взято участь у Всеукраїнській студентській 

олімпіаді та на Міжнародному конкурсі, частина розробок виробів використано на швейних 

підприємствах. 

Адреса: 

Телефон: _______________, Факс:________________, E-mail:__________________________ 

 

ІІ. Опис найбільш ефективної розробки 

Назва розробки «Особливості нестандартної інноваційної системи І.Є.Тамма – лауреата 

нобелівської премії з фізики – з формування теоретичного мислення творчої особистості та 

патріотизму» 

Автори доц. О.М.Трифонова, кер.: д.пед.н., проф. М.І. Садовий 

Основні характеристики, суть розробки полягає у дослідженні особливостей науково-

педагогічних засад І.Є.Тамма з нестандартної інноваційної системи формування 

теоретичного креативного мислення творчої особистості, патріотизму та системного підходу 

підготовки фахівців-теоретиків у галузі інноваційних технологій. 



Патенто-, конкурентоспроможні результати О.М.Трифонова (штатний працівник кафедри) 

у конкурентній боротьбі стала переможницею і нагороджена Премією Верховної Ради 

України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних 

досліджень та науково-технічних розробок. 

Порівняння зі світовими аналогами проведене дослідження відповідає світовим аналогам 

(для інших вчених), аналогічних досліджень немає. 

 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та 

реалізації, показники, вартість видано посібник, який користується на ринку споживачів, 

вартість одного посібника 30 грн. Для отримання прибутку необхідно в університеті 

створювати відповідну нормативну базу. 

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати 

результати розробки реалізація результатів дослідження: освітні та наукові заклади. 

Стан готовності розробки розробка завершена. 

Результати впровадження видано посібник і безкоштовно поширено (300 екз.), проведено 

науково-практичну конференцію 

Адреса: освітні та  наукові заклади України 

Телефон: _______________, Факс:________________, E-mail:__________________________ 

 

ІІІ. Опис найбільш ефективної розробки 

Назва розробки Дослідження радіаційного фону м. Кропивницького 

Автори наук. кер.: д.пед.н., проф. М.І. Садовий, доц. О.В.Пуляк, доц. О.М.Трифонова, ст. 

викл. Л.В.Суховірська. 

Основні характеристики, суть розробки досліджувався радіаційний фон трьох 

мікрорайонів Кропивницького: Завадівка (навколо шахти «Інгульська» включаючи річку 

Інгул), територія Лісопаркової зони (включаючи водоймище), мікрорайон Центральний (вул. 

Велика Перспективна-Медвєдєва-Кавалерійська-Гоголя) впродовж січня-лютого, серпня, 

листопада 2018 р. пропорційно погодним умовам (температура, вологість, швидкість та 

напрямки вітру) індикаторами «Нейва ІР-001», «Прип’ять». 

Патенто-, конкурентоспроможні результати: аналогічних результатів обслідування 

вказаних мікрорайонів у ЗМІ чи інших джерелах не виявлено. Після статистичної обробки 

виміряних значень встановили середні показники рівня гамма-випромінювання по 

опрацьованим мікрорайонам м. Кропивницького: Завадівка – 225,28 мкР/год; район ДНМУ – 

21,56 мкР/год; Лісопаркова зона – 16,34 мкР/год. 

 

Порівняння зі світовими аналогами загальні методи дослідження радіоактивного фону 

створені, методика практичного використання їх для детального обслідування мікрорайонів 

м. Кропивницького створена чи не вперше, в літературі подібного не виявлено. 

 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та 

реалізації, показники створена методика дослідження мікрорайонів населених пунктів, 

методи статистичної обробки результатів обслідування, методика роботи з картою, які 

можуть бути використані для глобального і детального обслідування радіаційного фону у 

населених пунктах. Економічна привабливість розробленої методики теоретично є, але 

кошти для подальшої роботи не передбачені. 

 

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати 

результати розробки Кропивницька міська рада 

Стан готовності розробки  

Результати впровадження створена інтерактивна карта досліджуваних мікрорайонів м. 

Кропивницького, на яку нанесені різними маркерами результати дослідження після 

статистичного опрацювання та доведена до відому керівників міста. 

Адреса: 

Телефон: _______________, Факс:________________, E-mail:__________________________ 

 

 

3. Результати впровадження науково-дослідних робіт. 



Результати НДР, грантів, дисертаційних досліджень, впроваджених у навчальний 

процес 

№ 

з/п 

Результати, отримані при 

виконанні НДР 

ПІБ авторів Період 

виконання 

Результати 

включено до 

Рішення 

факультету, 

кафедри № 

___ від 

________ 

1 Перша тема. Третій диплом 

на Всеукраїнській 

студентській олімпіаді; 

Друге місце на 

Міжнародному конкурсі; 

Розроблено теоретичні 

основи та створена 

методична система навчання 

технологій, та технологізації 

освітнього процесу, за якими   

виготовлено вироби; частину 

виробів закупили іноземні 

фірмами (Польща, Болгарія. 

Німеччина) (вишиванки, 

набір юпок, оригінальні 

сукні). 

Садовий 

М.І., 

Абрамова 

О.В., Рябець 

С.І. 

2018 р. Звіту 

лабораторії 

дидактики 

технологій; 

УКРНДІ; Cтаті 

до Наукових 

записок; 

лекцій із 

навчальних 

дисциплін 

 

2 Друга тема. Вибороли 

Премію Верховної Ради 

України; Видано посібник і 

безкоштовно поширено (300 

екз.); Проведено науково-

практичну конференцію; 

Результати включено до 

підручників з фізики для 8 та 

10 класів. 

Садовий 

М.І., 

Трифонова 

О.М., 

Рижняк Р.Я. 

2010-2018 

рр. 

Звіту 

лабораторії 

дидактики 

технологій; 

Збірника 

наукових 

статей; 

Комітету 

Верховної 

Ради України з 

науки та 

освіти до 

змісту 

підручників з 

фізики для 8 та 

10 класів. 

 

3 Третя тема. Досліджено 

радіаційний фон 

мікрорайонів м. 

Кропивницького; Створена 

інтерактивна карта рівнів 

забруднень; Результати 

включено до лекційного 

курсу з предмету «Цивільний 

захист». 

Садовий 

М.І., 

Трифонова 

О.М., 

Суховірська 

Л.П. 

2018 р. Звіту 

лабораторії 

дидактики 

технологій; 

збірника 

наукових 

статей, листа 

до 

Кропивницької 

міськради 

 

 

*назва курсу лекцій, методичних рекомендацій та вказівок з виконання лабораторних, 

курсових та дипломних робіт, навчальних посібників тощо. 

 

 

 

 



Результати НДР, грантів, дисертаційних досліджень, впроваджених у навчальний 

процес 

№ 

з/п 

результати, 

отримані при 

виконанні ндр 

ПІБ авторів період 

виконання  

результати включено до 

* 

рішення факультету, 

кафедри № ___ від 

________ 

1 За результатами 

дисертаційного 

дослідження ….. 

надрукована  

стаття в скопус 

prognosing 

development of 

textile 

nanotechnologies // 

vlakna a textil 2017, 

4, pp. 66-69  

issn 1335-0617  

Єжова О.В. 2017 р. Курс лекцій технологія 

виробів легкої 

промисловості 

дипломні, курсові 

роботи бакалаврів, 

магістерські роботи 

№1 від 30.08.2018 

2 Науково-дослідний 

проект «Дизайн-

проектування 

сценічного 

костюму на засадах 

біоніки» податий в 

УКРНТІ у жовтні 

2018 р. 

Абрамова 

О.В., Єжова 

О.В., 

Куценко 

Т.В., 

Хріненко 

Т.В., 

Перерва 

А.О., 

Омельченко 

А.С. 

15.02.18-

31.12.18 

-етапи розробки дизайн-

проектування сценічного 

костюму ввійшли в 

програму навчальних 

дисциплін «Рисунок та 

композиція костюму», 

«Моделювання та 

художнє оформлення 

одягу», «Практикум з 

конструювання та 

моделювання одягу», 

упроваджувалися у 

роботі наукового гуртка 

«Теоретичні питання 

дизайн-проектування 

одягу»;  

-підготовка ряду 

публікацій; 

-виступ студентів у 

науково-практичних 

конференціях; 

- Практичні розробки 

даної роботи застосовано 

при проектуванні 

колекції сценічного 

костюму, яку було 

представлено на 

Національному 

фестивалі таланту і 

грації «Перлина країни 

2018» (м. Київ, листопад 

2018 р., Диплом 1 місце 

за колекцію сценічного 

костюму) та 

Міжнародних 

фестивалях «International 

Art Festival «Treasures of 

Aegean Sea» (Greece, 

липень 2018 р.) й 

Довідка про 

впровадження №16-

н від 15.01.19 видана 

ЦДПУ 



«Об’єднаймо дітей 

мистецтвом» 

(м. Кропивницький, 

квітень 2018 р.). 

*назва курсу лекцій, методичних рекомендацій та вказівок з виконання лабораторних, 

курсових та дипломних робіт, навчальних посібників тощо. 

 

Розробки, впроваджені за межами університету 

№ 

з/п 

Назва та автори 

розробки 

Важливі 

показники, які 

характеризують 

рівень отриманого 

наукового 

результату; 

переваги над 

аналогами, 

економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження 

(назва 

організації, 

адреса) 

Дата акту 

впроваджен

ня 

Практичні 

результати 

(обладнання, 

обсяг 

отриманих 

коштів, 

налагодження 

співпраці 

тощо) 

1 Теоретико-

методичні основи 

навчання 

технологій у 

загальноосвітніх і 

вищих навчальних 

закладах 

(0116U005381,). 

Автори наук. кер.: 

д.пед.н., проф. М.І. 

Садовий, доц. 

О.В.Абрамова, доц. 

С.І.Рябець 

 

Теоретичне та 

методичне 

забезпечення 

навчання 

технології 

виготовлення 

виробів 

Міжнародний 

конкурс; 

Всеукраїнська 

студентська 

олімпіада (м. 

Умань), 

Міжнародна 

виставка 

«АгроЕкспо» (м. 

Кропивницький) 

15.10.2018 

р. 

 

2 «Особливості 

нестандартної 

інноваційної 

системи І.Є.Тамма 

– лауреата 

нобелівської премії 

з фізики – з 

формування 

теоретичного 

мислення творчої 

особистості та 

патріотизму» 

автори Садовий 

М.І., Трифонова 

О.М.Рижняк Р.Я. 

 

 Педагогічні 

освітні заклади 

України; 

Кропивницький 

міський 

водоканал 

(Озерна балка); 

МЧС 

Кіровоградської 

області (вул. 

Шевченка, 3) 

07.12.2018 

р. 

Отримано 

кошти 

3 Третя тема. 

Досліджено 

радіаційний фон 

мікрорайонів м. 

Кропивницького; 

Створена 

інтерактивна карта 

Садовий М.І., 

Трифонова О.М., 

Суховірська Л.П. 

2018 р. Звіту 

лабораторії 

дидактики 

технологій; 

збірника 

наукових 

статей, 

 



рівнів забруднень; 

Результати 

включено до 

лекційного курсу з 

предмету 

«Цивільний 

захист». 

листа до 

Кропивниць

кої 

міськради 

 

 

4. Наявність свідоцтв про реєстрацію авторських прав, патентів на винаходи, 

заявочних матеріалів. 

 Авторське свідоцтво Програмний продукт «Лабораторна робота «Вивчення основ 

гемодинаміки за допомогою апарату «Штучний кровообіг SORIN C5» (ПП ЛР «SORIN C5») / 

М.І.Садовий, Л.П. Суховірська, О.М. Лунгол, О.В. О.Задорожна (Україна) – № 82513; заявл. 

24.07.18; № 81646; зареєстр. 21.09.18. (Виконавці: Суховірська Л.П., Лунгол О.М.). 

 Отримано охоронний документ Свідоцтво № 76354 про реєстрацію авторського права на 

навчальний посібник «Інтерферометри. Фізичний практикум з оптики з новим та 

нетрадиційним обладнанням», Авторське свідоцтво Навчальний посібник «Інтерферометри. 

Фізичний практикум з оптики з новим та нетрадиційним обладнанням» / О.С. Кузьменко, 

М.І. Садовий, В.П. Вовкотруб (Україна) – № 76354; зареєстр. 29.01.2018. (Виконавець: 

Садовий М.І., Вовкотруб В.П.).  

 Отримано охоронний документ Свідоцтво № 81646 про реєстрацію авторського права на 

Програмний продукт «Лабораторна робота «Вивчення основ гемодинаміки за допомогою 

апарату «Штучний кровообіг SORIN C5» (ПП ЛР «SORIN C5»), 

 Авторське свідоцтво Навчальний посібник «Інтерферометри. Фізичний практикум з оптики 

з новим та нетрадиційним обладнанням» / О.С. Кузьменко, М.І. Садовий, В.П. Вовкотруб 

(Україна) – № 76354; зареєстр. 29.01.2018. 

 

5. Науково-дослідні лабораторії та центри, їх напрями досліджень, результати 

діяльності у 2018 році, робота з замовниками. 

 

Науковий центр Лабораторія «Автоматизованого оброблення текстильних матеріалів».  

Результати роботи засвідчує Довідка №16-н від 15.01.19 видана ЦДПУ про впровадження у 

навчальний процес ЦДПУ впродовж 2017-2018 рр. результатів науково-дослідної роботи 

«Дизайн-проектування сценічного костюму на засадах біоніки»: 1. Теоретичні результати 

дослідження були оприлюднені у публікаціях, зокрема, Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну», 20 квітня 2018 р., м. Київ, КНУТД, VІ 

Міжнародній науково-практичній онлайн-інтернет конференції «Проблеми та інновації в 

природничо-математичній, технологічній і професійній освіті», 19-20 квітня 2018 р., ІІ 

Міжнародній конференції текстильних та фешн технологій «KyivTex&Fashion» (м. Київ, 1-2 

листопада 2018 р., КНУТД), Соціокультурні тенденції розвитку сучасного мистецтва та 

дизайну» (Херсон, , 5-9 листопада 2018р.,  ХНТУ), "Сучасні інформаційні технології в освіті 

та науці" (08-09 листопада 2018 року, Житомирський державний університет імені Івана 

Франка). 2. Практичні розробки даної роботи застосовано при проектуванні колекції 

сценічного костюму, яку було представлено на Національному фестивалі таланту і грації 

«Перлина країни 2018» (м. Київ, листопад 2018 р., Диплом 1 місце за колекцію сценічного 

костюму) та Міжнародних фестивалях «International Art Festival «Treasures of Aegean Sea» 

(Greece, липень 2018 р.) й «Об’єднаймо дітей мистецтвом» (м. Кропивницький, квітень 

2018 р.). 3. Опублікована 1 стаття в журналі з науковометричної бази Web of science Core 

collection та кілька статей у фахових виданнях України з проблем дизайну, легкої 

промисловості, освіти. 

 

6. Інформація про наукову та науково-дослідну діяльність, що здійснювалася спільно з 

науковим установами Національної академії наук України та галузевими академіями у 



2018 році (проведення спільних конференцій, досліджень, участь у грантах, здійснення 

дисертаційних досліджень на базі установ НАН тощо). 

 Украдено Угоду про співробітництво між ЦДПУ імені Володимира Винниченка та 

Інститутом Педагогіки НАПН України від 29 березня 2018 р. про створення лабораторії 

дидактики фізики, технологій і професійної освіти, керівник Садовий М.І.. Результати 

діяльності викладено у звіті лабораторії за 2018 р. 

 Украдено Угоду про співробітництво між ЦДПУ імені Володимира Винниченка та 

Інститутом Професійно-технічної освіти НАПН України від 15 січня 2015 р. керівник 

Анісімов М.В. 

 

7. Інформація про заходи, що здійснювалися спільно з Обласною державною 

адміністрацією та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для 

вирішення регіональних проблем. 

 

Викладачі кафедри систематично беруть участь у спільній діяльності з Кіровоградською 

обласною державною адміністрацією: 

- ініціатива з підготовки до відзначення 100-річчя В.О.Сухомлинського (вересень 2018 

р.); 

- викладачі кафедри є щорічними учасниками Міжнародної агропромислової виставки з 

польовою демонстрацією техніки та технологій AgroExpo Високий рівень представлених 

виставкових матеріалів відзначений дипломом за участь в міжнародній агропромисловій 

виставці «AgroExpo» - 2018. 

- члени кафедри Куценко Т.В., Хріненко Т.В.  приймають участь у волонтерській 

роботі, допомагаючи воїнам АТО та членам їх сімей. 

 

8. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень. 

Навести дані про потреби в унікальних наукових приладах та обладнанні за формою : 

№ 

з/п 

Назва приладу (українською 

мовою та мовою оригіналу), 

його марка, виробник, країна 

походження 

Обґрунтування 

потреби 

закупівлі 

приладу 

Вартість (дол. 

США або євро) 

Вартість (гривні) 

1 Машина краєобметувальна 

(«оверлок») JANOME T-90D 

 

 

 

 

 

 

Оброблення 

текстильних 

матеріалів для 

курсових, 

дипломних робіт, 

наукових статей 

студентів та 

викладачів 

 7050 грн 

2 Для лабораторії 

матеріалознавства: 

1) Мікроскоп Bresser Biolux 

LCD 50-2000x 
2) Твердомір NOVOTEST Т-

УД2  
 

 

 

 

Дослідження 

мікроструктури 

матеріалів, 

виконання 

курсових, 

дипломних робіт, 

наукових статей 

  

 

 

15000 грн. 

 

 

 

3 Цифрова лабораторія «Кобра» 

фірми Phywe 

 

Дослідне 

вивчення 

навчальних 

дисциплін 

(загальнотехнічн

их, 

 75 000 грн 



комп’ютерних 

технологій) 

4 
Вакууматор PolyScience 200 

Series Vacuum Sealing System. 

 

Обладнання для харчових 

технологій 

 

Обладнання 

необхідне для 

здійснення 

навчального 

процесу в 

лабораторії 

 8400 грн 

5 1. Амперметр з 

гальванометром 

демонстраційний  - 4 шт.  

2. Машина електрична 

оборотна  - 2 шт.  

3. Генератор Г4 – 116 - 4 шт. 

4. Осцилограф С1-65а  - 4 

шт. 

 

Обладнання 

необхідне для 

здійснення 

навчального 

процесу в 

лабораторії 

електротехніки 

та 

радіоелектроніки

, а саме для 

проведення 

лабораторних 

робіт, 

постановки 

демонстраційног

о експерименту 

та забезпечення 

самостійної на 

наукової роботи 

студентів та 

викладачів. 

 

 

 6000 грн.  

 

 

 

4800 грн. 

 

 

10000 грн. 

 

 

140000 грн. 

6 Фрезерный станок Proxxon MF 

70/CNC-ready ( ЧПУ ) 

 

Обладнання для слюсарної 

майстерень 

 

Дослідження 

ефективності 

впровадження 

комп’ютерних 

технологій при 

роботі в метало 

ріжучих 

верстатах 

 16699 грн. 

7 Профілометр Для вимірювання 

шорсткості 

поверхні 

 10000 грн. 

8 Засоби індивідуального 

захисту, медична аптечка 

польова, тренажори для 

серцево-легеневої реанімації 

 

 

Для кабінету охорони праці та 

безпеки життєдіяльності 

 

Для навчання 

студентів 

освітнього рівня 

«магістр» 

 12000 грн 

9 Мікротвердомір по Віккерсу  Обладнання 

необхідне для 

 120 000 грн 



здійснення 

навчального 

процесу в 

лабораторії для 

визначення 

твердості по 

методу Віккерса: 

сталі. 

10  Програмне 

забезпечення  Brother Pe-

Design  для вишивальної 

машинки 

Можливості 

створювати 

дизайн 

різноманітних 

орнаментів чи 

малюнків для 

вишивання на 

комп'ютеризован

ій вишивальній 

машинці 

 12000 грн.  

 

ІV. Публікації викладачів кафедри. 

Примітка. Незалежно від кількості авторів публікацію вказувати лише один раз! 

Видання підручників, монографій, посібників* 

№ 

з/п 

ПІБ автора / 

авторів 

Назва Тип видання (підручник, 

монографія, навчально-

методичний посібник) 

Вихідні дані, 

обсяг 

1 Єжова О.В. 

(Yezhova O.) 

 

Computer-Aided 

designing and 

manufacturing of 

fashion goods 

 

глава в монографії: 

Innovations in science: the 

challenges of our time 

[monograph]  

 

Ontario, Canada: 

Accent graphics 

communications & 

publishing, pp. 

525-534 . - ISBN 

978-1-77192-422-

1 (0,7/ 32,3 д.а.) 

2 Чистякова Л.О. Технология 

лоскутного шитья: 

проблема внедрения 

непрерывного 

обучения 

глава в монографії: 

Indywidualistyczny i 

wspólnotowy obraz 

kształcenia dorosłych w 

świecie. Teraźniejszość i 

perspektywy. Monografia 

wieloautorska 

Siedleckie 

Towarzystwo 

Naukowe,- Siedlce 

(Polska), 2018. – 

С.47-53 (0,3 д.а) 

 

 

3 Чистякова Л.О. Організаційно-

педагогічні умови 

підготовки майбутніх 

учителів трудового 

навчання до 

позаурочної 

художньо-трудової 

діяльності учнів 

розділ в монографії: 

Трудове навчання та 

креслення у контексті 

сучасних інновацій: 

теоретико-методологічні 

аспекти: кол. моногр./ за 

ред. О. Д. Літковець. 

Рівне: Видавець 

О.Зень, 2018. – 

410 с. – С.100-

142. ISBN978-

617-601-264-1 

(3,5 д.а) 

4 А.І. Ткачук, С.М. 

Богомаз-

Назарова, С.О. 

Кононенко 

Охорона праці в 

галузі. Курс лекцій 

Навчальний посібник  Кропивницький: 

ПП "Центр 

оперативної 

поліграфії 

"Авангард". – 

2018. – 128 с. 

(10,57 д.а.) 



Рекомендовано 

вченою радою 

університету 

5 Царенко О.М., 

Рябець С.І. 

Практикум з 

матеріалознавства 

навчально-методичний 

посібник 

SIA 

OmniScriptum 

Publishing.–Рига: 

LAMBERT 

Academic 

Publishing,2018.– 

92с. Режим 

доступу: 

https://www.lab-

publishing.com/ 

(ISBN-13:978-

613-9-83411-

2;ISBN-10: 

6139834112; 

EAN:978613983

4112) 

(7,16/3,58д.а.) 

 

6 Гринь Д.В. 

(Denis Gryn) 

 

Remote training of 

future teachers of 

technologies on the 

subject of "processing 

of structural materials" 

глава в монографії: 

Innovations in science: the 

challenges of our time 

[monograph]  

 

Ontario, Canada: 

Accent graphics 

communications & 

publishing, pp. 

525-534 . - ISBN 

978-1-77192-422-

1 (0,7/ 32,3 д.а.) 

7 Гринь Д.В. Обробка металів 

різанням. Вибрані 

питання.  

 

Навчальний посібник.  Кропивницький: 

ПП 

ЦОП«Авангард», 

2018. – 136с. 

(5,16 д.а.) 

8 Гринь Д.В. Паливно-мастильні 

матеріали. Вибрані 

питання.  

Навчальний посібник.  Кропивницький: 

ПП 

ЦОП«Авангард», 

2018. – 60с. (3,15 

д.а.) 

9 Манойленко Н.В. Вибрані питання 

основ теорії 

технологічної освіти. 

Частина 1. Курс 

лекцій. 

Навчальний посібник  ПП «Авангард», - 

Кропивницький, - 

2018, 156 с. 

9,1 д.а. 

10 Садовий М.І., 

Ріжняк Р.Я., 

Трифонова О.М. 

Єлисаветградський 

період життя Ігоря 

Євгеновича Тамма:  

 

Посібник  Кропивницький: 

РВВ ЦДПУ ім. В. 

Винниченка, 

2018. – 104 с. 4,5 

д.а. 

*За наявності монографій, підручників та посібників з грифом МОН (виданих за рішенням 

ученої ради університету), обов'язково подавати примірник видання! 
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Видання іншої друкованої продукції (методичні рекомендації, статті, тези тощо) 

(окремо виділити публікації у виданнях, включених до переліку фахових) 

№ 

з/п 

Автор/автори Назва Вихідні дані, обсяг 

1 Абрамова О.В.,   

Єжова О.В., 

Куценко Т.В., 

Хріненко Т.В., 

Перерва А.   

Створення сценічного костюма 

для дитячого хореографічного 

колективу тези 

Збірник матеріалів Міжнародної 

науково-практичної конференції 

«Актуальні проблеми сучасного 

дизайну», м. Київ, 20 квітня 2018 

року. – Київ: КНУТД, 2018. – у 2 

томах. Том 1. – С. 288-291 (0,2 

д.а.)  

2 Єжова О., 

Лозко Ю. 

Дизайн-проектування нових 

об’ємно-просторових форм 

одягу методом деконструкції 

тези 

Збірник матеріалів Міжнародної 

науково-практичної конференції 

«Актуальні проблеми сучасного 

дизайну», м. Київ, 20 квітня 2018 

року. – Київ: КНУТД, 2018. – у 2 

томах. Том 1. – С. 347-348 (0,15 

д.а.)  

3 Єжова О.,  

Пастух Я. 

Застосування методів 

трансформації для дизайн-

проектування колекцій жіночого 

одягу тези 

Збірник матеріалів Міжнародної 

науково-практичної конференції 

«Актуальні проблеми сучасного 

дизайну», м. Київ, 20 квітня 2018 

року. – Київ: КНУТД, 2018. – у 2 

томах. Том 1. – С. 349-351 (0,15 

д.а.)  

4 Єжова О., 

Манойленко Н., 

Боса Т. 

Застосування машинної вишивки 

у виконанні кваліфікаційних 

робіт майбутніми вчителями 

технологій тези 

Проблеми та інновації в 

природничо-математичній, 

технологічній і професійній освіті: 

збірник матеріалів VІ-ї 

Міжнародної науково-практичної 

онлайн-інтернет конференції, м. 

Кропивницький, 19-20 квітня 2018 

р. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ 

ім. В. Винниченка, 2018. – С. 38-

39 (0,15 д.а.)  

5 Єжова О.В., 

Гринь Д.В. 

Автоматизоване проектування та 

виготовлення виробів індустрії 

моди тези 

Актуальні питання сучасної 

інформатики: Тези доповідей ІІІ 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції з 

міжнародною участю “Сучасні 

інформаційні технології в освіті та 

науці” (08-09 листопада 2018 р.) / 

за ред. Т. А. Вакалюк. – Житомир: 

Вид-во О.О.Євенок, 2018. – Вип. 6. 

– С. 22-26 

(0,2 д.а.)  

6 Єжова О.В., 

Абрамова О.В., 

Манойленко Н.В.

, Боса Т.Ю. 

Забезпечення якості машинного 

вишивання модного одягу 

тези 

Збірник матеріалів ІІ Міжнародної 

конференції текстильних 

та фешн технологій 

«KyivTex&Fashion» (Київ, 1-2 

листопада 2018 р., КНУТД) (0,2 

д.а.)  



7 Єжова О.В., 

Абрамова О.В., 

Хріненко Т.В., 

Кисельова О.О.,  

Колтко Ю. С., 

Перерва А. О. 

Дизайн-проектування колекції 

дитячих сценічних костюмів на 

засадах біоніки 

тези 

Соціокультурні тенденції розвитку 

сучасного мистецтва та дизайну : 

матеріали VI Міжнародної 

науково-практичної конференції 

(ХНТУ, 5-9 листопада 2018). – 

Херсон, 2018. - С.253-255. – ISBN 

978-966-97799-5-3 (0,2 д.а.)  

8 Єжова О.В. Комп’ютерний дизайн поясного 

одягу засобами САПР Грація 

тези 

Збірник матеріалів Міжнародної 

науково-технічної інтернет-

конференції «Комп’ютерна 

графіка та розпізнавання 

зображень», (ВНТУ,  грудень 2018 

р.). http://olymp.stf.st/conf/  (0,2 

д.а.)  

9 Чистякова Л.О. Гендерні аспекти організації 

освітньої діяльності на уроках 

трудового навчання(тези) 

Гендерні студії: навчання, 

дослідження та практика. Збірник 

матеріалів ІІ-ї міжнародної 

конференції «Гендерні студії: 

навчання, дослідження та 

практика» та семінару для 

молодих дослідників «Гендерні 

студії: освіта, гендерна рівність, 

демократія, мир» (16-20 квітня 

2018р.) / За ред.О.В.Авраменко, 

Т.В.Лісова. – Кропивницький: 

Видавництво «КОД». – 270 с. – 

С.256-258 (0,2 д.а.) 

 

10 Чистякова Л.О. Особливості підготовки 

майбутніх учителів трудового 

навчання до виставково-

ярмаркової діяльності (тези) 

Сорочинський ярмарок – 

історична пам’ятка ярмаркування 

в Україні: Збірник тез 

Міжнародної науково-практичної 

конференції, присвяченої 20-ій 

річниці Проекту відродження 

Сорочинського ярмарку (22 

серпня 2018 р.) / упоряд. і 

відп.ред. М. І. Степаненко,    

В.П.Титаренко, А. Ю. Цина. – 

Полтава : ПНПУ 

імені В. Г. Короленка 2018. – 254 

с. – С.174-176 (0,2 д.а.) 

11 Ткачук А.І. Система презентацій при 

вивченні соціальних небезпек, 

що пов'язані з нікотиноманією 

(тези) 

Матеріали Міжнародної ХІV 

(XХІV) науково-практичної 

конференції "Засоби і технології 

сучасного навчального 

середовища". – Кропивницький: 

ПП "Ексклюзив-Систем", 2018. – 

С. 93-96. (0,15 д.а.) 

12 Ткачук А.І. Вивчення соціальних небезпек, 

що пов'язані з алкоголізмом 

(тези) 

Збірник Матеріалів VІ-ї 

Міжнародної науково-практичної 

онлайн-інтернет конференції 

"Проблеми та інновації в 

природничо-математичній, 

технологічній і професійній 

освіті". – Кропивницький: РВВ 



КДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – 

С. 103-105. (0,16 д.а.) 

13 A.I. Tkachuk, 

A.V. Sukach, V.V. 

Tetyorkin, M.Yu. 

Kravetskii, A.T. 

Voroschenko 

Peculiarities of preparation and 

transport of charge carriers in 

CdTe p-n junctions (тези) 

Збірка тез доповідей 8-ї 

Міжнародної науково-технічної 

конференції "Сенсорна 

електроніка та мікросистемні 

технології" (СЕМСТ-8) – Одеса: 

"Астропринт", 2018. – С. 92. (0,07 

д.а.) 

14 A.I. Tkachuk, 

A.V. Sukach, V.V. 

Tetyorkin 

Dislocation-related conductivity in 

Au/CdZnTe Schottky contacts 

(тези) 

Збірка тез доповідей 8-ї 

Міжнародної науково-технічної 

конференції "Сенсорна 

електроніка та мікросистемні 

технології" (СЕМСТ-8) – Одеса: 

"Астропринт", 2018. – С. 93. (0,07 

д.а.) 

15 Tkachuk A.I., 

Sukach A.V., 

Tetyorkin V.V., 

Trotsenko S.P. 

Differential resistance-area product 

in InSb photodiodes (тези) 

8-ма Українська наукова 

конференція з фізики 

напівпровідників (УНКФН-8). 

Матеріали конференції. – 

Ужгород: Видавець ТОВ "Рік-У", 

2018. – С. 219-220. (0,17 д.а.) 

16 Tetyorkin V.V., 

Sukach A.V., 

Tkachuk A.I., 

Kravetskii M.Yu., 

Voroschenko A.T. 

Preparation and characterization of 

CdTe p-n junctions (тези) 

8-ма Українська наукова 

конференція з фізики 

напівпровідників (УНКФН-8). 

Матеріали конференції. – 

Ужгород: Видавець ТОВ "Рік-У", 

2018. – С. 221-222. (0,09 д.а.) 

17 Ю.С. Колтко, 

А.І. Ткачук 

Сучасні аспекти вивчення 

характеристик, вражаючих 

факторів та масштабних 

наслідків застосування потужної 

звичайної зброї (стаття) 

Наукові записки молодих учених, 

№1 (2018) [Електронний ресурс]// 

гол. ред.: Ріжняк Р.Я. – ЦДПУ ім. 

В. Винниченка. – Кропивницький. 

– Режим доступу: 

https://phm.cuspu.edu.ua/ojs/index.p

hp/SNYS/article/view/1462/pdf. 

(0,44 д.а.) 

18 О.В. Шилко, А.І. 

Ткачук 

Особливості вивчення загальних 

умов розв'язування задач на 

знаходження геометричних 

характеристик характеристик 

поперечних перерізів стрижнів 

(стаття) 

Наукові записки молодих учених, 

№1 (2018) [Електронний ресурс]// 

гол. ред.: Ріжняк Р.Я. – ЦДПУ ім. 

В. Винниченка. – Кропивницький. 

– Режим доступу: 

https://phm.cuspu.edu.ua/ojs/index.p

hp/SNYS/article/view/1470/pdf. 

(0,25 д.а.) 

19 Ю.С. Колтко, 

А.І. Ткачук 

Формування в учнів старшої 

школи компетентностей з 

техногенних проблем у 

сучасному суспільстві (стаття) 

Наукові записки молодих учених, 

№2 (2018) [Електронний ресурс]// 

гол. ред.: Ріжняк Р.Я. – ЦДПУ ім. 

В. Винниченка. – Кропивницький. 

– Режим доступу: 

https://phm.cuspu.edu.ua/ojs/index.p

hp/SNYS/article/view/1510/pdf. 

(0,36 д.а.) 

20 А.І. Ткачук, Вивчення таких глобальних Збірник Матеріалів VІІ-ї 



Ю.С. Колтко проблем людства, як припинення 

гонки озброєння та 

демографічна криза (тези) 

Міжнародної науково-практичної 

онлайн-інтернет конференції 

"Проблеми та інновації в 

природничо-математичній, 

технологічній і професійній 

освіті". – Кропивницький: РВВ 

КДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – 

С. 104-106. (0,12 д.а.) 

21 Рябець С., 

Сергійчук О. 

 

Технологічні процеси 

вироблення заготовок з деревини 

в навчальній діяльності учнів на 

уроках праці (стаття) 

Технологічна та професійна 

освіта: Всеукраїнський збірник 

наукових праць студентів, 

аспірантів, викладачів і вчителів 

закладів загальної середньої 

освіти.–Кропивницький: РВВ 

ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – 

Вип.3.– С.73-77 (0,26/0,13д.а.) 

22 Рябець С., 

Салабутін  О. 

 

Наступність видів технологічних 

процесів деревообробки як 

проблема навчання в учнів 

середніх класів (стаття) 

Технологічна та професійна 

освіта: Всеукраїнський збірник 

наукових праць студентів, 

аспірантів, викладачів і вчителів 

закладів загальної середньої 

освіти.–Кропивницький: РВВ 

ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – 

Вип.3.– С.67-70 (0,26/0,13д.а.) 

23 Рябець С., 

Бубнович В. 

Інтернет-ресурси у процесі 

підготовки майбутніх вчителів 

трудового навчання та 

технологій (стаття) 

Технологічна та професійна 

освіта: Всеукраїнський збірник 

наукових праць студентів, 

аспірантів, викладачів і вчителів 

закладів загальної середньої 

освіти.–Кропивницький: РВВ 

ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – 

Вип.3.– С.124-127 (0,24/0,12д.а.) 

24 Рябець С., 

Дерев’янко Р. 

Використання технології 

ажурного випилювання в 

трудовому навчанні (стаття) 

Технологічна та професійна 

освіта: Всеукраїнський збірник 

наукових праць студентів, 

аспірантів, викладачів і вчителів 

закладів загальної середньої 

освіти.–Кропивницький: РВВ 

ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – 

Вип.3.– С.146-149 (0,19/0,1д.а.) 

25 Рябець С., 

Озірний В. 

Використання інтернет-ресурсів 

у підготовці майбутніх вчителів 

тех-нологій (тези) 

 

Збірник матеріалів VІ 

Міжнародної науково-практичної 

онлайн-інтернет конференції 

«Проблеми  та інновації в 

природничо-математичній, 

технологічній і професійній 

освіті». – Кропивницький: РВВ 

ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – 

С.49-51 (0,18/0,1д.а.)  

26 Рябець С., 

Віляда М. 

Особливості ресурсного 

забезпечення при вивченні 

«Деревообробки» у профільній 

школі (тези) 

 

Проблеми та інновації в 

природничо-математичній, 

технологічній і професійній освіті: 

збірник матеріалів VII-ї 

Міжнародної науково-практичної 



онлайн-інтернет конференції, 

м. Кропивницький, 01-

15  листопада 2018 р / За заг. ред. 

М. І. Садового. – Кропивницький: 

РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 

2018. – С.71-73 (0,12/0,06д.а.)  

27 Рябець С., 

Петренко В. 

Деякі педагогічні умови 

реалізації технічної творчості 

учнів на уроках технологій(тези) 

 

Проблеми та інновації в 

природничо-математичній, 

технологічній і професійній освіті: 

збірник матеріалів VII-ї 

Міжнародної науково-практичної 

онлайн-інтернет конференції, 

м. Кропивницький, 01-

15  листопада 2018 р / За заг. ред. 

М. І. Садового. – Кропивницький: 

РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 

2018. – С.81-82 (0,09/0,45д.а.)  

28 Рябець С., 

Жижка О. 

Інтернет-ресурси як засіб 

реалізації методу проектів на 

уроках Технологій на прикладі 

веб-квесту (стаття) 

Технологічна та професійна 

освіта: Всеукраїнський збірник 

наукових праць студентів, 

аспірантів, викладачів і вчителів 

закладів загальної середньої 

освіти.–Кропивницький: РВВ 

ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – 

Вип.4.– С. -   ( 0,45/0,25 д.а.) 

29 Рябець С., 

Дзиговський А. 

Пірографія по деревині як 

популярна технологія в 

проектно-технологічній 

діяльності учнів (стаття) 

Технологічна та професійна 

освіта: Всеукраїнський збірник 

наукових праць студентів, 

аспірантів, викладачів і вчителів 

закладів загальної середньої 

освіти.–Кропивницький: РВВ 

ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – 

Вип.4.– С. -   ( 0,25/0,13 д.а.) 

30 Tsarenko 

Oleksandr 

Personal-oriented technologies in 

studying of theories and methods 

of professional work (тези) 

Проблеми та інновації в 

природничо-математичній, 

технологічній і професійній освіті: 

зб. мат. VІ Міжн. наук.-прак.  

конф., м. Кропивницький, 19-20 

квітня 2018 р. – Кропивницький: 

РВВ ЦДПУ ім.В.Винниченка, 

2018. – С. 22-24, 0,15 д.а. 

31 Крамаренко Н., 

Царенко О. 

Мультимедійні технології в 

освіті. (стаття) 

Технологічна та професійна 

освіта: Всеукраїнський збірник 

наукових праць студентів, 

аспірантів, викладачів і вчителів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів / за.ред.: М.І. Садового. – 

Кропивницький: РВВ ЦДПУ 

ім.В.Винниченка  – вип. 3 – С. 

152–156., 0,4 / 0,2 д.а. 

32 Царенко І.Л. 

 

 

 

Методичні рекомендації 

до сам. роб. студентів з курсу 

«Технологія приготування 

страв» (метод. реком.) 

Навч.-метод. посібн. для студ. пед. 

закл. вищ. освіти спец. 6.010103 

Технологічна освіта. – 

Кропивницький: ФО-П 



 

 

 

 

Александрова М. В., 2018. (ISBN 

978-966-2466-60-7). – Рек. метод. 

радою ЦДПУ. (28 стор.) 

 

33 Царенко О.М. 

 

 Actuality of educational course 

«modern construction materials 

and nanotechnologies» for future 

teachers of labor education and 

тechnologies 

(тези) 

Проблеми та інновації в 

природничо-математичній, 

технологічній і професійній 

освіті:[матеріали VІ Міжн. 

науково-практ. онлайн-інтернет 

конференції, м. Кропивницький, 

19-20 квітня 2018 р.]. Збірник  

матеріалів – Кропивницький: 

РВВ ЦДПУ ім. 

В. Винниченка, С. 77−78. 
(0,25 др. арк) 

34 Царенко О.Н. 

 

Мультимедийные технологии 

обучения как средство 

формирования 

профессиональной 

компетентности будущих 

учителей технологий 

(стаття) 

Интернет-технологии в 

образовании : материалы 

Всероссийской с 

международным участием 

научно-практической 

конференции (Чебоксары, 

2 – 20 мая 2018 года). – 

Чебоксары : Чуваш. гос. 

пед. ун-т, 2018. –  С. 

168−171. (0,68 др. арк.) 

35 Царенко О.М. Віртуальне навчальне 

середовище moodle як засіб 

посилення самостійної роботи 

студентів (стаття) 

Ресурсно-орієнтоване навчання в 

«3D» – За матеріалами ІІ Всеукр. 

наук.-практ. Інтернет-конф./ укл. 

Н. В. Кононец, В. О. Балюк. – 

Полтава: КУЕП ПДАА, 2018. – С. 

298-301.   (0,5 др. арк) 

36 Царенко О.М. 
 Формування екологічної 

компетентності майбутнього 

вчителя трудового навчання та 

технологій (тези) 

 

Всеукраїн. наук-пр. інтернет–

конф.: «Стратегії інноваційного 

розвитку природничих дисциплін: 

досвід, проблеми та перспективи». 

– Кропивницький,  

22 березня 2018 р.. 

Електронний ресурс: 

http://www.cuspu.edu.ua/ua/stratehii

-innovatsiinoho-rozvytku-

pryrodnychykh-dystsyplin-dosvid-

problemy-ta-perspektyvy/sektsiia-

2/7647-formuvannya-ekolohichnoyi-

kompetentnosti-maybutnoho-

vchytelya-trudovoho-navchannya-ta-

tekhnolohiy   (0,25 др. арк) 

37 Царенко О.М. 

Піддбуний Є.Р. 

 Принцип науковості при 

вивченні матеріалознавчих 

питань у профільній підготовці 

старшокласників 

(тези) 

  

VІІ Міжн. науково-практ. онлайн-

інтернет конф. «Проблеми та 

інновації в природничо-

математичній, технологічній і 

професійній освіті» 

Електрон. ресурс: 

https://www.cuspu.edu.ua/ua/vii-

http://www.cuspu.edu.ua/ua/stratehii-innovatsiinoho-rozvytku-pryrodnychykh-dystsyplin-dosvid-problemy-ta-perspektyvy/sektsiia-2/7647-formuvannya-ekolohichnoyi-kompetentnosti-maybutnoho-vchytelya-trudovoho-navchannya-ta-tekhnolohiy
http://www.cuspu.edu.ua/ua/stratehii-innovatsiinoho-rozvytku-pryrodnychykh-dystsyplin-dosvid-problemy-ta-perspektyvy/sektsiia-2/7647-formuvannya-ekolohichnoyi-kompetentnosti-maybutnoho-vchytelya-trudovoho-navchannya-ta-tekhnolohiy
http://www.cuspu.edu.ua/ua/stratehii-innovatsiinoho-rozvytku-pryrodnychykh-dystsyplin-dosvid-problemy-ta-perspektyvy/sektsiia-2/7647-formuvannya-ekolohichnoyi-kompetentnosti-maybutnoho-vchytelya-trudovoho-navchannya-ta-tekhnolohiy
http://www.cuspu.edu.ua/ua/stratehii-innovatsiinoho-rozvytku-pryrodnychykh-dystsyplin-dosvid-problemy-ta-perspektyvy/sektsiia-2/7647-formuvannya-ekolohichnoyi-kompetentnosti-maybutnoho-vchytelya-trudovoho-navchannya-ta-tekhnolohiy
http://www.cuspu.edu.ua/ua/stratehii-innovatsiinoho-rozvytku-pryrodnychykh-dystsyplin-dosvid-problemy-ta-perspektyvy/sektsiia-2/7647-formuvannya-ekolohichnoyi-kompetentnosti-maybutnoho-vchytelya-trudovoho-navchannya-ta-tekhnolohiy
http://www.cuspu.edu.ua/ua/stratehii-innovatsiinoho-rozvytku-pryrodnychykh-dystsyplin-dosvid-problemy-ta-perspektyvy/sektsiia-2/7647-formuvannya-ekolohichnoyi-kompetentnosti-maybutnoho-vchytelya-trudovoho-navchannya-ta-tekhnolohiy
http://www.cuspu.edu.ua/ua/stratehii-innovatsiinoho-rozvytku-pryrodnychykh-dystsyplin-dosvid-problemy-ta-perspektyvy/sektsiia-2/7647-formuvannya-ekolohichnoyi-kompetentnosti-maybutnoho-vchytelya-trudovoho-navchannya-ta-tekhnolohiy
http://www.cuspu.edu.ua/ua/stratehii-innovatsiinoho-rozvytku-pryrodnychykh-dystsyplin-dosvid-problemy-ta-perspektyvy/sektsiia-2/7647-formuvannya-ekolohichnoyi-kompetentnosti-maybutnoho-vchytelya-trudovoho-navchannya-ta-tekhnolohiy
https://www.cuspu.edu.ua/ua/vii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018-rik/sektsiia-4-teoretyko-metodolohichni-ta-psykholoho-pedahohichni-aspekty-formuvannia-profesiinoi-kompetentnosti-studentiv-ta-uchniv-v-protsesi-navchannia/8579-pryntsyp-naukovosti-pry-vyvchenni-materialoznavchykh-pytan-u-profilniy-pidhotovtsi-starshoklasnykiv


mizhnarodna-naukovo-praktychna-

onlain-internet-konferentsiia-

problemy-ta-innovatsiyi-v-

pryrodnycho-matematychniy-

tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-

2018-rik/sektsiia-4-teoretyko-

metodolohichni-ta-psykholoho-

pedahohichni-aspekty-formuvannia-

profesiinoi-kompetentnosti-

studentiv-ta-uchniv-v-protsesi-

navchannia/8579-pryntsyp-

naukovosti-pry-vyvchenni-

materialoznavchykh-pytan-u-

profilniy-pidhotovtsi-

starshoklasnykiv 

(0,25 др. арк) 

38 Чубар В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удосконалення підготовки 

старшокласників до трудової 

діяльності умовах іннова-

ційного виробництва в процесі 

профільного навчання 

технологій. Тези 

 

 

 

 

 

Проблеми та інновації в 

природничо-математичній, 

технологічній і професійній освіті: 

збірник матеріалів VІ-ї 

Міжнародної науково-практичної 

онлайн-інтернет конференції, м. 

Кропивницький, 19-20 квітня 2019 

р. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ 

ім. В. Винниченка, 2018. – С. 111 – 

113. (0,15 д. а.) 

 

39 Чубар В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удосконалення розвитку 

творчих здібностей учнів 

загальноосвітньої школи в 

процесі трудового навчання. 

Тези 

 

 

 

 

 

 

Проблеми та інновації в природ-

ничо-математичній, технологічній 

 і професійній освіті: збірник 

матеріалів VІ-ї Міжнародної 

науково-практичної онлайн-інтернет 

конференції, м. Кропивницький, 19-

20 квітня 2018 р. – Кропивницький : 

РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. 

– С. 113 – 115. (0,15 д. а.) 

 

40 Чубар В. 

Демчик В. 

 

 

 

 

 

 

Активізація пізнавальної 

діяльності учнів 

загальноосвітньої школи у 

процесі трудового навчання 

Стаття 

 

 

 

Технологічна та професійна освіта: 

Всеукраїнський збірник наукових 

праць студентів, аспірантів, 

викладачів і вчителів закладів 

загальної середньої освіти. – 

Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. 

Винниченка, 2018. – Вип. 3. – С.  

22 – 27. (0,25 д. а.) 

41 Чубар В. 

Доможирський Є. 

 

 

 

 

 

Реалізація профільного 

спрямування учнів основної 

школи у процесі допрофільної 

технологічної підготовки 

Стаття 

 

 

Технологічна та професійна освіта: 

Всеукраїнський збірник наукових 

праць студентів, аспірантів, 

викладачів і вчителів закладів 

загальної середньої освіти. – 

Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. 

https://www.cuspu.edu.ua/ua/vii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018-rik/sektsiia-4-teoretyko-metodolohichni-ta-psykholoho-pedahohichni-aspekty-formuvannia-profesiinoi-kompetentnosti-studentiv-ta-uchniv-v-protsesi-navchannia/8579-pryntsyp-naukovosti-pry-vyvchenni-materialoznavchykh-pytan-u-profilniy-pidhotovtsi-starshoklasnykiv
https://www.cuspu.edu.ua/ua/vii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018-rik/sektsiia-4-teoretyko-metodolohichni-ta-psykholoho-pedahohichni-aspekty-formuvannia-profesiinoi-kompetentnosti-studentiv-ta-uchniv-v-protsesi-navchannia/8579-pryntsyp-naukovosti-pry-vyvchenni-materialoznavchykh-pytan-u-profilniy-pidhotovtsi-starshoklasnykiv
https://www.cuspu.edu.ua/ua/vii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018-rik/sektsiia-4-teoretyko-metodolohichni-ta-psykholoho-pedahohichni-aspekty-formuvannia-profesiinoi-kompetentnosti-studentiv-ta-uchniv-v-protsesi-navchannia/8579-pryntsyp-naukovosti-pry-vyvchenni-materialoznavchykh-pytan-u-profilniy-pidhotovtsi-starshoklasnykiv
https://www.cuspu.edu.ua/ua/vii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018-rik/sektsiia-4-teoretyko-metodolohichni-ta-psykholoho-pedahohichni-aspekty-formuvannia-profesiinoi-kompetentnosti-studentiv-ta-uchniv-v-protsesi-navchannia/8579-pryntsyp-naukovosti-pry-vyvchenni-materialoznavchykh-pytan-u-profilniy-pidhotovtsi-starshoklasnykiv
https://www.cuspu.edu.ua/ua/vii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018-rik/sektsiia-4-teoretyko-metodolohichni-ta-psykholoho-pedahohichni-aspekty-formuvannia-profesiinoi-kompetentnosti-studentiv-ta-uchniv-v-protsesi-navchannia/8579-pryntsyp-naukovosti-pry-vyvchenni-materialoznavchykh-pytan-u-profilniy-pidhotovtsi-starshoklasnykiv
https://www.cuspu.edu.ua/ua/vii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018-rik/sektsiia-4-teoretyko-metodolohichni-ta-psykholoho-pedahohichni-aspekty-formuvannia-profesiinoi-kompetentnosti-studentiv-ta-uchniv-v-protsesi-navchannia/8579-pryntsyp-naukovosti-pry-vyvchenni-materialoznavchykh-pytan-u-profilniy-pidhotovtsi-starshoklasnykiv
https://www.cuspu.edu.ua/ua/vii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018-rik/sektsiia-4-teoretyko-metodolohichni-ta-psykholoho-pedahohichni-aspekty-formuvannia-profesiinoi-kompetentnosti-studentiv-ta-uchniv-v-protsesi-navchannia/8579-pryntsyp-naukovosti-pry-vyvchenni-materialoznavchykh-pytan-u-profilniy-pidhotovtsi-starshoklasnykiv
https://www.cuspu.edu.ua/ua/vii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018-rik/sektsiia-4-teoretyko-metodolohichni-ta-psykholoho-pedahohichni-aspekty-formuvannia-profesiinoi-kompetentnosti-studentiv-ta-uchniv-v-protsesi-navchannia/8579-pryntsyp-naukovosti-pry-vyvchenni-materialoznavchykh-pytan-u-profilniy-pidhotovtsi-starshoklasnykiv
https://www.cuspu.edu.ua/ua/vii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018-rik/sektsiia-4-teoretyko-metodolohichni-ta-psykholoho-pedahohichni-aspekty-formuvannia-profesiinoi-kompetentnosti-studentiv-ta-uchniv-v-protsesi-navchannia/8579-pryntsyp-naukovosti-pry-vyvchenni-materialoznavchykh-pytan-u-profilniy-pidhotovtsi-starshoklasnykiv
https://www.cuspu.edu.ua/ua/vii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018-rik/sektsiia-4-teoretyko-metodolohichni-ta-psykholoho-pedahohichni-aspekty-formuvannia-profesiinoi-kompetentnosti-studentiv-ta-uchniv-v-protsesi-navchannia/8579-pryntsyp-naukovosti-pry-vyvchenni-materialoznavchykh-pytan-u-profilniy-pidhotovtsi-starshoklasnykiv
https://www.cuspu.edu.ua/ua/vii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018-rik/sektsiia-4-teoretyko-metodolohichni-ta-psykholoho-pedahohichni-aspekty-formuvannia-profesiinoi-kompetentnosti-studentiv-ta-uchniv-v-protsesi-navchannia/8579-pryntsyp-naukovosti-pry-vyvchenni-materialoznavchykh-pytan-u-profilniy-pidhotovtsi-starshoklasnykiv
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  Винниченка, 2018. – Вип. 3. – С.  

27 – 33. (0,25 д. а.) 

42 Чубар В. 

Терещенко О. 

Формування проектно-

технологічної компетентності 

старшокласників у процесі 

профільного навчання 

технологій виробництва. Стаття 

Технологічна та професійна 

освіта:Всеукраїнський збірник 

наукових праць студентів, 

аспірантів, викладачів і вчителів 

закладів загальної середньої 

освіти. – Кропивницький : РВВ 

ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – 

Вип. 3. – С. 81 – 87. (0,25 д. а.) 

43 Абрамова О.В, 

Хріненко Т.В..  

Основи прикладної антропології: 

Робочий зошит до лабораторних 

занять (методичні розробки) 

Кропивницький, 2018. – 60с. (2 

д.а.) 

44 Кисельова О., 

Колтко Ю.,  

Абрамова О.  

Візуалізація навчального 

матеріалу засобами мультимедіа 

при підготовці майбутніх 

вчителів трудового навчання та 

технологій (тези) 

Проблеми та інновації в 

природничо-математичній, 

технологічній і професійній освіті: 

збірник матеріалів VІ-ї 

Міжнародної науково-практичної 

онлайн-інтернет конференції, м. 

Кропивницький, 19-20 квітня 2018 

р / За відп. ред. М. І. Садового. – 

Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. 

Винниченка, 2018. – 132 с. – С. 41-

42. (0,3 д.а.) 

45 Перерва А., 

Абрамова О. 

Створення сценічних костюмів 

під час гурткової роботи 

художньо-естетичного напряму в  

навчальному закладі (тези) 

Проблеми та інновації в 

природничо-математичній, 

технологічній і професійній освіті: 

збірник матеріалів VІ-ї 

Міжнародної науково-практичної 

онлайн-інтернет конференції, м. 

Кропивницький, 19-20 квітня 2018 

р / За відп. ред. М. І. Садового. – 

Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. 

Винниченка, 2018. – 132 с. – С. 97-

98. (0,2 д.а.). 

46 Соловей І., 

Абрамова О. 

Інтерактивна взаємодія учнів на 

заняттях «технології» (старша 

школа) (стаття) 

Технологічна та професійна 

освіта: Всеукраїнський збірник 

наукових праць студентів, 

аспірантів, викладачів і вчителів 

закладів загальної середньої освіти 

/ за заг. ред. М. І. Садового; Укл.: 

К.О. Гавриленко, О.М. Трифонова. 

– Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. 

В. Винниченка, 2018. – Вип. 3. – 

200 с. - С. 77-81. (0,4 д.а.) 

47 Абрамова О.В., 

Манойленко 

Н.В.,  

Мироненко Н.В.  

Фасилітація,  як психолого-

педагогічна взаємодія викладача 

зі студентами під час освітнього 

процесу (тези) 

Збірник матеріалів Міжнародної 

науково-практичної конференції 

«Актуальні проблеми природничо-

математичної освіти в середній і 

вищій школі», Херсон 13-15 

вересня 2018 р. / Укладач: 

В. Д. Шарко. – Херсон: 

Видавництво ХНТУ. – 2018. – 

156 с. – С. 4-6. (0,3 д.а.). 



48 Абрамова О.В., 

Мироненко Н.В.  

Застосування тренінгових форм 

навчання при  підготовці 

фахівців технологічної освіти 

(стаття) 

Актуальні проблеми 

технологічної, професійної освіти, 

культурології та дизайну: збірник 

матеріалів Всеукраїнської 

науково-практичної конференції з  

нагоди 40-річчя факультету 

технологій та дизайну  

Полтавського національного 

педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка (9-10 жовтня 2018 

року) / За ред. проф. В.П. 

Титаренко, А.Ю. Цини; Полтав. 

нац. пед. ун-т імені 

В.Г. Короленка, каф. теорії та 

методики технологічної освіти. – 

Полтава : ПНПУ 

імені В.Г. Короленка, 2018. – 426 

с. – С. 104-113. (0,6 д.а.). 

49 Чубар В.В. Удосконалення профільного 

навчання старшокласників 

технологій агропромислового 

виробництва . Тези 

 

Проблеми та інновації в 

природничо-математичній, 

технологічній і професійній освіті: 

збірник матеріалів VІІ-ї 

Міжнародної науково-практичної 

онлайн-інтернет конференції, м. 

Кропивницький, 01-15 жовтня 

2018 р. – Кропивницький : РВВ 

ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – 

С. 71 – 73. (0,15 д. а.) 

 

50 Чубар В.В. Удосконалення професійного 

спрямування старшоклас-ників у 

процесі профільного навчання 

старшокласників технологій 

виробництва  

. Тези 

Проблеми та інновації в природничо-

математичній, технологічній і 

професійній освіті: збірник 

матеріалів VІІ-ї Міжнародної 

науково-практичної онлайн-інтернет 

конференції, м. Кропивницький, 01-

15 жовтня 2018 р. – Кропивницький : 

РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. 

– С. 93 – 94. (0,15 д. а.) 

51 Пуляк О.В. 

Горяна О.В. 

Встановлення рівня 

сформованості комунікативно-

організаторської компоненти 

педагогічного іміджу майбутніх 

учителів технологій Стаття 

Проблеми та інновації в 

природничо-математичній, 

технологічній і професійній освіті: 

збірник матеріалів VI-ї 

Міжнародної науково-практичної 

онлайн-інтернет конференції, 

м. Кропивницький, 19-20 квітня 

2018 р/За заг. ред. М. І. Садового. 

– Кропивницький: РВВ ЦДПУ 

ім. В. Винниченка, 2018. – С 53-

54. (0,5 д. а.) 

52 Пуляк О.В. 

Богомазюк Н.М. 

Розвиток творчих здібностей 

учнів на уроках трудового 

навчання засобами проектних 

технологій Стаття 

Наукові записки молодих учених. 

– Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім 

В. Винниченка, 2018. №2. (0,5 д. 

а.) 



53 Пуляк О.В 

Гавриленко К.О. 

Ємельянов Р.С 

Впровадження навчання з 

використанням 3-D технологій 

Стаття 

Наукові записки молодих учених. 

– Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім 

В. Винниченка, 2018. №2. (0,5 д. 

а.) 

54 Tsarenko Irina 

 

Competence approach in formation 

of professional education content 

of future teachers of labor training. 

(тези) 

 

Проблеми та інновації в 

природничо-математичній, 

технологічній і професійній освіті: 

збірник матеріалів VІ-ї 

Міжнародної науково-практичної 

онлайн-інтернет конференції, м. 

Кропивницький, 19-20 квітня 2019 

р. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ 

ім. В. Винниченка, 2018. – С. 74 – 

75. (0,1 д. а.) 

 

55 Садовий М.І., 

Суховірська 

Л.П., Трифонова 

О.М.  

 

Теоретичні основи формування 

ресурсно-орієнтованого освітнього 

середовища підготовки фахівців з 

вищою освітою (тези) 

Ресурсно-орієнтоване навчання в 

«3D»: доступність, діалог, 

динаміка: [матер. ІІ Всеукр. наук.- 

практ. Інтернет-конф., м. Полтава, 

19-23 лютого 2018 р.] / укл. Н.В. 

Кононец, В.О. Балюк. – Полтава: 

КУЕП ПДАА, 2018. – С. 287-291. 

(0,1 д. а.) 

56 Вергун І.В, 

Садовий М.І., 

Суховірська 

Л.П., Трифонова 

О.М.  

 

Особливості реалізації 

міжпредметних зв’язків в 

освітньому процесі фізико-

технологічних дисциплін(тези) 

Реалізація міжпредметних зв’язків 

при вивченні природничо-

математичних дисциплін: [матер. 

Всеукр. наук.-практ. Інтернет-

конф., м. Луцьк, 15-17 лютого 

2018 р.] / укл. Н.А. Головіна, Г.П. 

Кобель, О.С. Мартинюк. – Луцьк: 

Вежа-Друк, 2018. – С. 15-18. (0,1 

д. а.) 

57 Садовий М.І.  

 

Мехатроніка, як складова STEM-

освіти у навчанні -126. (тези) 

Актуальні аспекти розвитку 

STEM-освіти у навчанні 

природничо-наукових дисциплін: 

зб. матер. І Міжнар. наук.- практ. 

конф., м. Кропивницький, 16-17 

травня 2018 р. / за аг. ред. О.С. 

Кузьменко, В.В. Фоменко. 

Кропивницький: Льотна академія 

НАУ, 2018. – С. 123(0,1 д. а.) 

58 Бориславський 

В.Б., Садовий 

М.І.  

 

Формування в учнів поняття 

трудової культури // Технологічна 

та професійна освіта (стаття) 

[Всеукр. зб. наук. пр. студ., 

аспірантів, викл. і вчителів 

загальноосв. навч. закл. / за заг. 

ред.: М.І. Садовий, укл.: К.О. 

Гавриленко, О.М. Трифонова]. – 

Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. 

В. Винниченка, 2018. – Вип. 3. – 

С. 13-17. (0,5 д. а.) 

59 Зіденик Я.Ю., 

Садовий М.І.  

 

Наукова картина світу як цінність 

техногенної культури // 

Технологічна та професійна 

освіта: (стаття) 

Всеукр. зб. наук. пр. студ., 

аспірантів, викл. і вчителів 

загальноосв. навч. закл. / за заг. 

ред.: М.І. Садовий, укл.: К.О. 

Гавриленко, О.М. Трифонова]. – 



Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. 

В. Винниченка, 2018. – Вип. 3. – 

С. 33-36. (0,5 д. а.) 

60 Неймець А.М., 

Садовий М.І.  

 

Розвиток творчих здібностей на 

уроках трудового навчання учнів 

основної школи (стаття) 

Технологічна та професійна 

освіта: [Всеукр. зб. наук. пр. 

студ., аспірантів,  викл. і вчителів  

загальноосв. навч. закл.  /  за  заг.  

ред.: М.І. Садовий,  укл.: К.О. 

Гавриленко, О.М. Трифонова]. – 

Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. 

В. Винниченка, 2018. – Вип. 3. – 

С. 53-57. (0,5 д. а.) 

61 Курлова Д.В., 

Садовий М.І. 

Створення реалістичних 

моделей за допомогою 

комп’ютерної графіки (стаття) 

 

Технологічна та професійна 

освіта: [Всеукр. зб. наук. пр. 

студ., аспірантів, викл. і  вчителів  

загальноосв. навч.  закл.  /  за  

заг.  ред.:М.І. Садовий, укл.: К.О. 

Гавриленко, О.М. Трифонова]. – 

Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. 

В. Винниченка, 2018. – Вип. 3. – 

С. 156-161. (0,5 д. а.) 

62 Популова В.В., 

Садовий М.І.  
 

Характеристика наукового 

пізнання (стаття) 

Технологічна та професійна освіта: 

[Всеукр. зб. наук. пр. студ., 

аспірантів, викл. і вчителів 

загальноосв. навч. закл. / за заг. ред.: 

М.І. Садовий, укл.: К.О. Гавриленко, 

О.М. Трифонова]. – Кропивницький: 

РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. 

– Вип. 3. – С. 172-177. (0,5 д. а.) 

63 Чінчой В.В., 

Садовий М.І.  

 

Методика розвитку творчих 

здібностей учнів на уроках 

трудового навчання (стаття) 

Технологічна та професійна 

освіта: [Всеукр. зб. наук. пр. 

студ., аспірантів, викл. і вчителів 

загальноосв. навч. закл. / за заг.  

ред.:  М.І. Садовий,  укл.:  К.О. 

Гавриленко, О.М. Трифонова]. – 

Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. 

В. Винниченка, 2018. – Вип. 3. – 

С. 87-91. (0,5 д. а.) 

64 Гетьман І.О., 

Садовий М.І.  

 

Тенденції розвитку інститутів 

післядипломної педагогічної 

освіти Центральноукраїнського 

регіону ХХ ‒ початку ХХІ 

століття (стаття) 

Технологічна та професійна 

освіта: [Всеукр. зб. наук. пр. 

студ., аспірантів, викл. і вчителів 

загальноосв. навч. закл. / за заг. 

ред.: М.І. Садовий, укл.: К.О. 

Гавриленко, О.М. Трифонова]. – 

Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. 

В. Винниченка, 2018. – Вип. 3. – 

С. 134-142. (0,5 д. а.) 

65 Губаренко М.О., 

Садовий М.І.  

 

Тенденції розвитку педагогічних 

училищ україни кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. (стаття) 

Технологічна та професійна 

освіта: [Всеукр. зб. наук. пр. 

студ., аспірантів, викл. і  вчителів  

загальноосв.  навч.  закл. / за  заг. 

ред.: М.І. Садовий, укл.:  К.О. 

Гавриленко, О.М. Трифонова]. – 

Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. 

В. Винниченка, 2018. – Вип. 3. – 



С. 142-146. (0,5 д. а.) 

66 Юрченко Ю.М., 

Садовий М.І.  

 

Аналіз текстильних матеріалів та 

вимоги до їх обробки учнями 

основної школи (стаття) 

Технологічна та професійна 

освіта: [Всеукр. зб. наук. пр. 

студ., аспірантів, викл. і  вчителів 

загальноосв. навч.  закл. / за  заг. 

ред.: М.І. Садовий, укл.: К.О. 

Гавриленко, О.М. Трифонова]. – 

Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. 

В. Винниченка, 2018. – Вип. 3. – 

С. 196-199. (0,5 д. а.) 

68 М.І. Садового, 

укл.: М.І. 

Садовий, О.М. 

Трифонова, І.Л. 

Царенко. 

Проблеми та інновації в 

природничо-математичній, 

технологічній і професійній 

освіті: (тези) 

 

Матер. VІ Міжнародн. наук.-

практ. онлайн-інтернет конф., м. 

Кропивницький, 19-20  квітня  

2018 р.] / За заг. ред. М.І. 

Садового, укл.: М.І. Садовий, 

О.М. Трифонова, І.Л. Царенко. – 

Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. 

В. Винниченка, 2018. – 112 с. (0,1 

д. а.) 

69 М.І. Садового, 

укл.: М.І. 

Садовий, О.М. 

Трифонова, І.Л. 

Царенко. 

Проблеми та інновації в 

природничо-математичній, 

технологічній і професійній 

освіті: програма 

 

Програма VІ Міжнародн. наук.-

практ. онлайн-інтернет конф., м. 

Кропивницький, 19-20 квітня 

2018 р.] / Відп. за вип. М.І. 

Садового, укл.: М.І. Садовий, 

О.М. Трифонова, І.Л. Царенко. – 

Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. 

В. Винниченка, 2018. – 16 с. 

70 Садовий М.І. Співвідношення невизначеності 

енергії та часу (тези) 

 

Проблеми та інновації в 

природничо-математичній, 

технологічній і професійній 

освіті: збірник матеріалів VІ-ї 

Міжнародної науково-практичної 

онлайн-інтернет конференції, м. 

Кропивницький, 19-20 квітня 

2018 р /  За заг. ред. М. І. 

Садового. – Кропивницький: 

РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 

2018.  –  С. 99-101. (0,1 д. а.) 

71 Садовий М.І. Професійна підготовка майбутніх 

учителів технологій з 

використанням 3d-моделювання 

(тези)  

Актуальні проблеми природничо-

математичної освіти в середній і 

вищій школі: зб. матер. Міжнар. 

наук.-практ. конф., м. Херсон, 13-

15  вересня  2018 р. / Укл.:  В.Д. 

Шарко. – Херсон: Вид-во ХДУ, 

2018. – С. 108-110. (0,1 д. а.) 

72 Садовий М.І., 

Донець Н.В., 

Проценко Є.А. 

Актуалізація пізнавальної 

діяльності студентів фізиків на 

прикладі І. Є. Тамма (тези) 

 

Актуальні проблеми природничо-

математичної освіти в середній і 

вищій школі: зб. матер. Міжнар. 

наук.-практ. конф., м. Херсон, 13-

15 вересня 2018 р. / Укл.: В.Д. 

Шарко. – Херсон: Вид-во ХДУ, 

2018. – С. 110-111. (0,1 д. а.) 

73 Садовий М.І.  
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Кузьменко, В.В. Фоменка. – 

Кропивницький: ЛА НАУ, 2018. 

– С. 71-73. (0,1 д. а.) 

74 Трифонова О.М. Хмаро орієнтоване навчальне 
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2018. – С. 126-127. (0,1 д. а.) 

77 Трифонова О.М. Принципи моделювання 

техніко-технологічної та 

фізичної освіти (тези) 

 

STEM-освіта  –  проблеми та 

перспективи: зб.  матер. ІІІ  

Міжнар. наук.-практ. семінару, м. 

Кропивницький, 24-25 жовтня 

2018 р. / за заг. ред.. О.С. 
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листопада 2018 р / За відп. ред. М. 
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S.P. Trotsenko 

1/f noise and carrier 

transport mechanisms in 

InSb p+-n junctions 

Semiconductor 

Physics, Quantum 

Electronics and 

Optoelectronics. 

2018. – V. 21, N. 

4. – P. 374-379. 

(0,47 д.а.) 

 

Наукові праці, опубліковані у 2018 році у виданнях, включених до інших 

наукометричних баз даних Copernicus, Journal Citation Reports, Google Scholar, РІНЦ 

тощо 

№ 

з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 

опубліковано роботу / 

назва наукометричної 

бази даних, до якої 

входить видання 

Том, номер 

(випуск), перша-

остання сторінки 

роботи. 

1 Єжова О.В. Педагогічні умови 

підготовки фахівців 

швейної галузі з 

застосуванням 

прогностичних моделей.  

Prognostic models as 

means of creating 

pedagogical conditions for 

fashion education 

 

Фізико-математична 

освіта : науковий 

журнал. / Copernicus, 

фаховий 

Вип. 1 (15) / 

Сумський 

державний 

педагогічний 

університет імені 

А.С. Макаренка, 

– Суми : 

[СумДПУ ім. 
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технологій. 

Наукові записки. –

Index Copernicus. 

Вип. 168. – 

Кропивницький: 

РВВ ЦДПУ 

ім. В. Винниченк

а, 2018. – С. 252-

258. (0,6 д.а.) 

14 Царенко О.М. Особливості 

мультимедійних лекцій з 

технічних дисциплін 

IndexCopernicus Інженерні та 

освітні 

технології. 

2018. № 2 (22). 

– С. 50−56.(0,8 

др. арк) 

 

15 Царенко О.М.  Изучение основ 

нанотехнологий 

студентами 

педагогических 

специальностей (стаття) 

 

РІНЦ Фундаментальны

е и прикладные 

исследования: от 

теории к 

практике: 

материалы II 

международн

ой научно-

практическо

й 

конференции 

/ Т.2. – 



Воронеж, 

2018. – С. 

85−92.  (0,81 

др. арк) 

 

16 Чубар В.В. 

 

 

 

 

 

 

Підготовка 

старшокласників до 

трудової діяльності 

умовах інноваційного 

виробництва в процесі 

профільного навчання 

технологій.  Стаття 

 

Наукові записки / Ред 

кол.: В. Ф. Черкасов, 

В. В. Радул, Н. С. 

Савченко та ін.. –

Кропивницький: РВВ 

ЦДПУ ім.. В. 

Винниченка, 2018. 

Copernicus, 

Google Scholar 

Випуск 168. – 

Серія: 

Педагогічні 

науки. – С. 279 – 

283. Фахове 

видання  (0.5 д. 

а.) 

 

 

17 Чубар В. 

Липка Д. 

Розвиток творчих 

здібностей учнів 

загальноосвітньої школи 

в процесі трудового 

навчання. Стаття 

  

Наукові записки / Ред 

кол.: В. Ф. Черкасов, 

В. В. Радул, Н. С. 

Савченко та ін.. –

Кропивницький: РВВ 

ЦДПУ ім.. В. 

Винниченка, 2018. –  

Copernicus, 

Google Scholar 

Випуск 168. – 

Серія: 

Педагогічні 

науки. – С. 279 – 

283. Фахове 

видання (0,5 д. 

а.) 

18 Абрамова О.В., 

Вдовенко В.В.  

Оцінювання навчальних 

досягнень учнів: 

історичний аспект. 

Наукові записки. –

Index Copernicus. 

Випуск 161. – 

Серія: 

Педагогічні 

науки. – 

Кропивницький: 

РВВ ЦДПУ ім. В. 

Винниченка, 

2018. – С. 55-60. 

(0,6д.а.) 

19 Абрамова О.В., 

Мироненко Н.В.  

Застосування 

мультимедіа-технологій 

у реалізації 

індивідуального підходу 

до навчання студентів 

Наукові записки. –

Index Copernicus. 

Наукові записки. 

– Випуск 168. – 

Серія: 

Педагогічні 

науки. – 

Кропивницький: 

РВВ ЦДПУ ім. В. 

Винниченка, 

2018. – С. 12-15. 

(0,6д.а.) 

20 Абрамова О.В., 

Куценко Т.В. 

Осмислюючи 

В. Сухомлинського: 

трудове навчання як 

навчальний предмет 

у  сучасній українській 

школі 

Наукові записки. –

Index Copernicus. 

Наукові записки. 

– Випуск 172. – 

Серія: 

Педагогічні 

науки. – 

Кропивницький: 

«КОД», 2018. – 

288 с. - С. 81-84. 

(0,6д.а.) 

21 Попова Т.В., 

Абрамова О.В. 

Формування фахових 

компетентностей  

Наукові записки. –

Index Copernicus. 

Наукові записки. 

– Випуск 173. – 



у майбутніх фахівців 

швейної галузі 

Серія: 

Педагогічні 

науки. – 

Кропивницький, 

2018. – С. 150-

153. (0,6д.а.) 

22 Абрамова О.В., 

Рябчикова К.М. 

Стимулювально-

мотиваційний компонент 

системи формування 

міжкультурної 

компетентності студентів 

спеціальності «Дизайн 

одягу» 

Наукові записки. –

Index Copernicus. 

Наукові записки. 

– Випуск 173. – 

Серія: 

Педагогічні 

науки. – 

Кропивницький, 

2018. – С. 8-12. 

(0,6д.а.) 

23 Чубар В. 

Беліченко О 

 

 

 

 

 

 

 

Навчально-пізнавальна 

діяльність старшоклас-

ників у процесі 

профільного навчання 

технологій виробництва 

 

 

 

Наукові записки / Ред 

кол.: В. Ф. Черкасов, 

В. В. Радул, Н. С. 

Савченко та ін.. –

Кропивницький: РВВ 

ЦДПУ ім.. В. 

Винниченка, 2018. –  

Index Copernicus, 

Google Scholar 

Випуск 173. – 

Серія: 

Педагогічні 

науки. – С. 216 – 

220. Фахове 

видання (0,5 д. 

а.) 

 

 

24 Чубар В. 

Назаренко Д 

 

 

 

 

 

 

 

Профільне навчання 

старшокласників техно-

логій агропромислового 

виробництва 

 

 

 

 

 

Наукові записки / Ред 

кол.: В. Ф. Черкасов, 

В. В. Радул, Н. С. 

Савченко та ін.. –

Кропивницький: РВВ 

ЦДПУ ім.. В. 

Винниченка, 2018. –  

Index Copernicus, 

Google Scholar 

Випуск 173. – 

Серія: 

Педагогічні 

науки. – С. 220 – 

224. Фахове 

видання (0,5 д. 

а.) 

 

 

25 Чубар В. 

Трубіна О. 

Професійне спрямування 

старшокласників у про-

цесі профільного 

навчання тенологій 

виробництва 

Наукові записки / Ред 

кол.: В. Ф. Черкасов, 

В. В. Радул, Н. С. 

Савченко та ін.. –

Кропивницький: РВВ 

ЦДПУ ім.. В. 

Винниченка, 2018. –  

Index Copernicus, 

Google Scholar 

 

Випуск 173. – 

Серія: 

Педагогічні 

науки. – С. 224 – 

229. Фахове 

видання (0,5 д. 

а.) 

 

26 Богомаз-Назарова 

С. М. Царенко 

І.Л. 

Формування екологічної 

культури студентів при 

вивченні профільних 

дисциплін. 

Наукові записки. 
Index Copernicus. 

Випуск 13. – 

Серія: Проблеми 

методики фізико-

математичної і 

технологічної 

освіти. Частина 

2.– 

Кропивницький: 

РВВ КДПУ ім. В. 

Винниченка, 

2018. (0,5 д.а.) 

27 Анісімов М.В. Особливості викладання Наукові записки. / Випуск 161. – 



 «Стандартизації і 

метрології» у 

педагогічних 

університетах., 2018. – С. 

16-20 INDEX Copernicus і 

Google Scholar 

Ред. кол.: 

В.Ф.Черкасов, 

В.В.Радул, 

Н.С.Савченко та ін.  

Серія 

Педагогічні 

науки. – 

Кропивницький: 

РВВ ЦДПУ ім. 

В.Винниченка 

2018. – С. 16-20 

INDEX 

Copernicus і 

Google 

Scholar(0,5 д.а.) 

28 Анісімов М.В. 

 

Наглядность в наследии 

В.А. Сухомлинского и ее 

применение в 

профессионально-

технических учебных 

заведениях. 

Наукові записки. / 

Ред. кол.: 

В.Ф.Черкасов, 

В.В.Радул, 

Н.С.Савченко та ін. – 

Випуск 171. – Серія 

Педагогічні науки. – 

Кропивницький: РВВ 

ЦДПУ ім. 

В.Винниченка, 

2018. – С. 23-28 

науково-

метрична база 

INDEX 

Copernicus і 

Google 

Scholar(0,5 д.а.) 

29 Анісімов М.В. 

 

Економічна ефективність 

при педагогічних 

дослідженнях 

Науковий вісник 

Льотної академії. 

Серія: Педагогічні 

науки: Зб.наук.пр. / 

Гол. ред. 

Т.С. Плачинда. 

Кропивницький: ЛА  

НАУ, 

2018. – Вип. 4. С. 

17-33 науково-

метрична база 

INDEX 

Copernicus і 

Google Scholar 

(0,5 д.а.) 

30 Анісімов М.В. 

 

Особливості 

структурування 

підручників із технічних 

дисциплін для вчителів 

трудового навчання 

Збірник наукових 

праць / Кам’янець-

Подільський  

національний 

університет імені 

Івана Огієнка; 

Інститут педагогіки 

НАПН України [гол. 

ред.  

Лабунець В.М.]. 

Вип.25 (2-2018). 

– Ч.1. – 

Кам’янець-

Подільський, 

2018. – 217-223 с. 

науково-

метрична база 

INDEX 

Copernicus і 

Google Scholar 

(0,5 д.а.) 

31 Садовий М.І., 

Трифонова 

О.М., 

Шаховська А.В.  

 

Особливості формування 

дослідницької 

компетентності студентів 

фізико-технологічного 

профілю у хмаро 

орієнтованому 

навчальному середовищі  

Зб. наук. пр. 

Кам’янець-

Подільського нац. ун-

ту імені Івана 

Огієнка. Серія 

педагогічна / [редкол.: 

П.С. Атаманчук 

(голова, наук. ред.) та 

ін.]. – Кам’янець- 

Подільський : Кам.-

Под. нац. ун-т імені 

Івана Огієнка, 2017.   

Вип. 23: 

Теоретичні і 

практичні основи 

управління 

процесами 

компетентністног

о становлення 

майбутнього 

учителя фізико- 

технологічного 

профілю. – С. 28-

31 

( http://journals.ur

an.ua/index.php/2

http://journals.uran.ua/index.php/2307-4507
http://journals.uran.ua/index.php/2307-4507


307-4507) 

(Google Scholar, 

Index Copernicus 

(ICV 2016: 59,45) 

та CEJSH) (0,5 

д.а.) 

32 Садовий М.І., 

Суховірська 

Л.П., Трифонова 

О.М., Вергун 

І.В.  

 

Методика навчання 

фізико-технічних 

дисциплін на засадах 

білінгвального підходу //  

Зб. наук. пр. 

«Педагогічні науки». 

– Херсон: Вид-во 

ХДУ, 2018. 

Вип. 81. – С. 77-

84. (Index 

Copernicus і 

Google Scholar) 

(0,5 д.а.) 

33 Остапчук С.А., 

Садовий М.І. 

До проблеми 

використання 

платформи arduino у 

вивченні робототехніки  

 

Наукові записки. – 

Серія: Педагогічні 

науки.  – 

Кропивницький: РВВ 

ЦДПУ  ім. В. 

Винниченка, 2018. –  

Вип. 168. – С. 

178-181. (Index 

Copernicus і 

Google Scholar) 

(0,5 д.а.) 

34 Садовий М.І. Співвідношення 

невизначеності у 

наукових дослідженнях: 

історичний аспект   

 

Наукові  записки.  –  

Серія: Педагогічні 

науки. – 

Кропивницький:  РВВ  

ЦДПУ   ім. В. 

Винниченка, 2018. 

Вип. 168. – С. 

200-204. (Index 

Copernicus і 

Google Scholar) 

(0,5 д.а.) 

35 Садовий М.І. Погляди Василя 

Сухомлинського на 

трудове виховання 

молоді на зламі епох  

 

Наукові записки / Ред. 

кол.: В.Ф. Черкасов, 

В.В. Радул, Н.С. 

Савченко та ін.  

Вип. 171. – 

Серія: 

Педагогічні 

науки. – 

Кропивницький: 

КОД, 2018. – С. 

139-143. (Index 

Copernicus і 

Google Scholar). 

(0,5 д.а.) 

36 Трифонова О.М.  

 

Реалізація ідей В. О. 

Сухомлинського про 

освітнє середовище в 

умовах розвитку 

сучасного техногенно-

інформаційного 

суспільства  

// Наукові записки / 

Ред. кол.: В.Ф. 

Черкасов, В.В. Радул, 

Н.С. Савченко та ін. 

Вип. 171. – 

Серія: 

Педагогічні 

науки. – 

Кропивницький: 

КОД, 2018. – С. 

229-233. (Index 

Copernicus і 

Google Scholar) 

(0,5 д.а.). 

 

Індекси цитування викладачів кафедри 

ПІБ h-індекс БД (Scopus. Web of Science, 

Core Collection, Google 

Scholar, Copernicus тощо) 

Садовий М.І.  

Єжова О.В. 

8 

5 

Google Scholar 

Google Scholar 

Рябець С.І. 2 Google Scholar 

Гринь Д.В. 2 Google Scholar 

http://journals.uran.ua/index.php/2307-4507


Царенко О.М. 5 Google Scholar 

Царенко І.Л. 3 Google Scholar 

Манойленко Н.В. 2 Google Scholar 

Царенко О.М. 2 Scopus – 1; 

Web of Science – 2 

Google Scholar − 2 

Пуляк О.В. 1 Google Scholar 

Чубар В. 1 Google Scholar 

Абрамова О.В. 3 Google Scholar 

Богомаз-Назарова С.М. 6 Google Scholar 

Мироненко Н.В. 1 Google Scholar 

Анісімов М.В. 

Трифонова О.М.нн6 

7 

7 

Google Scholar 

Google Scholar 

 

Загальна кількість публікацій 

 

Загальн

ий 

об’єм 

видань 

за 

звітний 

рік (к-

сть/д.а.) 

Від загального об’єму 

Моно

графі

ї(к-

сть/д.

а.) 

Підр

учни

ки(к-

сть/д

.а.) 

Навчально-

методичні 

посібники 

Мето

дичн

і 

розр

обки 

(к-

сть/д

.а.) 

Статті в журналах та наукових 

збірниках  

Тези 

(к-

сть/д.а.) 

Всього 

(к-

сть/д.а.) 

З них 

з 

грифо

м 

МОН/р

екомен

дацією 

вченої 

ради 

(к-

сть/д.а.

) 

Всього 

(к-

сть/д.а.

) 

Із них 

статті 

у 

фахов

их 

видан

нях 

(к-

сть/д.а

.) 

Із них 

статті у 

виданнях, 

включени

х до 

наукометр

ичних баз 

даних 

Scopus і 

Web of 

Science 

Core 

Collection 

(к-

сть/д.а.) 

Із них 

статті у 

видання

х, 

включе

них до 

інших 

наукоме

тричних 

баз 

даних 

Coperni

cus, 

Journal 

Citation 

Reports, 

Google 

Scholar, 

РІНЦ 

тощо 

(к-

сть/д.а.) 

146 

(103,72) 

4 

(5,2) 

- 6 

(39,64) 

6 

(39,64) 

2 

(2,5) 

88 

(49,65) 

47 

(26,04) 

5 

 (4,27) 

36 

(19,74) 

46 

(6,73) 

 



V. Проведення науково-практичних конференцій, семінарів та участь у наукових 

заходах. 

Проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів  

 

№ 

з/п 

Назва конференції Дата проведення Результати 

конференції 

№ наказу про проведення 

заходу 

Міжнародні конференції 

1. VІ Міжнародна 

науково-

практична онлайн-

інтернет 

конференція 

«Проблеми  та 

інновації в 

природничо-

математичній, 

технологічній і 

професійній 

освіті». 

(м.Кропивницький 

ЦДПУ ім. 

В.Винниченка) 

09-20 квітня 

2018 р. 
Видання 

збірника 

матеріалів 

наукових праць 

та тез. 

 

 

2. VІІ Міжнародна 

науково-

практична онлайн-

інтернет 

конференція 

«Проблеми  та 

інновації в 

природничо-

математичній, 

технологічній і 

професійній 

освіті» 

(м.Кропивницький 

ЦДПУ ім. 

В.Винниченка) 

01-15 листопада 

жовтня 

2018 р. 

Видання 

збірника 

матеріалів 

наукових праць 

та тез. 

 

 

Всеукраїнські конференції 

1 

 

 

 

 

 

 

Всеукраїнський 

науково-

методичний 

семінар 

«Шкільний 

вчитель нового 

покоління»  

(м.Кропивницький 

ЦДПУ ім. 

В.Винниченка) 

02 листопада 

2018 р. 

Вироблення 

пропозицій 

авторам 

підручників для 

внесення змін до 

них 

Рішення кафедри 

2 Науково-

практичний 

семінар, 

присвячений 95-

річчю від дня 

народження 

05 грудня 2018 

року 

Видано тези 

доповідей 

Рішення кафедри 



видатного 

українського 

вченого, 

методиста, 

вчителя, 

почесного члена 

НАПН України, 

доктора 

педагогічних 

наук, професора 

Олександра 

Івановича 

Бугайова.  

Регіональні конференції 

1 Семінар-

практикум 

«Реалізація 

компетентнісного 

підходу 

до вивчення 

предметів 

природничо-

математичного 

циклу в основній 

та старшій 

школі» (м. 

Кропивницький, 

ЦДПУ ім. В. 

Винниченка).  

27 лютого 2018 

р. 

Рекомендації 

учителям 

Знам’янського 

району 

 

Загальноуніверситетські конференції 

     

 

Участь у конференціях, семінарах, круглих столах 

Назва заходу Дата проведення Місце проведення Кількість учасників 

заходу від кафедри 

Закордонні конференції* 

XVI Міжнародна 

наукова конференція 

«Неперервна освіта – 

тенденції і 

перспективи» 

11-13 червня 2018 

року 

Хлевіска (біля 

м. Седльце), 

Республіка Польща 

1 

II межд. научно-

практ. конф. 

«Фундаментальные и 

прикладные 

исследования: от 

теории к практике» 

06−10 февраля 

2018 

Воронежский 

экономико-правовой 

институт 

1 

Всерос. с межд. 

участием научно-

практ. конф. 

«Интернет-

технологии в 

образовании» 

2 – 20 мая 2018 года Чуваш. гос. пед. ун-т 1 



Міжнародна 

конференція з 

проблем 

міжнародного 

співробітництва у 

галузі освіти 

6-7 липня 2018 р. Варшавський 

університет 

2 

Міжнародна 

конференція з пробле 

робототехніки 

8-9 липня 2018 р. Краківський 

педагогічний 

університет 

2 

Міжнародні конференції (проведені в Україні) 

Міжнародна науково-

практична 

конференція 

«Актуальні проблеми 

сучасного дизайну»  

20 квітня 2018 р. м. Київ, Київський 

національний 

університет 

технологшій та 

дизайну (КНУТД)  

4 

 

Проблеми та інновації 

в природничо-

математичній, 

технологічній і 

професійній освіті: VІ 

Міжнародна науково-

практична онлайн-

інтернет конференція  

19-20 квітня 2018 р. м. Кропивницький, 

ЦДПУ ім. В. 

Винниченка 

15 

 

VІІ-ї Міжнародна 

науково-практична 

онлайн-інтернет 

конференція 

"Проблеми та 

інновації в 

природничо-

математичній, 

технологічній і 

професійній освіті" 

05-16 листопада 

2018 р. 

ЦДПУ 

ім. В. Винниченка, 

Кропивницький 

15 

ІІ Міжнародна 

конференція 

текстильних та фешн 

технологій 

«KyivTex&Fashion»  

1-2 листопада 2018 р. м. Київ, Київський 

національний 

університет 

технологій та дизайну 

(КНУТД) 

3 

 

 

VI Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Соціокультурні 

тенденції розвитку 

сучасного мистецтва 

та дизайну»  

 5-9 листопада 2018р.  м. Херсон, ХНТУ 3 

 

Міжнародна науково-

технічна інтернет-

конференція 

«Комп’ютерна 

графіка та 

розпізнавання 

зображень» 

грудень 2018 року  м. Вінниця, 

Вінницький 

національний 

технічний університет 

1 

 

 Гендерні студії: 16-20 квітня 2018р м. Київ 1 



навчання, 

дослідження та 

практика: ІІ 

Міжнародна 

конференція 

Міжнародна науково-

практична 

конференція, 

присвячена 20-ій 

річниці Проекту 

відродження 

Сорочинського 

ярмарку  

22 серпня 2018 р. м. Полтава, ПНПУ ім. 

В. Короленка 

1 

Творча спадщина 

Василя 

Сухомлинського у 

вітчизняному та 

міжнародному 

вимірах: Міжнародна 

науково-практична 

конференція та XХV 

Всеукраїнські 

педагогічні читання. 

4-5 жовтня 2018 р. м. Кропивницький, 

ЦДПУ ім. В. 

Винниченка 

4 

 Професійна освіта в 

умовах сталого 

розвитку:  ІІ 

Міжнародна науково-

практична 

конференція 

8 листопада 2018 р. м. Київ, Інститут 

професійно-технічної 

освіти НАПН України 

1 

8-а Міжнародна 

науково-технічна 

конференція 

"Сенсорна 

електроніка та 

мікросистемні 

технології" (СЕМСТ-

8) 

28 травня – 1 червня 

2018 р. 

Одеський 

національний 

університет ім. І.І. 

Мечникова, Одеса 

1 

8-ма Українська 

наукова конференція 

з фізики 

напівпровідників 

(УНКФН-8) 

2-4 жовтня 2018 р. Ужгородський 

національний 

університет, Ужгород 

1 

Перша конференція 

«Безпека у сучасних 

закладах освіти від 

учня до вчителя». 

24 жовтня 2018 року  м. Київ 1 

Міжнародна науково-

практична 

конференція 

«Актуальні проблеми 

природничо-

математичної освіти в 

середній і вищій 

школі»,  

13-15 вересня 2018 р. Херсон, ХНТУ 4 



Міжнародна Науково-

практична 

конференція 

«Професійна освіта в 

Україні та світі в 

контексті 

імплементації закону 

України «Про вищу 

освіту» 

25-26 травня 2018 

року 

м. Переяслав-

Хмельницький 

1 

ІІ міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Проблеми та 

перспективи 

професійної 

підготовки фахівців в 

умовах 

євроінтеграції»  

19-20 квітня 2018 

року 

Льотна академія 

Національного 

авіаційного 

університету 

м.Кропивницький 

1 

ІХ Міжнародна 

науково-технічна 

конференція 

«Інформаційно-

комп’ютерні 

технології – 2018»  

19 липня 2018 р. м. Житомир,  2 

Міжнародна науково-

практична 

конференція 

«Актуальні проблеми 

природничо-

математичної та 

професійної освіти в 

середній і вищій 

школі»  

13-16 вересня 2018 р. м. Херсон, 

Херсонський 

державний 

університет 

2 

Всеукраїнські конференції 

ІІІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція з 

міжнародною участю 

"Сучасні 

інформаційні 

технології в освіті та 

науці"  

8-9 листопада 2018 р. м. Житомир, 

Житомирський 

державний 

університет імені 

Івана Франка 

2 

 

Актуальні проблеми 

технологічної, 

професійної освіти, 

культурології та 

дизайну: 

Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

9-10 жовтня 2018р. м. Полтава, ПНПУ ім. 

В. Короленка 

4 

ІІ Всеукр. наук.-

практ. конф. 

«Ресурсно-

орієнтоване навчання 

19−23 лютого 

2018 р. 

Коледж управління, 

економіки і права 

Полтавської 

державної аграрної 

1 



в «3D» академії 

Всеукраїн. наук-пр. 

інтернет–

конф.: «Стратегії 

інноваційного 

розвитку 

природничих 

дисциплін: досвід, 

проблеми та 

перспективи». 

22 березня 2018 р ЦДПУ ім. 

В.Винниченка 

1 

Сучасні освітні 

тенденції: STEM, 

STEAM та учнівські 

проекти 

10 листопада 2018 р. онлайн 1 

Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

«Актуальні проблеми 

технологічної та 

професійної освіти: 

досвід та 

перспективи»   

25-26 квітня, 2018 р. Умань, УДПУ 2  

Всеукраїнська 

науково-практична 

Інтернет-конференція 

«Реалізація 

міжпредметних 

зв’язків при вивченні 

природничо-

математичних 

дисциплін»  

 

15-17 лютого 2018 р. м. Луцьк 

Східноєвропейський 

національний 

університет імені Лесі 

Українки 

2 

ІІ Всеукраїнська 

науково-практична 

Інтернет-конференція 

«Ресурсно-

орієнтоване навчання 

в «3D»: доступність, 

діалог, динаміка»  

 

 

19-23 лютого 2018 р.  м. Полтава, Коледж 

управління, 14 

економіки і права 

Полтавської 

державної аграрної 

академії,  

2 

Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

студентів та молодих 

науковців «Фізико-

математичні та 

комп’ютерні науки, 

технології, навчання: 

науково-практичні 

рішення та підходи 

молодих науковців»  

 

29 березня 2018 р. м. Кропивницький, 

ЦДПУ ім. В. 

Винниченка 

 

2 

Всеукраїнська 12-13 квітня 2018 р. м. Харків, 1 



науково-практична 

конференція 

здобувачів вищої 

освіти і молодих 

вчених «Актуальні 

аспекти 

фундаменталізації 

математичної 

підготовки в сучасних 

ВНЗ: погляд 

студентів і молодих 

вчених»  

Харківський нац. 

автомобільнодорожні

й університет 

 

Інше 

Вебінар «Теоретичні 

та прикладні аспекти 

формування 

професійної 

компетентності 

майбутніх фахівців у 

контексті їхнього 

розвитку» 

25 травня 2018 року м. Переяслав-

Хмельницький 

1 

Круглий стіл. 

Презентації 

навчальних видань 

професора, д.п.н. 

обласний рівень 

12 грудня  2018 р. 

 

Обласна універсальна 

наукова бібліотека 

імені Д.І.Чижевського  

8 

Регіональний семінар 

«Актуальні проблеми 

підвищення рівня 

педагогічної 

майстерності вчителя 

у підготовці учнів до 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання»  

02-03 січня 2018 р.). м. Кропивницький 1 

Семінар-практикум 

«Реалізація 

компетентнісного 

підходу до вивчення 

предметів 

природничо-

математичного циклу 

в основній та старшій 

школі»  

 

27 лютого 2018 р. м. Кропивницький 2 

Всеукраїнський 

науково-практичний 

семінар «Зміст і 

технології навчання у 

професійній освіті» 

23 листопада 2018 р. м. Переяслав-

Хмельницький 

1 

Всеукраїнський 

вебінар 

«Інтегрований курс 

«Природничі науки»: 

19 квітня 2018 р.  2 



очікування від 

експериментального 

впровадження»  

 

Міжнародна виставка 

«Освіта та кар’єра – 

2018»  

19-21 квітня 2018 р. м. Київ, Національна 

академія педагогічних 

наук України,).  

1 

Всеукраїнський 

фестиваль STEM-

освіти 

«KROPYVNITSKY 

STEM-SPRING-2018»  

20-21 квітня 2018 р. м. Кропивницький, 

ЛА НАУ,). Учасники:  

2 

IІІ Міжнародний 

науково-практичний 

семінар «STEM-

освіта – проблеми та 

перспективи»  

24-25 жовтня 2018 р.  м. Кропивницький, 

ЛА НАУ 

2 

Всеукраїнський 

науково-методичний 

семінар «Шкільний 

вчитель нового 

покоління»  

02 листопада 2018 р. м. Кропивницький 2 

*Участь у закордонних конференціях підтверджується копіями сертифікатів. 

 

VІ. Міжнародна співпраця та науково-освітянські зв'язки.  

Міжнародні науково-освітянські зв’язки :  

– Атирауський державний університет імені Х.Досмухамедова (м. Атирау, Республіка 

Казахстан); 

– Інститут педагогічних наук (м. Кишинів, Республіка Молдова); 

– Тракійський університет (м. Стара Загора, Болгарія); 

– Мозирський державний педагогічний університет імені І.П. Шамякіна (м. Мозир, 

Республіка Білорусь). 

 

Зарубіжні відрядження 

№ 

з/п 

ПІБ Країна перебування Термін 

перебування 

Результати перебування 

1 Єжова О.В., 

 

Болгарія 08.09.2018-

16.09.2018 

1) сертифікат про участь у 

міжнародній літній школі 

«Менеджмент міжнародних 

проектів» обсягом 120 годин 

від 16.09.2018 р., 

Шуменський університет 

«Єпископ Константин 

Преславский»;  

2) сертифікат про міжнародне 

стажування обсягом 120 

годин № С 9083 від 

15.09.2018 р.,  Варненський 

вільний університет 

«Черноризця Храбра» 

2 Гринь Д.В. Болгарія 08.09.2018-

16.09.2018 

1) сертифікат про участь у 

міжнародній літній школі 

«Менеджмент міжнародних 

проектів» обсягом 120 годин 



від 16.09.2018 р., 

Шуменський університет 

«Єпископ Константин 

Преславский»;  

2) сертифікат про міжнародне 

стажування обсягом 120 

годин № С 9079 від 

15.09.2018 р.,  Варненський 

вільний університет 

«Черноризця Храбра» 

3 Чистякова Л.О. Республіка Польща 10-14 червня 

2018 р. 

 сертифікат  

 

4 Садовий М.І. Польща 19 липня 2018 р. Сертифікат. Варшавський 

університет, Сертифікат 

Краківський педагогічний 

університет. IV International 

Scientic and Practical 

Conference International 

Trends in Science and 

Technology (July 19, 2018, 

Warsaw, Poland). 

Презентована доповідь 

«Застосування засад 

«відкритої науки» та сталого 

розвитку в освітньому 

процесі фізико-технічних 

дисциплін» (Application of the 

principles of «open science» 

and sustainable development in 

the educational process of 

physical and technical 

disciplines). 

 

VІІ. Науково-дослідна робота студентів: 

− кількість гуртків (назва, керівник), стан роботи у гуртках, кількість залучених 

студентів; вказати кращих; 

– Проблемна група «Автоматизоване оздоблення швейних виробів». Науковий 

керівник: доктор пед. наук, доцент Єжова О.В. Студентів 7, кращі Боса Т.Ю., Колтко Ю., 

Перерва А., Кисельова О. Взяли участь у 3 міжнародних конференціях, опублікували 2 статті 

у студентському віснику ЦДПУ ім. В.Винниченка. Участь у щорічному 

загальноуніверситетському конкурсі «Палітра моди». 

– Гурток «Технологія екологічної переробки текстильних матеріалів». Науковий 

керівник: канд.. пед. наук, доцент Чистякова Л.О.. Студентів 9, кращі Кудревич І., Прудеус 

О., Білопольська А., Омельченко А. Взяли участь у 2 міжнародних конференціях, 

опублікували 1 статтю у фаховому виданні «Наукові записки», 2 статті у студентському 

віснику ЦДПУ ім. В.Винниченка. Участь у загальноуніверситетських виставках 

декоративно-прикладного мистецтва, ярмарках, «Фестивалі книги на Дворцовій». 

– Проблемна група «Теоретичні і методичні проблеми викладання технологічної 

освіти» (9 студентів). Науковий керівник: к.т.н, доцент Рябець С.І. 

– Проблемна група «Інновації та розвиток обробки конструкційних матеріалів». 

Науковий керівник: к.т.н., ст.викл. Гринь Д.В. Студентів 6. Кращій – Печерський О.А.. 

Проводяться засідання, збирається матеріал для курсових та статей.  

– Науковий гурток «Методичні основи організації позакласної роботи учнів з 

художньої обробки деревини», керівник – Щирбул О.М., залучено 7 студентів – Матійко 

О.та інші. 



– Гурток «Мультимедійні технології в технологічній освіті». Науковий керівник: 

доцент Царенко О.М. Кращі студенти (ТО15Б): Анастасій Сергій Олександрович, Арапов 

Дмитро Олегович, Матійко Олександр Олександрович. 

– Гурток «Сучасні кухні світу» Керівник: Царенко І.Л. Кращі – Сидоренко Н., Герц О.) 

– Гурток «Сучасні проблеми методики трудового навчання». Керівник к.п.н., старший 

викладач Манойленко Н.В. Робота наукового гуртка спрямована на поглиблення навчання та 

самоосвіти в галузі сучасних проблем трудового навчання майбутніх вчителів технологій, на 

формування  професійної компетентності майбутніх вчителів технології. В науковому гуртку 

розглядаються сучасні питання методики трудового навчання, обговорюється застосування 

інноваційних методик навчання на уроках технологій, проводяться та обговорюються уроки 

з трудового навчання за нетрадиційними методиками навчання, проводяться зустрічі з 

вчителями новаторами. Залучено 10 студентів. Пташник Зорина, Перерва Анастасія, Боса 

Тетяна свою активну роботу  відображають у публікаціях, опубліковано 2 тез.  Взяли участь 

у 2 міжнародних конференціях. 

– Гурток «Розробка та створення електротехнічних приладів», Керівник Кононенко 

С.О.  

– Проблемна група  «Профільне навчання старшокласників технологій виробництва»  

керівн. доц. - Чубар В. В.  Робота здійснюється згідно плану. В групі налічується 5 студентів. 

У студентському віснику опубліковано 3 статті. 

– Проблемна група "Наукові основи дизайну як виду проектної діяльності" (6 

студентів). Науковий керівник: к.п.н., ст. викладач Богомаз-Назарова С.М. 

– Науковий гурток «Теоретичні питання дизайн-проектування одягу», керівник – 

Абрамова О.В., залучено 10 студентів – Кисельова О., Перерва А., Колтко Ю., Битюцька А., 

Онуфрак О., Соловей І., Фесянова Н., Усік С. та інші. 

– Науковий гурток «Наукові основи декоративно-прикладної творчості», керівник – 

Мироненко Н.В. Налічує 7 студентів. 

 

− студентські науково-практичні конференції та інші заходи, проведені кафедрою; 

 Показ студентських моделей одягу «Палітра моди» (19.04.2018, ЦДПУ ім. В.Винниченка) - 

14 номерів, 82 учасника. Керівник оргкомітету – Л.О.Чистякова. 

  
 – Студенти, прийняли участь у всеукраїнській конференції «фізико-математичні та 

комп’ютерні науки, технології, навчання: науково-практичні рішення та підходи молодих 

науковців» (березень, 2018 р., секція технологічна та професійна освіта) . статті студентів 

(під керівництвом наших викладачів) опубліковані в електронному збірнику «наукові 

записки молодих учених». – Кропивницький: рвв цдпу ім в. винниченка, issn 2617-2666 

(online): 

1. Басова О.В. Мультимедійні засоби у профорієнтаційній діяльності вчителя трудового 

навчання та технологій  

2. Батай О.Ю. Мультимедійні технології навчання систем автоматизованого 

проектування у підготовці майбутніх учителів трудового навчання та технологій  

3. Битюцька А.О. Методика технології проектування власного стилю в одязі із 

можливостями використання сучасних технологій (трудове навчання, 9 клас) 

4. Васін А.В. Інноваційні засоби у профільній підготовці майбутніх учителів трудового 

навчання 

5. Воронін Д.І. Методичні особливості організації та проведення позакласної роботи з 

учнями основної школи  

6. Качур В.М. Застосування комп’ютерних засобів моделювання та аналізу для 

професійної освіти  

7. Козлова С.В. Інноваційне швейне обладнання у підготовці фахівців технологій 

8. Колтко Ю.С. Сучасні аспекти вивчення характеристик, вражаючих факторів та 

масштабних наслідків застосування потужної звичайної зброї  

9. Куклінська Ю.Р. Технології обробки продуктів харчування рослинного походження 

10. Латківський В.В. Застосування solidworks simulation у навчальному процесі 

11. Мелецький В.О. Формування міжпредметних компетенцій при виконанні учнями 

геометричної різьби по дереву 
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12. Моцаренко М.Ю. Використання хмарних технологій у навчальному процесі 

13. Смутко М.В. Формування діяльнісного компоненту школярів при вивченні технологій 

приготування страв 

14. Соловей І.С. Інтерактивна взаємодія учнів на заняттях «технології» (старша школа) 

15. Токаренко М.А. Інтегровані сервіси google у професійній діяльності вчителів 

трудового навчання та технологій 

16. Шилко О.В. Особливості вивчення загальних умов розв’язування задач на 

знаходження геометричних характеристик поперечних перерізів стрижнів  

17. Якушкіна В.А. Сучасні засоби об’єктивного оцінювання знань учнів на уроках 

технологій 

18. Бондаренко І.В. Застосування графічних редакторів при викладанні дисципліни 

«інженерної та комп’ютерної графіки» у вчителів технологій 

 

– студенти прийняли участь у всеукраїнській конференції «фізико-математичні та 

комп’ютерні науки, технології, навчання: науково-практичні рішення та підходи молодих 

науковців» (жовтень, 2018 р., секція технологічна та професійна освіта). 

 

1) Білопольська А.А. Впровадження інтегрованих уроків з трудового навчання при 

вивченні технології приготування їжі 

2) Богомазюк Н.М. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання 

засобами проектних технологій 

3) Іванілова І.Г. Мультимедійні технології у професійному самовизначенні учнів 

старшої школи 

4) Колтко Ю.С. Формування в учнів старшої школи компетентностей з техногенних 

проблем у сучасному суспільстві 

5) Небесний А.О. Особливості застосування мультимедійних технологій на уроках 

трудового навчання 

6) Прудеус О.С. Проблемне навчання як засіб розвитку творчих здібностей учнів 

основної школи на уроках трудового навчання 

7) Ткаченко Г.М. Інноваційні технології навчання автосправи у міжшкільних навчально-

виробничих комбінатах 

8) Усік С.С. Формування проектно-технологічної компетентності старшокласників у 

процесі орнаментування швейних виробів на заняттях технологій (профільний рівень, 

спеціалізація – швейна справа) 

9) Фесянова Н.С. Формування образного творчого мислення при навчанні художнього 

проектування одягу на заняттях технологій  

10) Ємельянов Р.С. Впровадження навчання з використанням 3-d технологій 

11) Бондаренко В.С. Теоретичні основи формування загальнотрудових умінь і навичок 

учнів на уроках трудового навчання 

12) Лауш А.С. Особливості проведення професійної роботи з учнями основної школи на 

уроках трудового навчання 

13) Терещенко Ю.Г. Розвиток художньо-конструктивного мислення учнів професійно-

технічної освіти на заняттях технологій 

14) Тупаленко С.В. Вивчення історії перукарського мистецтва у профільному навчанні 

15) Фещенко І.С. Дослідження інноваційних текстильних матеріалів у сучасному одязі 

16) Царенко О.М. Активізація пізнавальної діяльності учнів профільної школи засобами 

доповненої реальності 

17) Писаренок І.О., Поляков А.В. Педагогічне спрямування творчої діяльності учнів у 

процесі гурткової роботи 

18) Омельченко А. Дизайн-проектування сценічного костюму із застосуванням біонічного 

напрямку 

19) Боса Т. Технологія автоматизованого вишивання одягу в залежності від дизайну 

 

− проведення олімпіад, участь студентів у ІІ турі всеукраїнської студентської олімпіади 

(зайняті призові місця); 
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– Переможець Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Технологічна освіта» 

- студентка Крамаренко Н. ІІІ місце. Науковий керівник: к. пед. наук, доцент Чистякова Л.О.  

 

− участь у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, 

технічних і гуманітарних наук (результати участі); 

− інших конкурсах, заходах (результати участі, призери); 

1. Боса Т. гр. ТН18М –Міжнародний конкурс дизайнерів «Мода без кордонів» (20 квітня 

2018, м. Кропивницький) - 2 місце. Керівник – Єжова О.В. 

2. Боса Т. гр. ТН18М – ХVІІІ Міжнародний конкурс молодих дизайнерів «Печерcькі 

каштани», (26 травня 2018 р.,  м. Київ, Київський національний університет технологій та 

дизайну) -  вихід до півфіналу. Керівник – Єжова О.В. 

3. Міжнародний фестиваль «Об’єднаймо дітей мистецтвом», квітень 2018, 

Кропивницький, Сертифікати учасників – Перерва А. Керівники – Абрамова О.В., Єжова 

О.В., Куценко Т.В., Хріненко Т.В.,  

4. Фотовиставка, ЦДПУ, 1.06.18, звіт на сайті фізико-математичного ф-ту ЦДПУ. - 

Керівники – Абрамова О.В., Хріненко Т.В. 

5. International Art Festival «Treasures of Aegean Sea», Greece, липень, 2018. – Диплом 

учасника. – Перерва А.  Керівники – Абрамова О.В., Єжова О.В., Куценко Т.В., Хріненко 

Т.В.    

6. Національний фестиваль таланту і грації «Перлина країни 2018», м. Київ, листопад 

2018 р., Диплом 1 місце за колекцію сценічного костюму - Абрамова О.В., Єжова О.В., 

Куценко Т.В., Хріненко Т.В.  

 

− участь студентів у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях 

та семінарах (вказати назву, місце проведення та учасників) 

Назва заходу Дата проведення Місце проведення Студенти-учасники 

заходу від кафедри 

Міжнародні конференції (проведені в Україні) 

Міжнародна науково-

практична 

конференція 

«Актуальні проблеми 

сучасного дизайну»,  

20 квітня 2018 р. м. Київ, Київський 

національний 

університет 

технологій та дизайну 

(КНУТД)  

1 

Перерва А. О. (наук. 

керівник Єжова О.В.) 

Проблеми та інновації 

в природничо-

математичній, 

технологічній і 

професійній освіті: VІ 

Міжнародна науково-

практична онлайн-

інтернет конференція  

19-20 квітня 2018 р. м. Кропивницький, 

ЦДПУ ім. В. 

Винниченка 

1 

Боса Т. (наук. 

керівник Єжова О.В.) 

 

3 

Колтко Ю., Перерва 

А., Кисельова О. 

(наук. керівник 

Абрамова О.В.) 

ІІ Міжнародна 

конференція 

текстильних та фешн 

технологій 

«KyivTex&Fashion»  

1-2 листопада 2018 р. м. Київ, Київський 

національний 

університет 

технологшій та 

дизайну (КНУТД) 

1 

Боса Т. (наук. 

керівник Єжова О.В.) 

Соціокультурні 

тенденції розвитку 

сучасного мистецтва 

та дизайну : VI 

Міжнародна науково-

практична 

конференція 

 5-9 листопада 2018р.  м. Херсон, ХНТУ 3 

Кисельова О.О.,  

Колтко Ю. С., 

Перерва А. О. (наук. 

керівник Єжова О.В.) 



Всеукраїнські конференції 

Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція «Фізико-

математичні та 

комп’ютерні науки, 

технології, навчання: 

науково-практичні 

рішення та підходи 

молодих науковців» 

29 березня 2018 року м. Кропивницький, 

ЦДПУ ім. 

В.Винниченка 

2 

Козлова С.В.,  

Батай О.Ю.  

(наук. керівник Єжова 

О.В.) 

 

3 

Битюцька А.О., 

Соловей І. 

Лазаренко Ю.І. 

(наук.керівник 

Абрамова О.В.) 

Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція «Фізико-

математичні та 

комп’ютерні науки, 

технології, навчання: 

науково-практичні 

рішення та підходи 

молодих науковців» 

25–26 жовтня 2018 р м. Кропивницький, 

ЦДПУ ім. 

В.Винниченка 

1 

ЦаренкоО.М. ТН17М-

З 

 

3 

Усік 

Фесянова 

Омельченко, 

(наук.керівник 

Абрамова О.В.) 

 

 

− студентські публікації (список публікацій). 

 

№ 

з/п 

Автор/автори Назва Вихідні дані, обсяг 

1 Абрамова О.В.,   

Єжова О.В., 

Куценко Т.В., 

Хріненко Т.В., 

Перерва А.   

Створення сценічного 

костюма для дитячого 

хореографічного колективу 

тези 

Збірник матеріалів Міжнародної 

науково-практичної конференції 

«Актуальні проблеми сучасного 

дизайну», м. Київ, 20 квітня 2018 

року. – Київ: КНУТД, 2018. – у 2 

томах. Том 1. – С. 288-291 (0,2 д.а.)  

2 Єжова О., 

Манойленко Н., 

Боса Т.  

Застосування машинної 

вишивки у виконанні 

кваліфікаційних робіт 

майбутніми вчителями 

технологій тези 

Проблеми та інновації в 

природничо-математичній, 

технологічній і професійній освіті: 

збірник матеріалів VІ-ї 

Міжнародної науково-практичної 

онлайн-інтернет конференції, м. 

Кропивницький, 19-20 квітня 2018 

р. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. 

В. Винниченка, 2018. – С. 38-39 

(0,15 д.а.)  

 

3 Єжова О.В., 

Абрамова О.В., 

Манойленко Н.В.

, Боса Т.Ю.  

Забезпечення якості 

машинного вишивання 

модного одягу 

тези 

Збірник матеріалів ІІ Міжнародної 

конференції текстильних 

та фешн технологій 

«KyivTex&Fashion» (Київ, 1-2 

листопада 2018 р., КНУТД) (0,2 

д.а.)  

4 Єжова О.В., Дизайн-проектування Соціокультурні тенденції розвитку 



Абрамова О.В., 

Хріненко Т.В., 

Кисельова О.О.,  

Колтко Ю. С., 

Перерва А. О.  

колекції дитячих сценічних 

костюмів на засадах біоніки 

тези 

сучасного мистецтва та дизайну : 

матеріали VI Міжнародної науково-

практичної конференції (ХНТУ, 5-9 

листопада 2018). – Херсон, 2018. - 

С.253-255. – ISBN 978-966-97799-5-

3 (0,2 д.а.)  

5 Абрамова 

Оксана, 

Кисельова Ольга, 

Колтко Юлія 

Візуалізація навчального 

матеріалу засобами 

мультимедіа при підготовці 

майбутніх вчителів трудового 

навчання та технологій тези 

Проблеми та інновації в 

природничо-математичній, 

технологічній і професійній освіті: 

збірник матеріалів VІ-ї 

Міжнародної науково-практичної 

онлайн-інтернет конференції, м. 

Кропивницький, 19-20 квітня 2018 р 

/ За відп. ред. М. І. Садового. – 

Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. 

Винниченка, 2018. – 132 с. – С. 41-

42. (0,2 д.а.)  

6 Абрамова 

Оксана, Перерва 

Анастасія 

Створення сценічних 

костюмів під час гурткової 

роботи художньо-естетичного 

напряму в  навчальному 

закладі тези 

Проблеми та інновації в 

природничо-математичній, 

технологічній і професійній освіті: 

збірник матеріалів VІ-ї 

Міжнародної науково-практичної 

онлайн-інтернет конференції, м. 

Кропивницький, 19-20 квітня 2018 р 

/ За відп. ред. М. І. Садового. – 

Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. 

Винниченка, 2018. – 132 с. – С. 97-

98. (0,2 д.а.)  

7 Царенко О.М. 

Піддбуний Є.Р. 

 Принцип науковості при 

вивченні матеріалознавчих 

питань у профільній 

підготовці старшокласників 

(тези) 

  

VІІ Міжн. науково-практ. онлайн-

інтернет конф. «Проблеми та 

інновації в природничо-

математичній, технологічній і 

професійній освіті» 

Електрон. ресурс. (0,25 др. арк) 

8 Ю.С. Колтко А.І. 

Ткачук, 

 

Вивчення таких глобальних 

проблем людства, як 

припинення гонки озброєння 

та демографічна криза (тези) 

Збірник Матеріалів VІІ-ї 

Міжнародної науково-практичної 

онлайн-інтернет конференції 

"Проблеми та інновації в 

природничо-математичній, 

технологічній і професійній освіті". 

– Кропивницький: РВВ КДПУ 

ім. В. Винниченка, 2018. – С. 104-

106. (0,12 д.а.) 

9 Козлова С.В.  Інноваційне швейне 

обладнання у підготовці 

фахівців технологій стаття 

 

[Електронний ресурс] 

Наукові записки молодих учених. – 

Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім В. 

Винниченка – 2018. - №1. 

https://phm.kspu.kr.ua/ojs/index.php/S

NYS/article/view/1461 (0,3 д.а.)  

10 Батай О.Ю.  

 

Мультимеійні технології 

навчання систем 

автоматизованого 

проектуваня у піготовці 

[Електронний ресурс] 

Наукові записки молодих учених. – 

Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім В. 

Винниченка – 2018. - №1. 

https://phm.kspu.kr.ua/ojs/index.php/SNYS/article/view/1461
https://phm.kspu.kr.ua/ojs/index.php/SNYS/article/view/1461


майбутніх вчителів трудового 

навчання та технологій 

стаття 

 

https://phm.kspu.kr.ua/ojs/index.php/S

NYS/article/view/1456/pdf (0,3 д.а.)  

11 Кисельова О.  Комп’ютерне конструювання 

одягу засобами САПР Грація 

у проектно-технологічній 

діяльності старшокласників 

стаття 

 

Студентський науковий вісник. – 

Випуск 18. – Кропивницький: РВВ 

ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – 

479 с. С. 403-406 

https://www.cuspu.edu.ua/images/files

-2018/06/Stud_Maket_vip_18.pdf (0,3 

д.а.)  

12 Перерва А.  Інноваційні технології 

художнього оздоблення одягу 

в проектній діяльності 

старшокласників стаття 

 

Студентський науковий вісник. – 

Випуск 18. – Кропивницький: РВВ 

ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – 

479 с. С. 406-408 

https://www.cuspu.edu.ua/images/files

-2018/06/Stud_Maket_vip_18.pdf (0,3 

д.а.)  

13 Царенко О.М.  

 

Активізація пізнавальної 

діяльності учнів профільної 

школи засобами доповненої 

реальності стаття 

 

Наукові записки молодих учених, 

[S.l.], n. 2, лис. 2018. ISSN 2617-

2666. 

<https://phm.cuspu.edu.ua/ojs/index.p

hp/SNYS/article/view/1573>. (0,4 

д.а.)  

14 Тупаленко С.В..  Вивчення історії 

перукарського мистецтва у 

профільному навчанні стаття 

[Електронний ресурс] 

Наукові записки молодих учених. – 

Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім В. 

Винниченка – 2018. - №2. 

https://phm.cuspu.edu.ua/ojs/index.ph

p/SNYS (0,3 д.а.)  

15 Фещенко І.С..  Дослідження інноваційних 

текстильних матеріалів у 

сучасному одязі стаття 

[Електронний ресурс] 

Наукові записки молодих учених. – 

Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім В. 

Винниченка – 2018. - №2. 

https://phm.cuspu.edu.ua/ojs/index.ph

p/SNYS (0,3 д.а.)  

 

16 Сергійчук О. 

 

Технологічні процеси 

вироблення заготовок з 

деревини в навчальній 

діяльності учнів на уроках 

праці стаття 

Технологічна та професійна освіта: 

Всеукраїнський збірник наукових 

праць студентів, аспірантів, 

викладачів і вчителів закладів 

загальної середньої освіти.–

Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. 

Винниченка, 2018. – Вип.3.– С.73-

77 (0,26/0,13д.а.) 

17 Салабутін  О. 

 

Наступність видів 

технологічних процесів 

деревообробки як проблема 

навчання в учнів середніх 

класів стаття 

Технологічна та професійна освіта: 

Всеукраїнський збірник наукових 

праць студентів, аспірантів, 

викладачів і вчителів закладів 

загальної середньої освіти.–

Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. 

Винниченка, 2018. – Вип.3.– С.67-

70 (0,26/0,13д.а.) 

https://phm.kspu.kr.ua/ojs/index.php/SNYS/article/view/1456/pdf
https://phm.kspu.kr.ua/ojs/index.php/SNYS/article/view/1456/pdf
https://www.cuspu.edu.ua/images/files-2018/06/Stud_Maket_vip_18.pdf
https://www.cuspu.edu.ua/images/files-2018/06/Stud_Maket_vip_18.pdf
https://www.cuspu.edu.ua/images/files-2018/06/Stud_Maket_vip_18.pdf
https://www.cuspu.edu.ua/images/files-2018/06/Stud_Maket_vip_18.pdf


18 Бубнович В. Інтернет-ресурси у процесі 

підготовки майбутніх 

вчителів трудового навчання 

та технологій стаття 

Технологічна та професійна освіта: 

Всеукраїнський збірник наукових 

праць студентів, аспірантів, 

викладачів і вчителів закладів 

загальної середньої освіти.–

Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. 

Винниченка, 2018. – Вип.3.– С.124-

127 (0,24/0,12д.а.) 

19 Дерев’янко Р. Використання техно-логії 

ажурного випи-лювання в 

трудовому навчанні стаття 

Технологічна та професійна освіта: 

Всеукраїнський збірник наукових 

праць студентів, аспірантів, 

викладачів і вчителів закладів 

загальної середньої освіти.–

Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. 

Винниченка, 2018. – Вип.3.– С.146-

149 (0,19/0,09д.а.) 

20 Озірний В. Використання інтернет-

ресурсів у підготовці 

майбутніх вчителів тех-

нологій 

(тези) 

Збірник матеріалів VІ Міжнародної 

науково-практичної онлайн-

інтернет конференції «Проблеми  та 

інновації в природничо-

математичній, технологічній і 

професійній освіті». – 

Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. 

Винниченка, 2018. – С.49-51 

(0,18/0,08д.а.) 

21 Віляда М. Особливості ресурсного 

забезпечення при вивченні 

«Деревообробки» у 

профільній школі 

(тези) 

Проблеми та інновації в 

природничо-математичній, 

технологічній і професійній освіті: 

збірник матеріалів VII-ї 

Міжнародної науково-практичної 

онлайн-інтернет конференції, 

м. Кропивницький, 01-

15  листопада 2018 р / За заг. ред. 

М. І. Садового. – Кропивницький: 

РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 

2018. – С.71-73 (0,12/0,06д.а.) 

22 Петренко В. Деякі педагогічні умови 

реалізації технічної творчості 

учнів на уроках технологій 

(тези) 

Проблеми та інновації в 

природничо-математичній, 

технологічній і професійній освіті: 

збірник матеріалів VII-ї 

Міжнародної науково-практичної 

онлайн-інтернет конференції, 

м. Кропивницький, 01-

15  листопада 2018 р / За заг. ред. 

М. І. Садового. – Кропивницький: 

РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 

2018. – С.81-82 (0,09/0,45д.а.) 

23 Жижка О. Інтернет-ресурси як засіб 

реалізації методу проектів на 

уроках Технологій на 

прикладі веб-квесту стаття 

Технологічна та професійна освіта: 

Всеукраїнський збірник наукових 

праць студентів, аспірантів, 

викладачів і вчителів закладів 

загальної середньої освіти.–

Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. 

Винниченка, 2018. – Вип.4.– С. -   



( 0,45/0,2  д.а.) 

24 Дзиговський А. Пірографія по деревині як 

популярна технологія в 

проектно-технологічній 

діяльності учнів стаття 

Технологічна та професійна освіта: 

Всеукраїнський збірник наукових 

праць студентів, аспірантів, 

викладачів і вчителів закладів 

загальної середньої освіти.–

Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. 

Винниченка, 2018. – Вип.4.– С. -   

( 0,25/0,12  д.а.) 

25 Мелецький В. Формування міжпредметних 

компетенцій при виконанні 

учнями геометричної різьби 

по дереву. стаття 

Технологічна та професійна освіта: 

Всеукраїнський збірник наукових 

праць студентів, аспірантів, 

викладачів і вчителів закладів 

загальної середньої освіти.–

Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. 

Винниченка, 2018. – Вип.3.– С.133 

26 Воронін Д. Методичні особливості 

організації та проведення 

позакласної роботи з учнями 

основної школи. стаття 

Технологічна та професійна освіта: 

Всеукраїнський збірник наукових 

праць студентів, аспірантів, 

викладачів і вчителів закладів 

загальної середньої освіти.–

Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. 

Винниченка, 2018. – Вип.3.– С.136 

27 Соловей Ірина Інтерактивна взаємодія учнів 

на заняттях «технології» 

(старша школа) стаття 

 

_№ 1 (2018), Наукові записки 

молодих учених, ISSN: 2617-2666 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 
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61 Бондаренко В.С.  

 

Теоретичні основи 

формування 

загальнотрудових умінь і 

навичок учнів на уроках 

трудового навчання 
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62 Лауш А.С.  

 

Особливості проведення 

професійної роботи з учнями 

основної школи на уроках 

трудового навчання 
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доступу: 
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63 Терещенко Ю.Г.  

 

Розвиток художньо-

конструктивного мислення 

учнів професійно-технічної 

освіти на заняттях технологій 

_№ 2 (2018), Наукові записки 
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[Електронне джерело] – Режим 

доступу: 
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64 Писаренок І.О., 

Поляков А.В.  

 

Педагогічне спрямування 

творчої діяльності учнів у 

процесі гурткової роботи 
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доступу: 
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65 Білопольська А., 

Лунгол О. 

Формування творчих 

здібностей учнів на уроках 

технологій 

Технологічна та професійна освіта: 
Всеукраїнський збірник наукових 

праць студентів, аспірантів, 

викладачів і вчителів закладів 
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66 Бондаренко В, 

Трифонова О. 

Активізація творчого 

мислення учнів при в’язанні 

спицями 

Технологічна та професійна освіта: 
Всеукраїнський збірник наукових 
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13. 

67 Карпенко К, 

Гавриленко К. 

Проектно-технологічна 
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68 Керлсон В, 

Подопригора Н. 

Естетичне виховних функцій 

на уроках трудового навчання 

Технологічна та професійна освіта: 
Всеукраїнський збірник наукових 

праць студентів, аспірантів, 

викладачів і вчителів закладів 
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69 Крамаренко Н, 

Мироненко Н. 

проектно-технологічна 

діяльність учнів як засіб 

підвищення мотивації до 

трудового навчання 

Технологічна та професійна освіта: 
Всеукраїнський збірник наукових 
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73 Черниш Ю, 
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74 Анастасій Сергій, 

Суховірська 

Людмила 

психолого-педагогічні 

особливості творчої 

діяльності викладача 

технологічної освіти 

Технологічна та професійна освіта: 
Всеукраїнський збірник наукових 

праць студентів, аспірантів, 

викладачів і вчителів закладів 

загальної середньої освіти / за заг. 
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75 Арапов Д, Ткачук 

А. 

надзвичайні ситуації 

природного характеру, що є 

характерними для території 

україни 

Технологічна та професійна освіта: 
Всеукраїнський збірник наукових 

праць студентів, аспірантів, 

викладачів і вчителів закладів 

загальної середньої освіти / за заг. 

ред. М. І. Садового; Укл.: К.О. 
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76 Бугрій Д, Дробін 

А. 

володіння фізичною 

термінологією як 

фундаментальна складова 

фахової майстерності 

майбутнього учителя 

технологій 

Технологічна та професійна освіта: 
Всеукраїнський збірник наукових 

праць студентів, аспірантів, 

викладачів і вчителів закладів 
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77 Василиненко Б, 

Слюсаренко В. 

stem-освіта у роботі вчителя 

трудового навчання 

Технологічна та професійна освіта: 
Всеукраїнський збірник наукових 

праць студентів, аспірантів, 

викладачів і вчителів закладів 

загальної середньої освіти / за заг. 

ред. М. І. Садового; Укл.: К.О. 
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78 Комісарова Ю., 

Єфіменко С. 

технологія виготовлення 

ялинкової іграшки 

Технологічна та професійна освіта: 
Всеукраїнський збірник наукових 

праць студентів, аспірантів, 

викладачів і вчителів закладів 

загальної середньої освіти / за заг. 
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79 Логвінов Ю, 

Царенко О. 

про структуру та функції 

дистанційної освіти у 

підготовці фахівців трудового 

навчання 

Технологічна та професійна освіта: 
Всеукраїнський збірник наукових 

праць студентів, аспірантів, 

викладачів і вчителів закладів 

загальної середньої освіти / за заг. 
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80 Матійко О, 

Донець І, Донець 

Н. 

лакування, як невід’ємна 

частина виготовлення виробів 

із деревини 

Технологічна та професійна освіта: 
Всеукраїнський збірник наукових 

праць студентів, аспірантів, 

викладачів і вчителів закладів 

загальної середньої освіти / за заг. 
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81 Омельченко А, 

Манойленко Н. 

технологія в’язання виробів 

гачком 

Технологічна та професійна освіта: 
Всеукраїнський збірник наукових 

праць студентів, аспірантів, 

викладачів і вчителів закладів 
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Анісімов М.  

методика викладання 

загальнотехнічних дисциплін 

в системі професійної 

підготовки вчителів 

технологій 

Технологічна та професійна освіта: 
Всеукраїнський збірник наукових 
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83 Пуляк О., Горяна 

О. 

етапи формування іміджу 

вчителя: історичний аспект 

Технологічна та професійна освіта: 
Всеукраїнський збірник наукових 

праць студентів, аспірантів, 

викладачів і вчителів закладів 
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Олександра 

Володимирівна  
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	Результати впровадження Теоретичні та методичні розробки впроваджено у навчальний процес; результати кожного учасника дослідження викладено у статях Наукових записок та виступах на науково-практичних конференціях, взято участь у Всеукраїнській студент...
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	Отримано охоронний документ Свідоцтво № 76354 про реєстрацію авторського права на навчальний посібник «Інтерферометри. Фізичний практикум з оптики з новим та нетрадиційним обладнанням», Авторське свідоцтво Навчальний посібник «Інтерферометри. Фізични...
	Отримано охоронний документ Свідоцтво № 81646 про реєстрацію авторського права на Програмний продукт «Лабораторна робота «Вивчення основ гемодинаміки за допомогою апарату «Штучний кровообіг SORIN C5» (ПП ЛР «SORIN C5»),
	Авторське свідоцтво Навчальний посібник «Інтерферометри. Фізичний практикум з оптики з новим та нетрадиційним обладнанням» / О.С. Кузьменко, М.І. Садовий, В.П. Вовкотруб (Україна) – № 76354; зареєстр. 29.01.2018.
	5. Науково-дослідні лабораторії та центри, їх напрями досліджень, результати діяльності у 2018 році, робота з замовниками.
	Науковий центр Лабораторія «Автоматизованого оброблення текстильних матеріалів».
	Результати роботи засвідчує Довідка №16-н від 15.01.19 видана ЦДПУ про впровадження у навчальний процес ЦДПУ впродовж 2017-2018 рр. результатів науково-дослідної роботи «Дизайн-проектування сценічного костюму на засадах біоніки»: 1. Теоретичні результ...
	6. Інформація про наукову та науково-дослідну діяльність, що здійснювалася спільно з науковим установами Національної академії наук України та галузевими академіями у 2018 році (проведення спільних конференцій, досліджень, участь у грантах, здійснення...
	Украдено Угоду про співробітництво між ЦДПУ імені Володимира Винниченка та Інститутом Педагогіки НАПН України від 29 березня 2018 р. про створення лабораторії дидактики фізики, технологій і професійної освіти, керівник Садовий М.І.. Результати діяльн...
	Украдено Угоду про співробітництво між ЦДПУ імені Володимира Винниченка та Інститутом Професійно-технічної освіти НАПН України від 15 січня 2015 р. керівник Анісімов М.В.
	7. Інформація про заходи, що здійснювалися спільно з Обласною державною адміністрацією та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних проблем.
	Викладачі кафедри систематично беруть участь у спільній діяльності з Кіровоградською обласною державною адміністрацією:
	- ініціатива з підготовки до відзначення 100-річчя В.О.Сухомлинського (вересень 2018 р.);
	- викладачі кафедри є щорічними учасниками Міжнародної агропромислової виставки з польовою демонстрацією техніки та технологій AgroExpo Високий рівень представлених виставкових матеріалів відзначений дипломом за участь в міжнародній агропромисловій ви...
	- члени кафедри Куценко Т.В., Хріненко Т.В.  приймають участь у волонтерській роботі, допомагаючи воїнам АТО та членам їх сімей.
	8. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень.
	Навести дані про потреби в унікальних наукових приладах та обладнанні за формою :
	ІV. Публікації викладачів кафедри.
	Примітка. Незалежно від кількості авторів публікацію вказувати лише один раз!
	Видання підручників, монографій, посібників*
	*За наявності монографій, підручників та посібників з грифом МОН (виданих за рішенням ученої ради університету), обов'язково подавати примірник видання!
	Видання іншої друкованої продукції (методичні рекомендації, статті, тези тощо)
	(окремо виділити публікації у виданнях, включених до переліку фахових)
	Наукові праці, опубліковані у 2018 році у виданнях, включених до наукометричних баз даних Scopus і Web of Science Core Collection
	Наукові праці, опубліковані у 2018 році у виданнях, включених до інших наукометричних баз даних Copernicus, Journal Citation Reports, Google Scholar, РІНЦ тощо
	Індекси цитування викладачів кафедри
	Загальна кількість публікацій
	V. Проведення науково-практичних конференцій, семінарів та участь у наукових заходах.
	Проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів
	Участь у конференціях, семінарах, круглих столах
	*Участь у закордонних конференціях підтверджується копіями сертифікатів.
	VІ. Міжнародна співпраця та науково-освітянські зв'язки.
	Міжнародні науково-освітянські зв’язки :
	– Атирауський державний університет імені Х.Досмухамедова (м. Атирау, Республіка Казахстан);
	– Інститут педагогічних наук (м. Кишинів, Республіка Молдова);
	– Тракійський університет (м. Стара Загора, Болгарія);
	– Мозирський державний педагогічний університет імені І.П. Шамякіна (м. Мозир, Республіка Білорусь).
	Зарубіжні відрядження
	VІІ. Науково-дослідна робота студентів:
	− кількість гуртків (назва, керівник), стан роботи у гуртках, кількість залучених студентів; вказати кращих;
	– Проблемна група «Автоматизоване оздоблення швейних виробів». Науковий керівник: доктор пед. наук, доцент Єжова О.В. Студентів 7, кращі Боса Т.Ю., Колтко Ю., Перерва А., Кисельова О. Взяли участь у 3 міжнародних конференціях, опублікували 2 статті у ...
	– Гурток «Технологія екологічної переробки текстильних матеріалів». Науковий керівник: канд.. пед. наук, доцент Чистякова Л.О.. Студентів 9, кращі Кудревич І., Прудеус О., Білопольська А., Омельченко А. Взяли участь у 2 міжнародних конференціях, опубл...
	– Проблемна група «Теоретичні і методичні проблеми викладання технологічної освіти» (9 студентів). Науковий керівник: к.т.н, доцент Рябець С.І.
	– Проблемна група «Інновації та розвиток обробки конструкційних матеріалів». Науковий керівник: к.т.н., ст.викл. Гринь Д.В. Студентів 6. Кращій – Печерський О.А.. Проводяться засідання, збирається матеріал для курсових та статей.
	– Науковий гурток «Методичні основи організації позакласної роботи учнів з художньої обробки деревини», керівник – Щирбул О.М., залучено 7 студентів – Матійко О.та інші.
	– Гурток «Мультимедійні технології в технологічній освіті». Науковий керівник: доцент Царенко О.М. Кращі студенти (ТО15Б): Анастасій Сергій Олександрович, Арапов Дмитро Олегович, Матійко Олександр Олександрович.
	– Гурток «Сучасні кухні світу» Керівник: Царенко І.Л. Кращі – Сидоренко Н., Герц О.)
	– Гурток «Сучасні проблеми методики трудового навчання». Керівник к.п.н., старший викладач Манойленко Н.В. Робота наукового гуртка спрямована на поглиблення навчання та самоосвіти в галузі сучасних проблем трудового навчання майбутніх вчителів техноло...
	– Гурток «Розробка та створення електротехнічних приладів», Керівник Кононенко С.О.
	– Проблемна група  «Профільне навчання старшокласників технологій виробництва»  керівн. доц. - Чубар В. В.  Робота здійснюється згідно плану. В групі налічується 5 студентів. У студентському віснику опубліковано 3 статті.
	– Проблемна група "Наукові основи дизайну як виду проектної діяльності" (6 студентів). Науковий керівник: к.п.н., ст. викладач Богомаз-Назарова С.М.
	– Науковий гурток «Теоретичні питання дизайн-проектування одягу», керівник – Абрамова О.В., залучено 10 студентів – Кисельова О., Перерва А., Колтко Ю., Битюцька А., Онуфрак О., Соловей І., Фесянова Н., Усік С. та інші.
	– Науковий гурток «Наукові основи декоративно-прикладної творчості», керівник – Мироненко Н.В. Налічує 7 студентів.
	− студентські науково-практичні конференції та інші заходи, проведені кафедрою;
	Показ студентських моделей одягу «Палітра моди» (19.04.2018, ЦДПУ ім. В.Винниченка) - 14 номерів, 82 учасника. Керівник оргкомітету – Л.О.Чистякова.
	– Студенти, прийняли участь у всеукраїнській конференції «фізико-математичні та комп’ютерні науки, технології, навчання: науково-практичні рішення та підходи молодих науковців» (березень, 2018 р., секція технологічна та професійна освіта) . статті ст...
	1. Басова О.В. Мультимедійні засоби у профорієнтаційній діяльності вчителя трудового навчання та технологій
	2. Батай О.Ю. Мультимедійні технології навчання систем автоматизованого проектування у підготовці майбутніх учителів трудового навчання та технологій
	3. Битюцька А.О. Методика технології проектування власного стилю в одязі із можливостями використання сучасних технологій (трудове навчання, 9 клас)
	4. Васін А.В. Інноваційні засоби у профільній підготовці майбутніх учителів трудового навчання
	5. Воронін Д.І. Методичні особливості організації та проведення позакласної роботи з учнями основної школи
	6. Качур В.М. Застосування комп’ютерних засобів моделювання та аналізу для професійної освіти
	7. Козлова С.В. Інноваційне швейне обладнання у підготовці фахівців технологій
	8. Колтко Ю.С. Сучасні аспекти вивчення характеристик, вражаючих факторів та масштабних наслідків застосування потужної звичайної зброї
	9. Куклінська Ю.Р. Технології обробки продуктів харчування рослинного походження
	10. Латківський В.В. Застосування solidworks simulation у навчальному процесі
	11. Мелецький В.О. Формування міжпредметних компетенцій при виконанні учнями геометричної різьби по дереву
	12. Моцаренко М.Ю. Використання хмарних технологій у навчальному процесі
	13. Смутко М.В. Формування діяльнісного компоненту школярів при вивченні технологій приготування страв
	14. Соловей І.С. Інтерактивна взаємодія учнів на заняттях «технології» (старша школа)
	15. Токаренко М.А. Інтегровані сервіси google у професійній діяльності вчителів трудового навчання та технологій
	16. Шилко О.В. Особливості вивчення загальних умов розв’язування задач на знаходження геометричних характеристик поперечних перерізів стрижнів
	17. Якушкіна В.А. Сучасні засоби об’єктивного оцінювання знань учнів на уроках технологій
	18. Бондаренко І.В. Застосування графічних редакторів при викладанні дисципліни «інженерної та комп’ютерної графіки» у вчителів технологій
	– студенти прийняли участь у всеукраїнській конференції «фізико-математичні та комп’ютерні науки, технології, навчання: науково-практичні рішення та підходи молодих науковців» (жовтень, 2018 р., секція технологічна та професійна освіта).
	1) Білопольська А.А. Впровадження інтегрованих уроків з трудового навчання при вивченні технології приготування їжі
	2) Богомазюк Н.М. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання засобами проектних технологій
	3) Іванілова І.Г. Мультимедійні технології у професійному самовизначенні учнів старшої школи
	4) Колтко Ю.С. Формування в учнів старшої школи компетентностей з техногенних проблем у сучасному суспільстві
	5) Небесний А.О. Особливості застосування мультимедійних технологій на уроках трудового навчання
	6) Прудеус О.С. Проблемне навчання як засіб розвитку творчих здібностей учнів основної школи на уроках трудового навчання
	7) Ткаченко Г.М. Інноваційні технології навчання автосправи у міжшкільних навчально-виробничих комбінатах
	8) Усік С.С. Формування проектно-технологічної компетентності старшокласників у процесі орнаментування швейних виробів на заняттях технологій (профільний рівень, спеціалізація – швейна справа)
	9) Фесянова Н.С. Формування образного творчого мислення при навчанні художнього проектування одягу на заняттях технологій
	10) Ємельянов Р.С. Впровадження навчання з використанням 3-d технологій
	11) Бондаренко В.С. Теоретичні основи формування загальнотрудових умінь і навичок учнів на уроках трудового навчання
	12) Лауш А.С. Особливості проведення професійної роботи з учнями основної школи на уроках трудового навчання
	13) Терещенко Ю.Г. Розвиток художньо-конструктивного мислення учнів професійно-технічної освіти на заняттях технологій
	14) Тупаленко С.В. Вивчення історії перукарського мистецтва у профільному навчанні
	15) Фещенко І.С. Дослідження інноваційних текстильних матеріалів у сучасному одязі
	16) Царенко О.М. Активізація пізнавальної діяльності учнів профільної школи засобами доповненої реальності
	17) Писаренок І.О., Поляков А.В. Педагогічне спрямування творчої діяльності учнів у процесі гурткової роботи
	18) Омельченко А. Дизайн-проектування сценічного костюму із застосуванням біонічного напрямку
	19) Боса Т. Технологія автоматизованого вишивання одягу в залежності від дизайну
	− проведення олімпіад, участь студентів у ІІ турі всеукраїнської студентської олімпіади (зайняті призові місця);
	– Переможець Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Технологічна освіта» - студентка Крамаренко Н. ІІІ місце. Науковий керівник: к. пед. наук, доцент Чистякова Л.О.
	− участь у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (результати участі);
	− інших конкурсах, заходах (результати участі, призери);
	1. Боса Т. гр. ТН18М –Міжнародний конкурс дизайнерів «Мода без кордонів» (20 квітня 2018, м. Кропивницький) - 2 місце. Керівник – Єжова О.В.
	2. Боса Т. гр. ТН18М – ХVІІІ Міжнародний конкурс молодих дизайнерів «Печерcькі каштани», (26 травня 2018 р.,  м. Київ, Київський національний університет технологій та дизайну) -  вихід до півфіналу. Керівник – Єжова О.В.
	3. Міжнародний фестиваль «Об’єднаймо дітей мистецтвом», квітень 2018, Кропивницький, Сертифікати учасників – Перерва А. Керівники – Абрамова О.В., Єжова О.В., Куценко Т.В., Хріненко Т.В.,
	4. Фотовиставка, ЦДПУ, 1.06.18, звіт на сайті фізико-математичного ф-ту ЦДПУ. - Керівники – Абрамова О.В., Хріненко Т.В.
	5. International Art Festival «Treasures of Aegean Sea», Greece, липень, 2018. – Диплом учасника. – Перерва А.  Керівники – Абрамова О.В., Єжова О.В., Куценко Т.В., Хріненко Т.В.
	6. Національний фестиваль таланту і грації «Перлина країни 2018», м. Київ, листопад 2018 р., Диплом 1 місце за колекцію сценічного костюму - Абрамова О.В., Єжова О.В., Куценко Т.В., Хріненко Т.В.
	− участь студентів у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях та семінарах (вказати назву, місце проведення та учасників)
	− студентські публікації (список публікацій).
	Науково-дослідна робота студентів у 2018 році
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