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15 15 1 1 5 34 5 1  10 66 10 0 1 0 

 

*під поняттям “внутрішній сумісник” мається на увазі штатний працівник нашого 

університету, який за основним місцем роботи працює на іншій кафедрі. Викладачі, які за 

основним місцем роботи обіймають адміністративну посаду (ректор, проректори, декани, 

завідувач відділу кадрів, завідувач навчально-методичного відділу, завідувач педагогічною 

практикою університету, завідувач відділу профорієнтації та  

доуніверситетської підготовки тощо) входять у категорію “штатних” НПП.  

 

ІІ. Підготовка науково-педагогічних кадрів. 

Захист докторських дисертацій у 2021 році (у вчених радах нашого університету) 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

Тема дисертації Спеціальність Науковий 

консультант 

Дата захисту, 

спеціалізована 

вчена рада 

(заклад) 

- - - - - 

 

Захист кандидатських дисертацій у 2021 році (у вчених радах нашого університету) 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

Тема дисертації Спеціальність Науковий 

керівник 

Дата захисту, 

спеціалізована 

вчена рада 

(заклад) 

- - - - - 

 

Захист докторських дисертацій у 2021 році (у вчених радах інших ЗВО) 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

Тема дисертації Спеціальність Науковий 

консультант 

Дата захисту, 

спеціалізована 

вчена рада 

(заклад) 

- - - - - 

 

Захист кандидатських дисертацій у 2021 році (у вчених радах інших ЗВО) 

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. 

Клоц Євген Олександрович з 01.10.2021 року докторант Українського державного хіміко-

технічного університету за спеціальністю 102 Хімія 

Прогноз захисту дисертацій у 2022 році (прізвище та спеціальність).(не передбачено) 

Членство у постійно діючих спецрадах по захисту дисертацій: 

1. Головування у спецраді. 



 

 

2. Заступник голови, вчений секретар: 

Подопригора Наталія Володимирівна – д.пед.н., професор, професор кафедри природничих 

наук, хімії, географії та методик їхнього навчання, заступник голови спеціалізованої вченої 

ради Д 23.053.04 у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені 

Володимира Винниченка з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій 

на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальністю 

13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)», строком  з 11.07.2019 до 31.12.2020 (Наказ 

МОНУ від 11.07.2019 № 975); 

Трифонова Олена Михайлівна – д.пед.н., доцент, доцент кафедри природничих наук та 

методик їхнього навчання, вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д.23.053.04 в ЦДПУ 

ім. В. Винниченка (наказ МОНУ від 22.07.2020 №946, наказ МОНУ від 23.04.2021 №462, 

наказ МОНУ від 22.09.2021 №1012). 

3. Членство в раді. 

Подопригора Наталія Володимирівна – д.пед.н., професор,професор кафедри природничих 

наук,хімії, географії та методик їхнього навчання, член спеціалізованої вченої ради 

Д.23.053.02 в ЦДПУ ім. В. Винниченка (наказ МОНУ від 22.07.2020 №946, наказ МОНУ від 

23.04.2021 №462, наказ МОНУ від 22.09.2021 №1012). 

4. Опонування дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. 

5. Опонування дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. 

Опонування кандидатської дисертації: 

Лимарь Тетяни Вікторівни «Транспортний комплекс Полтавської області і основні напрями 

вдосконалення його територіальної організації» (КНУ ім.Т.Шевченка, січень 2021 р.) 

(Семенюк Л.Л.) 

Лемега Н. М. «Генетико-географічні особливості деградації грунтів Львівської області» 

Львівський нац. ун-т ім. І. Франка (28.01.2021 р.) (Кривульченко А.І.) 

5. Експертизи дисертацій. 

 

5. Експертизи дисертацій. 

 

Членство у разовій спецраді по захисту дисертацій: 

1. Головування у разовій раді. 

2. Заступник голови, вчений секретар. 

3. Членство в раді. 

4. Опонування дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії. 

Трифонова Олена Михайлівна 

– спецрада ДФ 26.053.044 в Національному педагогічному університеті імені М.П. 

Драгоманова: захист Коростельової Євгенії Юріївни – дисертація на тему: «Міжпредметні 

зв’язки в проєктній діяльності учнів основної школи як основа компетентнісного навчання 

фізики», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 

Освітні, педагогічні науки (наказ МОНУ від 26.10.2021 № 1136). 

(Виконавець: Трифонова О.М. – член ради, опонент). 

Подопригора Наталія Володимирівна – д.пед.н., професор, професор кафедри природничих 

наук, хімії, географії та методик їхнього навчання, офіційний опонент дисертації 

Каганцової Т.М. «Професійний розвиток керівників гуртків фізико-математичного 

спрямування закладів позашкільної освіти в системі післядипломної освіти» на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»: 

Глухівський  національний  педагогічний  університет імені Олександра Довженка. Захст 

відбувся 25 лютого 2021 року, Разова спеціалізована вчена рада ДФ 56.146.005 Наказ МОН 

України №1392 від 09.11.2020 року «Про утворення спеціалізованих вчених рад для 

присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до наказів Міністерства освіти і 

науки України від 18 серпня 2020 року №1064 (із змінами), від 28 вересня 2020 року №1198, 

21 жовтня 2020 року №1287». Посилання на сторінку разової спеціалізованої вченої ради 

ДФ 56.146.005: https://gnpuaspirantura.wixsite.com/naukovikadry/%D0%B4%D1%84-56-146-005 
 

5. Експертизи дисертацій. 

6. Рецензування дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії. 

https://gnpuaspirantura.wixsite.com/naukovikadry/дф-56-146-005


 

 

 Відгуки на автореферати дисертацій. 

1. Відгук на автореферат дисертації Головка  Миколи Васильовича «Становлення та 

розвиток теорії і методики навчання фізики в Україні (40-і роки  XVII ст. – 30-і роки  

XX ст.)», поданої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 

13.00.02 - теорія та методика навчання (фізика). (Виконавець: Плющ В.М.); 

2. Відгук на автореферат дисертації Романюк Руслани Костянтинівни «Теоретичні і 

методичні засади професійної підготовки вчителів біології до профільного навчання учнів», 

поданої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 

– теорія і методика професійної освіти . (Виконавець: Плющ В.М.); 

3. Відгук на автореферат дисертації Майковської В.І. на тему «Теорія і практика 

формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування у 

закладах вищої освіти», представленої на здобуття наукового ступеня доктора 

педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 

(Виконавець: Плющ В.М.); 

4. Відгук на автореферат дисертації Жáрої Ганни Іванівни на тему: «Теоретичні та 

методичні основи формування компетентності індивідуального здоров’язбереження вчителя 

в системі неперервної педагогічної освіти», поданої на здобуття наукового ступеня доктора 

педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 

(Виконавець: Плющ В.М.); 

5. Відгук про автореферат дисертації Ієвлєва Олександра Миколайовича «Теоретико-

методичні засади формування професійно-педагогічної мобільності майбутнього викладача в 

умовах магістратури», поданої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук 

зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. (Виконавець: Плющ В.М.); 

6. Відгук на автореферат дисертації Білик Валентини Григорівни «Теоретичні і 

методичні засади природничо-наукової підготовки майбутніх психологів у закладах вищої 

освіти», поданої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. (Виконавець: Плющ В.М.); 

7. Відгук про автореферат дисертації Козіброди Лариси Володимирівни «Теоретико-

методологічні основи соціалізації учнів з особливими освітніми потребами в умовах 

шкільного середовища (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)», подану на здобуття наукового 

ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 

педагогіки. (Виконавець: Плющ В.М.); 

8. Відгук на автореферат дисертації Височан Зоряни Юріївни «Формування 

компетентності в українському діалогічному мовленні майбутніх правознавців у процесі 

професійної підготовки», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. (Виконавець: Плющ 

В.М.); 

9. Відгук на автореферат дисертації Бацман Ольги Сергіївни «Підготовка майбутніх 

соціальних працівників до роботи зі студентами з функціональними обмеженнями здоров’я у 

закладах вищої освіти»,  поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. (Виконавець: Плющ В.М.); 

10. Відгук на автореферат дисертації Житнухіної Катерини Павлівни «Формування 

відповідального ставлення до майбутньої професії у студентів педагогічних університетів», 

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.07 

– теорія і методика виховання. (Виконавець: Плющ В.М.); 

11.  Бурчак Станіслав Олександрович, автореферат дисертації на тему: «Теоретичні і 

методичні засади розвитку творчості майбутніх учителів математики в процесі фахової 

підготовки», поданої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (Виконавці: Садовий М.І., 

Трифонова О.М.); 

12. Іщук Анастасія Анатоліївна, автореферат дисертації на тему: «Комп’ютерно-

орієнтована методична система навчання майбутніх учителів інформатики математичного 

програмування», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика) (Виконавці: 

Садовий М.І., Трифонова О.М.); 

13. Відгук на дисертаційне дослідженняя Карпенко Тетяни Анатолівни “Використання 



 

 

ландшафтно-техногенної складової регіональної екомережі в туристичній діяльності (на 

прикладі старопромислового регіону Кривбасу”, представлену на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії в галузі знань 10 “Природничі науки” за спеціальністю 103 

“Науки про Землю” (14.06.2021) (Виконавець: Маслова Н.М.). 

14. На автореферат докторської дисертації Т. С. Ямелинця (9.03.2021, Львівський нац. 

ун-т ім. І. Франка) "Теоретичні основи і практика інформаційного грунтознавства». 

15. На автореферат докторської дисертації Л. Ю. Сорокіної (9.12.2021, Київський нац. 

ун-т ім. Т. Шевченка) "Генетико-ландшафтознавче дослідження антропогенно змінених 

ландшафтів України». 

 

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 01.12.2021. Вказати назви підприємств, установ та організацій, що можуть бути 

зацікавлені у використанні. 

немає.  

 

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

дослідних робіт, грантів тощо) за формою: (немає) 

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 Задачі з фізики 

&& Problems of 

physics: 

навчально-

методичний 

посібник. 

Вергун І.В., 

Трифонова 

О.М.,  

2020-2021 

н.р. 

Курсів методики навчання 

природничих наук (фізики) 

основної школи 

Рішення 

кафедри 

природничих 

наук та 

методик 

їхнього 

навчання 

(протокол № 9 

від 21.04.2021 

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 

впровадження 

Практичні 

результати 

(обладнання, 

обсяг 

отриманих 

коштів, 

налагодження 

співпраці 

тощо) 

 - - - - - 

 



 

 

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

матеріалів. 

У разі наявності обов'язково подавати копії! 

1. Садовий М.І., Слюсаренко В.В., Трифонова О.М., Хомутенко М.В. Авторське свідоцтво 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Структура сайту «Лабораторія 

дидактики фізики, технологій та професійної освіти Інституту педагогіки Національної 

академії педагогічних наук України у Центральноукраїнському державному 

педагогічному університеті імені Володимира Винниченка» (№ 107838; зареєстр. 

06.09.2021.) 

2. Кормош Ж. О., Кормош Н. М., Юрченко О.М., Корольчук С. І. Савчук Т. І., Горбатюк Н. 

М., Бохан Ю.В. Патент «Спосіб визначення 3,6 – дихлор-2-метоксибензойної кислоти.» 

(uа147884u Україна, МПК51 G 01N27/333 (2006.01) Волинський національний університет 

імені Лесі Українки. – № 147884; заявл. 19.02.2021 ; опубл. 16.06.2021, Бюл. № 24).  

3. Савчук Т. І., Кормош Ж. О., Кормош Н. М., Юрченко О.М., Корольчук С. І. Горбатюк Н. 

М., Бохан Ю.В. Патент «Спосіб виготовлення графітно-пастового іоноселективного 

електрода для визначення активності пентахлофенолят-іонів.»( uа148339u Україна, 

МПК51 G 01N27/30 (2006.01) G 25В11/04 (2021.01)Волинський національний університет 

імені Лесі Українки. – № 148339; заявл. 19.02.2021 ; опубл. 28.07.2021, Бюл. № 30.)  

4. Корольчук С. І., Кормош Ж. О., Кормош Н. М., Юрченко О.М., Савчук Т. І., Горбатюк Н. 

М., Бохан Ю.В. Патент «Спосіб фотометричного визначення Ru(VI).» ( uа147885u 

Україна, МПК51 G 01J 1/00  G01N21/79(2006.01) G01N31/16(2006.01)Волинський 

національний університет імені Лесі Українки. – № 147885; заявл. 19.02.2021 ; опубл. 

16.06.2021, Бюл. № 24.)  

5. Кормош Ж.О.,Форостовська Т.О.,Бохан Ю.В.,Осип Ю.Л.,Зубрій З.В.,Юрченко О.М, 

Боркова С.Г, Савчук Т.І., Корольчук С.І, Онищук О.О.,Люшук К.Ю. Патент «Спосіб 

екстракційно-фотометричного визначення 4-хлорфеноксіоцтової кислоти.» ((19)UA 

(11)149080 (13)U (51) МПК G01N 33/15 (2006.01) B01D 11/04 (2006.01) C07C 53/16 

(2006.01)Волинський національний університет імені Лесі Українки. – № u 2021 03160; 

заявл. 08.06.2021; опубл. 13.10.2021, Бюл.No 41.)  

6. Кривульченко А.І. Географічна карта з описом «Ландшафтна структура 

Причорноморсько-Приазовського сухостепового краю»  (у цифровому форматі, базовий 

масштаб 1:200 000), (номер свідоцтва – 105752 від 19.08.2021.) 

7. Кривульченко А.І. Географічна карта з описом «Карта ступеня засоленості грунто-

підгрунтя Причорноморського сухого степу»  (у цифровому форматі, базовий масштаб 

1:200 000) (номер свідоцтва – 105752 від 19.08.2021.) 

8. Кормош А. Ж., Кормош Ж. О., Савчук Т. І., Горбатюк Н. М., Корольчук С. І., Кормош Н. 

М. Бохан Ю.В. Патент «Спосіб визначення цикламату»  (u202003312 Україна, МПК51 G 

01N33/15 С 07С211/35  Східноєвропейський національний університет імені Лесі 

Українки. – № 144822 ; заявл. 01.06.2020 ; опубл. 26.10.2020, Бюл. № 20. (0,14/0,02)) 
 

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

2021 році, робота з замовниками (обяг інформації — не більше 1 аркуша А4; до інформації 

додати фотоматеріали роботи лабораторії/центру).  

У 2021 році кафедра продовжувала співпрацювати спільно із науковою Лабораторією 

дидактики фізики, технологій і професійної освіти (ЛабДФТПО) Інституту педагогіки 

Національної академії педагогічних наук України у Центральноукраїнському державному 

педагогічному університеті імені Володимира Винниченка. Основні аспекти діяльності 

ЛабДФТПО визначалися темою наукових досліджень «Теоретико-методичні основи 

навчання фізики і технологій у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах» 

(0116U005381, наук. кер.: д.пед.н., проф. М.І. Садовий, 2016 – 2021).  

Співпраця з ЛабДФТПО в 2021 році була пов’язана з організацією наукових 

досліджень у галузі дидактики фізики, технологій та їхнім впровадженням в освітній процес 

вищої та загальноосвітньої школи, сприянням створенню й апробації нових технологій 

навчання та виховання майбутніх фахівців спеціальностей 014«Середня освіта (Хімія)», 

014.15 «Середня освіта (Природничі науки)». 



 

 

Інформаційним ресурсом ЛабДФТПО є відповідний сайт (http://ldf-kr.at.ua/), сторінка 

на офіційному сайті Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка (https://www.cuspu.edu.ua/ua/storinky-pidrozdiliv-

universytetu/laboratoriia-dydaktyky-fizyky/novyny-laboratorii ) та профіль у Google Scholar 

(https://scholar.google.com.ua/citations?user=n0w4s6AAAAAJ&hl=ru ). 
Згідно даним сервісу Google Scholar індекс Хірша ЛабДФТПО становить 16, 10-індекс 

дорівнює 36, загальна кількість цитувань 1728. ЛабДФТПО представлена у рейтинговому 

списку наукових колективів, чиї бібліометричні профілі зареєстровані у Google Scholar 

(http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=kollectivy). 
Нині профіль представлений у «Рейтингу наукових колективів», який представлений 

списком бібліометричних профілів, що розглядаються як наукові декларації вчених (наукових 

колективів) і використовуються в якості однієї зі складових джерельної бази для експертного 

оцінювання результативності дослідницької діяльності 

(http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=kollectivy#Cudp).  
За звітний період виконана наступна наукова робота: 

І. Виступили організаторами міжнародних, всеукраїнських і університетських 

конференцій та семінарів: 

– Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній 

освіті: зб. матер. ХІІ-ї Міжнародної наук.-практ. онлайн-інтернет конф., м. Кропивницький, 

01 листопада – 16 листопада 2021 рокуURL: https://www.cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2021-

2022-nr#. (м. Кропивницький, ЦДПУ ім. В. Винниченка). 

 (Виконавці: Садовий М.І., Бевз А.В., Трифонова О.М., Дробін А.А., 

Подопригора Н.В.). 

Рецензування наукових і навчально-методичних робіт: 

– Навчально-методичний посібник «Збірник задач з фізики професійно орієнтованого 

змісту», автори: Бевз А.В., Садовий М.І. (Виконавець: Трифонова О.М.); 

– Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт «Фізика Професійно 

орієнтовані лабораторні роботи», автори: Бевз А.В., Садовий М.І. (Виконавець: 

Трифонова О.М.); 

– Посібник «Навчання фізики учнів у віртуальному середовищі Algodoo», автори: 

Гайда В.Я., корможпатентСадовий М.І., Бондар Н.І. (Виконавець: Трифонова О.М.); 

– Посібник «Зошит для практичних робіт з фізики (механіка, молекулярна фізика)», 

автори: Федоренко В.П., Садовий М.І. (Виконавець: Трифонова О.М.); 

– Посібник «Зошит для практичних робіт з фізики (електрика, оптика, атомна фізика)», 

автори: Федоренко В.П., Садовий М.І. (Виконавець: Трифонова О.М.); 

– Навчальний посібник «Лабораторний практикум з неорганічної хімії», автори: 

Терещенко О.В., Форостовська Т.О., Чередник Д.С. (Виконавець: Трифонова О.М.); 

– Методичний посібник «Збірник різнорівневих завдань з фізики і астрономії», автори: 

Марченко-Іванюк О.В., Стадніченко С.М. (Виконавці: Садовий М.І., Трифонова О.М.); 

– Методичний посібник «Організація освітнього процесу із застосуванням технологій 

дистанційного навчання в Кіровоградській області», укладач: Литвиненко О.В. (Виконавець: 

Трифонова О.М.); 

– Методичний посібник «Методичні рекомендації до підсумкової атестації 

навчальному плану та навчальній програмі студентами першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія)», автори: Зарубіна А.В., 

Семенюк Л.Л., Мовчан С.В. (Виконавець: Трифонова О.М.); 

– Наукова робота «Науково-технічні засади підвищення точності промислових 

вимірювань температури термоелектричними перетворювачами» висунута на здобуття 

Премії Верховної Ради України молодим ученим, автор: Кочан О.В. (Виконавець: 

Трифонова О.М.). 

Членство в редколегіях: 

– Organizational problems of life quality management in the conditions of globalization. 

Monograph. Editors: Marian Duczmal, Tetyana Nestorenko. Opole: The Academy of Management 

and Administration in Opole, 2020; ISBN 978-83-66567-20-7; pp.428, illus., tabs., bibls.; URL: 

https://www.wszia.opole.pl/wp-content/uploads/2020/05/2_2021.pdf (Виконавець: 

Трифонова О.М.);  

http://ldf-kr.at.ua/
https://www.cuspu.edu.ua/ua/storinky-pidrozdiliv-universytetu/laboratoriia-dydaktyky-fizyky/novyny-laboratorii
https://www.cuspu.edu.ua/ua/storinky-pidrozdiliv-universytetu/laboratoriia-dydaktyky-fizyky/novyny-laboratorii
https://scholar.google.com.ua/citations?user=n0w4s6AAAAAJ&hl=ru
http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=kollectivy
http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=kollectivy#Cudp
https://www.wszia.opole.pl/wp-content/uploads/2020/05/2_2021.pdf


 

 

– Educational Processes Management: Development in Reform Context. Editors: Olena 

Tryfonova & Sławomir Śliwa. Monograph. Opole: The Academy of Management and 

Administration in Opole, 2021. С. 114–124. URL: https://www.wszia.opole.pl/wp-

content/uploads/2020/05/6_2021.pdf (Виконавець: Трифонова О.М.); 

– Фізика та освітні технології. Серія: педагогічні науки (спеціальності – 014). 

Категорія «Б» / Волинський національний університет імені Лесі Українки. Наказ МОНУ від 

30.11.2021 № 1290 (Виконавець: Трифонова О.М.) 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від «26» серпня 2021 р. 

№ 935 Трифонову О.М. включено до складу робочої групи з розроблення моделі 

регіональної (територіальної) програми науково-технічного розвитку та рекомендацій щодо 

подальшого впровадження її в регіонах України (Виконавець: Трифонова О.М.). 

 

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

науковим установами Національної академії наук України та галузевими академіями у 2019 

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

дисертаційних досліджень на базі установ НАН тощо). 

Науково-дослідна діяльність кафедри провадилась у межах співпраці з Лабораторією 

дидактики фізики, технологій і професійної освіти інституту педагогіки Національної 

академії педагогічних наук України у Центральноукраїнському державному педагогічному 

університеті імені Володимира Винниченка, результатами якої було спільне проведення 

науково-практичних конференцій та семінарів: 

Круглий стіл «Формування та оновлення освітніх програм кафедри природничих наук 

та методик їхнього навчання» (м. Кропивницький, ЦДПУ ім. В. Винниченка, 28 квітня 

2021 р.); 

Міжрегіональний науково-методичний семінар «Формування м’яких навичок 

(softskills) майбутніх кваліфікованих робітників в освітньому середовищі закладу 

професійної (професійно-технічної) освіти» (м. Кропивницький, ЦДПУ ім. В. Винниченка, 

08–10 вересня 2021 р.); 

XІІ Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Проблеми та інновації в 

природничо-математичній, технологічній і професійній освіті» (м. Кропивницький, ЦДПУ 

ім. В. Винниченка, 01–16 листопада, 2021 р.). 

 

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

та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення 

регіональних проблем. – немає 

 

8. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень. 

Навести дані про закупівлю унікальних наукових приладів та обладнання за формою: 

№ 

з/п 

Назва приладу (українською 

мовою та мовою оригіналу), його 

марка, виробник, країна 

походження 

Науковий напрями та 

структурний підрозділ, для 

якого здійснено закупівлю 

Вартість (тис. 

гривні) 

 - - - 

 

9. Сприяння спрівпраці університету з іншими ЗВО та організаціями в Україні та за 

кордоном. 

 

№ З ким укладено договір Термін дії (з - по) Предмет договору 

1 Masaryk University Department of Social 

education, Чехія 

 

06.04.21–29.04.2021 Обмін, навчання, 

стажування, спільні 

публікації 

 

https://www.wszia.opole.pl/wp-content/uploads/2020/05/6_2021.pdf
https://www.wszia.opole.pl/wp-content/uploads/2020/05/6_2021.pdf


 

 

10. Діяльність наукової школи (за наявності п’яти захищених здобувачів наукового ступеня). 

(немає) 

 

ІV. Публікації викладачів кафедри. 
Примітка. Незалежно від кількості авторів публікацію вказувати лише один раз! 

Видання підручників (рекомендовані МОН України)* 

№ 

з/п 

ПІБ автора / 

авторів 
Назва 

Тип видання (підручник, 

монографія, навчально-

методичний посібник) 

Вихідні дані, 

обсяг, кількість 

ум.др.а. 

     

* обов'язково подавати примірник видання! 

 

Видання монографій (рекомендовані вченою радою університету)* 

№ 

з/п 

ПІБ автора / 

авторів 
Назва 

Тип видання 

(монографія) 

Вихідні дані, 

обсяг, кількість 

ум.др.а. 

1 

Садовий М.І., 

Подопригора Н.В., 

Рєзіна О.В., 

Хомутенко М.В 

Трифонова О.М., 

 

Хмаро зорієнтовані 

освітні середовища 

навчання 

інформатики та 

фізики 

Колективна монографія 

Колективна 

монографія / За 

наук. ред. 

М.І. Садового; 

МОНУ; ЦДПУ 

ім. В. 

Винниченка. 

Кропивницький: 

ПП «Ексклюзив-

Систем», 2021. 

373 с 2 

(8.08 д.а.) 

2 Кривульченко А.І. 
Меліоративна 

географія 
Підручник 

Київ: Каравела, 

2021. – 235 с.  

(21,5 ум. др.арк.) 

* обов'язково подавати примірник видання! 

 

Видання монографій (за кордоном)* 

№ 

з/п 

ПІБ автора / 

авторів 

Назва Тип видання 

(підручник, 

монографія, 

навчально-

методичний 

посібник) 

Вихідні дані, обсяг, кількість ум.др.а. 

1. Tryfonova 

Olena. 

Expert assessment 

of the development 

of information and 

digital competence 

in modern 

globalized world. 

Improving living 

standards: 

current 

opportunities and 

limitations: 

monograph. 

Opole: The Academy of 

Management and Administration in 

Opole, 2020. P. 244–255. ISBN 

978-83-66567-21-4. (0,63 д.а.) 

URL: 

https://www.wszia.opole.pl/wp-

content/uploads/2020/05/5_2021.pdf  
 

2 Valentyna 

Pliushch – 

Education quality as 

one of the factors in 

life quality 

Improving living 

standards: 

current 

opportunities and 

Opole: The Academy of Management and 

Administration in Opole, 2020. P. 244–

255. ISBN 978-83-66567-21-4. (0,5 д.а.) 

URL: https://www.wszia.opole.pl/wp-

https://www.wszia.opole.pl/wp-content/uploads/2020/05/5_2021.pdf
https://www.wszia.opole.pl/wp-content/uploads/2020/05/5_2021.pdf
https://www.wszia.opole.pl/wp-content/uploads/2020/05/5_2021.pdf


 

 

№ 

з/п 

ПІБ автора / 

авторів 

Назва Тип видання 

(підручник, 

монографія, 

навчально-

методичний 

посібник) 

Вихідні дані, обсяг, кількість ум.др.а. 

limitations: 

monograph 

content/uploads/2020/05/5_2021.pdf 

3 Tryfonova О., 

Cherednyk D., 

Tykhonova A. 

Organization of the 

educational process 

in natural sciences 

in terms of distance 

education 

Improving living 

standards: 

current 

opportunities and 

limitations: 

monograph 

Educational Processes Management: 

Development in Reform Context. Editors: 

Olena Tryfonova & Sławomir Śliwa. 

Monograph. Opole: The Academy of 

Management and Administration in Opole, 

2021. С. 114–124. (0,6 / 0,2 д.а.) 

URL: https://www.wszia.opole.pl/wp-

content/uploads/2020/05/6_2021.pdf 

4 Mykola 

Sadovyi, 

Tryfonova О 

Preparation 

Methods of Natural 

Sciences Future 

Teachers for 

Physical Problems 

Solving on the Basis 

of Bilingual 

Approach 

Current 

Problems of 

Harmonization of 

Personality 

Development in 

the Modern 

Educational 

Space. 

Monograph. Editorial Board: Mykola 

Sadovyi and other. Opole: Publishing 

House WSZiA. 2021. S. 170–181. 

(0,6/0,3 д.а.) 

 URL: https://www.wszia.opole.pl/wp-

content/uploads/2020/05/11_2021.pdf 

*обов'язково подавати примірник видання або посилання на електронний варіант! 

 

 

Видання навчальних посібників (рекомендованих вченою радою університету для ЗВО 

або для закладів середньої освіти, рекомендовані методичною радою обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти)* 

№ 

з/п 

ПІБ автора / 

авторів 

Назва Тип видання (підручник, 

монографія, навчально-

методичний посібник) 

Вихідні дані, 

обсяг, кількість 

ум.др.а. 

     

*обов'язково подавати примірник видання! 

 

Видання навчально-методичних посібників (рекомендовані методичною радою, 

кафедрою) 

№ 

з/п 

ПІБ автора / 

авторів 

Назва Тип видання 

(навчально-

методичний посібник, 

методичні розробки, 

методичні 

рекомендації тощо) 

Вихідні дані, обсяг, 

кількість ум.др.а. 

1 Зарубіна А.В., 

Семенюк Л.Л., 

Мовчан С.В. 

Методичні 

рекомендації до 

підсумкової 

атестації для 

здобувачів І 

(бакалаврського) 

рівня вищої освіти 

спеціальності 014 

Середня освіта 

Методичні 

рекомендації 

Центральноукраїнський 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Володимира 

Винниченка. – 

Кропивницький, РВВ 

ЦДПУ ім. В. 

Винниченка, 2021. – 56 

https://www.wszia.opole.pl/wp-content/uploads/2020/05/5_2021.pdf
https://www.wszia.opole.pl/wp-content/uploads/2020/05/6_2021.pdf
https://www.wszia.opole.pl/wp-content/uploads/2020/05/6_2021.pdf
https://www.wszia.opole.pl/wp-content/uploads/2020/05/11_2021.pdf
https://www.wszia.opole.pl/wp-content/uploads/2020/05/11_2021.pdf


 

 

№ 

з/п 

ПІБ автора / 

авторів 

Назва Тип видання 

(навчально-

методичний посібник, 

методичні розробки, 

методичні 

рекомендації тощо) 

Вихідні дані, обсяг, 

кількість ум.др.а. 

(Географія)(у 

формі державного 

кваліфікаційного 

екзамену): для 

студ. галузі знань 

01 

Освіта/Педагогіка, 

спеціальність: 014 

Середня освіта 

(Географія). 

Освітньо-

професійних 

програм: Середня 

освіта (Географія) 

та краєзнавчо-

туристична робота, 

Середня освіта 

(Географія та 

Історія), Середня 

освіта (Географія 

та Мова і 

література 

(англійська)) 

першого 

(бакалаврського) 

рівня вищої освіти 

/ 

с. (5,1 д.а.) 

2 Абрамова О. В., 

Куценко Т. В., 

Садовий М. І., 

Соменко Д. В., 

Трифонова О. М. 

Методичні 

рекомендації до 

підготовки 

курсових і 

дипломних 

(кваліфікаційних) 

робіт: для 

студентів 

спеціальності 015 

Професійна освіта 

(за 

спеціалізаціями) 

першого 

(бакалаврського) 

рівня вищої освіти. 

Методичні 

рекомендації 

Центральноукраїнський 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Володимира 

Винниченка. 

Кропивницький: РВВ 

ЦДПУ імені 

Володимира 

Винниченка, 2020. 74 с. 

(4,9/0,98 д.а.) 

3 Вергун І.В., 

Трифонова О. М. 

Фізична 

лабораторія && 

Physical laboratory: 

навчально-

методичний 

посібник. 

навчально-

методичний посібник 

Кропивницький: ПП 

«Ексклюзив-Систем», 

2020. 104 с. 

(6,8/3,4 д.а.) 



 

 

№ 

з/п 

ПІБ автора / 

авторів 

Назва Тип видання 

(навчально-

методичний посібник, 

методичні розробки, 

методичні 

рекомендації тощо) 

Вихідні дані, обсяг, 

кількість ум.др.а. 

4 Терещенко О.В.,  

Форостовська 

Т.О.  

Чередник Д.С. 

Лабораторний 

практикум з 

неорганічної хімії 

Навчально-

методичний посібник 

Кропивницький: ФОП 

Піскова М.А., 2021, 

57с. (2,6/1,7 д.а.) 

5 Подопригора 

Н.В.,  

Форостовська 

Т.О. 

Плющ В.М. 

«Педагогічна 

практика: 

методичні 

рекомендації для 

здобувачів 

першого 

(бакалаврського) 

рівня вищої освіти 

спеціальності 014 

«Середня освіта 

(Хімія)», освітньо-

професійна 

програма «Середня 

освіта (Хімія, 

Біологія та 

здоров’я людини)» 

Навчально-

методичний посібник 

(протокол № 2 від 27 

січня 2021 року) 

Кропивницький, РВВ 

ЦДПУ ім. В. 

Винниченка, 2021. 58 с. 

120с. (5,5 д.а.)  

6 Подопригора 

Н.В., Плющ 

В.М., 

Форостовська 

Т.О.  

 

Методичний 

посібник 

«Педагогічна 

практика: 

методичні 

рекомендації для 

здобувачів другого 

(магістерського) 

рівня вищої освіти 

спеціальності 014 

«Середня освіта 

(Природничі 

науки)», освітньо-

професійна 

програма «Середня 

освіта (Природничі 

науки)». 

(Рекомендовано до 

видання 

методичною радою 

ЦДПУ ім. В. 

Винниченка  

Навчально-

методичний посібник 

(протокол № 2 від 27 

січня 2021 року) 

Кропивницький, РВВ 

ЦДПУ ім. В. 

Винниченка, 2021. 

120с. (4,2 д.а.) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Видання нормативних документів 

№ 

з/п 

ПІБ автора / авторів Назва Тип видання  Вихідні дані, 

обсяг, кількість 

ум.др.а. 

1 Клоц Є.О., 

Харченко С.П. 

Положення про визнання 

результатів навчання, отриманих у 

формальній, неформальній та/або 

інформальній освіті у 

Центральноукраїнському 

державному педагогічному 

університеті імені Володимира 

Винниченка: РВВ ЦДПУ ім. В. 

Винниченка, 2021. – 29 с. 

Друк. . (0,46 д.а.) 
Тираж 50. Зам. 

№ 9186_4. 

2 Клоц Є.О., 

Харченко С.П 

Положення про запобігання та 

протидію булінгу в 

центральноукраїнському 

державному педагогічному 

університеті імені володимира 

винниченка 

Друк. Кропивницький: 

РВВ ЦДПУ ім. 

В. Винниченка, 

2021. – 16 с. 

3 Клоц Є.О., 

Харченко С.П 

Положення про факультет 

Центральноукраїнського 

державного педагогічного 

університету імені Володимира 

Винниченка: РВВ ЦДПУ ім. В. 

Винниченка, 2021. – 17 с. 

Друк. Кропивницький: 

РВВ ЦДПУ ім. 

В. Винниченка, 

2021. – 17 с. 

4 Михида С.П. , 

Трифонова О.М. , 

Стрілець-Бабенко 

О.В.  

Положення про Раду молодих 

вчених Центральноукраїнського 

державного педагогічного 

університету імені Володимира 

Винниченка 

Друк. Кропивницький: 

РВВ ЦДПУ ім. 

В. Винниченка, 

2021. 12 с. 

 

Видання іншої друкованої продукції  

 

№ 

з/

п 

Автор/автори Назва Вихідні дані, обсяг 

Тези 

1 Берненко 

А.Ф., 

Гелевера О.Ф. 

Досвід впровадження 

STEM-освіти в 

навчання географії 

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-

практичної конференції з міжнародною участю 

«Стратегії інноваційного розвитку природничих 

дисциплін: досвід, проблеми та перспективи», 

Кропивницький, 2021, С. 120-123. (0.125/0.062 д.а.) 

2 Безверхий 

І.О., Гелевера 

О.Ф. 

Особливості 

використання 

сільськогосподарськи

х земель 

Устинівського 

району 

Кіровоградської 

області 

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-

практичної конференції з міжнародною участю 

«Стратегії інноваційного розвитку природничих 

дисциплін: досвід, проблеми та перспективи», 

Кропивницький, 2021, С. 114-117. (0.125/0.062 д.а.) 

3 Топольний 

Федір, 

Про критерії 

рекреаційної оцінки 

Матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Теоретичні і прикладні напрямки 



 

 

№ 

з/

п 

Автор/автори Назва Вихідні дані, обсяг 

Гелевера 

Ольга 

території розвитку туризму та рекреації в регіонах України», 

Кропивницький, 2021, С.348-353. (0.125/0.062  д.а.) 

4 Гелевера О.Ф. Закриття 

урановидобувних 

шахт: вирішення 

проблем чи 

створення нових. 

Матеріали Національного форуму  

«Поводження з відходами в Україні: законодавство, 

економіка, технології», м. Київ, 2021, с. 184-187. 

(0.125 д.а.) 

5 Кривульченко 

А.І. 

Меліоративна 

географія як 

актуальна 

світоглядно- 

прагматична галузь 

знань 

Стратегії інноваційного розвитку природничих 

дисциплін: досвід, проблеми та перспективи: 

збірник матеріалів  Всеукраїнської науково-

практичної конференції з міжнародною участю. 

Кропивницький, 2021. С. 97-100.  (0.125 д.а.) 

6 Маслова Н.М. Розвиток критичного 

мислення на уроках 

географії   

Стратегії інноваційного розвитку природничих 

дисциплін: досвід, проблеми та перспективи: 

збірник матеріалів Всеукраїнської науково-

практичної конференції з міжнародною участю (м. 

Кропивницький, 25-26 березня 2021 р.) / за заг. ред. 

проф. Н.А. Калініченко. Кропивницький: ФОП 

Піскова М.А., 2021.  – С. 22-25.  (0.125 д.а.) 

7 Чухнов І.М., 

Семенюк Л.Л. 

Суспільно-

географічні 

особливості розвитку 

та розміщення 

авіабудування в 

Україні // Стратегії 

інноваційного 

розвитку 

природничих 

дисциплін: досвід, 

проблеми та 

перспективи: збірник 

матеріалів 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції з 

міжнародною участю 

(м. Кропивницький, 

25-26 березня 2021 р.) 

Кропивницький: ФОП Піскова М.А., 2021. – с.111-

114. (0.125/0.062 д.а.) 

8 Форостовська 

Т.О. 

Чуйко П.І. 

Дослідження 

адсорбції оцтової 

кислоти  

ентеросорбентами із 

розчинів. Матеріали 

ІІІ Всеукраїнської 

науково-практичної 

Інтернет-конференції 

з міжнародною 

участю «Стратегії 

інноваційного 

м. Кропивницький, 25-26 березня 2021р.). 

Кропивницький: ФОП Піскова М.А., 2021. С.136-

139. (0,3/0.15д.а.) 



 

 

№ 

з/

п 

Автор/автори Назва Вихідні дані, обсяг 

розвитку 

природничих 

дисциплін: досвід, 

проблеми та 

перспективи». 

9 Форостовська 

Т.О. 

Чуйко П.І. 

Технологія веб-квест 

на уроках хімії. 

Theoretical and 

empirical scientific 

research: concept and 

trends: Collection of 

scientific papers 

«ΛΌГOΣ» with 

Proceedings of the II 

International Scientific 

and Practical 

Conference (Vol. 2), 

Oxford, May 28, 2021. 

Oxford-Vinnytsia: P.C. Publishing House & European 

Scientific Platform, 2021. Р. 97-99. (0,13/0,06д.а.) 

1

0 

Бохан Ю.В. 

Кормош Ж., 

Супрунович 

С., Кормош 

Н., Савчук Т., 

Корольчук С., 

Юрченко О., 

Боркова С., 

Ткач В. 

Нові хемосенсори для 

визначення цинку. 

Матеріали I 

Міжнародної 

наукової 

конференції»Актуаль

ні проблеми хімії, 

матеріалознавства та 

екології.- 

м. Луцьк, Україна 

12-14 травня 2021 року. – Луцьк: Вежа -друк 

2021. –С.123-124. (0,2/0,02д.а.) 

1

1 

Бохан Ю.В., 

Буднікова С.  

Порівняльна оцінка 

якості шампунів для 

волос на 

торгівельному ринку 

косметичних товарів 

Кіровоградщини. 

Матеріали 

Міжнародної 

науково-практичної 

конференції 

«Проблеми та 

перспективи розвитку 

науки, освіти та 

суспільства у ХХІ 

столітті.  

м. Полтава, Україна 

23 вересня 2021 року. –Полтава: Центр фінансово-

економічних наукових досліджень 

2021. –С.36-39 (0,15/0,07д.а.) 

1

2 

Плющ В.М. Організація 

самостійної роботи 

студентів з курсу 

«методика навчання 

хімії» засобами он-

лайн сервісів та 

платформ  

 

Збірник наукових праць Міжнародної науково-

практичної конференції ХІV Менделєєвські 

читання:, (Полтава, 25 лютого 2021 р.) / М-во 

освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. 

Г. Короленка [та ін.] – Полтава: Редакційно-

видавничий відділ ПНПУ імені В. Г. Короленка. 

2021. – 190 с. (0,125/0.062   д.а.) 



 

 

№ 

з/

п 

Автор/автори Назва Вихідні дані, обсяг 

1

3 

Плющ В.М. 

Лєвша Л.І. 

Поняття цифрової 

грамотності учнів у 

науково-педагогічній 

літературі  

Науково-практична конференція Теоретичні та 

практичні аспекти формування сучасних 

педагогічних технологій.  (м. Київ, 12-13 лютого 

2021 р.) (0,125/0.062   д.а.) 

1

4 

Плющ В.М. 

Начоса Н.М., 

Використання 

ментальних карт в 

освітньому процесі 

Стратегії інноваційного розвитку природничих 

дисциплін: досвід, проблеми та перспективи: зб. 

матер. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною 

участю (м. Кропивницький, 25–26 березня 2021 р.) 

/ за заг. ред. проф. Н.А. Калініченко. 

Кропивницький: ФОП Піскова М.А., 2021. С. 36–

39.  (0,125/0.062   д.а.) 

 

1

5 

Плющ В.М. 

Колісник 

А.М. 

Проблема якості 

шкільного 

підручника з хімії: 

теоретичний аспект. 

Стратегії інноваційного розвитку природничих 

дисциплін: досвід, проблеми та перспективи: зб. 

матер. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною 

участю (м. Кропивницький, 25–26 березня 2021 р.) 

/ за заг. ред. проф. Н.А. Калініченко. 

Кропивницький: ФОП Піскова М.А., 2021. С. 21–

27.  (0,125/0.062   д.а.) 

1

6 

Плющ В.М. 

Лєвша Л.І 

Формування 

цифрової 

компетентності учнів 

засобами он-лайн 

сервісів. 

Стратегії інноваційного розвитку природничих 

дисциплін: досвід, проблеми та перспективи: зб. 

матер. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною 

участю (м. Кропивницький, 25–26 березня 2021 р.) 

/ за заг. ред. проф. Н.А. Калініченко. 

Кропивницький: ФОП Піскова М.А., 2021. С. 56–

59.  (0,125/0.062   д.а.) 

 

1

7 

Плющ В.М. Розвиток 

самоосвітн

іх 

умінь май

бутніх 

учителів: 

принципи 

та 

етапи орга

нізації  

 

Збірник наукових праць VI Международная 

научно-практическая конференция «TOPICAL 

ISSUES OF MODERN SCIENCE, SOCIETY AND 

EDUCATION» 26-28 декабря 2021 года 

Харьков, Украина (0,125 д.а.) 

1

8 

Плющ В.М. Білінгваль

ний підхід 

у 

підготовці 

майбутніх 

учителів 

природнич

их 

дисциплін: 

проблеми 

та 

перспекти

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-

практичної конференції з міжнародною участю 

Стратегії інноваційного розвитку природничих 

дисциплін: досвід, проблеми та перспективи: (м. 

Кропивницький, 25-26 березня 2021 р.) / за заг. ред. 

проф. Н.А. Калініченко. Кропивницький: ФОП 

Піскова М.А., 2021. 175 с (0,125 д.а.) 



 

 

№ 

з/

п 

Автор/автори Назва Вихідні дані, обсяг 

ви  

 

1

9 

Трифонова 

О.М., 

Садовий М.І., 

Вергун І.В. 

Методика навчання 

природничих наук в 

умовах адаптивного 

навчання. 

Сучасна освіта і наука: проблеми, перспективи, 

інновації: зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф.; 

відп. ред. Т.Ю. Дудка. К., 2021 С. 333–338 

 (0,26 / 0,09 д.а.) 

2

0 

Трифонова 

О.М. 

Реалізація 

міжпредметних 

зв’язків під час 

навчання 

мехатроніки 

Міжпредметні зв’язки природничо-математичних 

дисциплін в освітньому процесі: матер. Всеукр. 

наук.-практ. Інтернет-конф., 10-12 березня 2021 р. / 

укл.: Н.А. Головіна, Г.П. Кобель, О.С. Мартинюк. 

Луцьк: Вежа-Друк, 2021. С. 47–50. (0,3 д.а.) 

2

1 

Трифонова 

О.М., 

Самойленко 

Ю.О. 

Інформаційно-цифрові 

технології та їхня 

роль при навчанні 

природничих наук 

Стратегії інноваційного розвитку природничих 

дисциплін: досвід, проблеми та перспективи: зб. 

матер. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною 

участю (м. Кропивницький, 25–26 березня 2021 р.) 

/ за заг. ред. проф. Н.А. Калініченко. 

Кропивницький: ФОП Піскова М.А., 2021. С. 36–

39. (0,3 / 0,15д.а.) 

2

2 

Трифонова 

О.М., 

Курнат Г.Л. 

Особливості 

використання Google 

Classroom в умовах 

дистанційного 

навчання 

Проблеми та інновації в природничо-

математичній, технологічній і професійній освіті: 

зб. матер. ХІ-ї Міжнар. наук.-практ. онлайн-

інтернет конф., м. Кропивницький, 7 травня – 14 

травня 2021 р. / Відп. ред. М.І. Садовий. 

Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 

2021. С. 50–52. (0,17 / 0,085д.а.) 

2

3 

Трифонова 

О.М., 

Абрамова О.В

., 

Садовий М.І., 

Абрамова Л.А

. 

Реалізація кейс-

технологій при 

підготовці майбутніх 

фахівців цифрових 

технологій 

Сучасна наука та освіта: матеріали міжнар. наук.-

практ. конф., 14-15 квітня 2021 р., м. Старобільськ: 

ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2021. С. 80–83. 

(0,22 / 0,06д.а.) 

2

4 

Трифонова 

О.М., 

Канчук У.І., 

Садовий М.І. 

Створення власної 

сонячної панелі як 

альтернативного 

джерела енергії 

Технологічна та професійна освіта: Всеукр. зб. 

наук. пр. студ., аспір., викл. і вчителів закл. заг. 

середн. осв. / за заг. ред.: М.І. Садового, 

О.М. Щирбула. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. 

В. Винниченка, 2021. Вип. 7. С. 57–62. (0,48 / 

0,16д.а.) 

2

5 

Трифонова 

О.М., 

Коврига Д.Ю. 

Система домашніх 

дослідів з електрики 

та магнетизм 

Технологічна та професійна освіта: Всеукр. зб. 

наук. пр. студ., аспір., викл. і вчителів закл. заг. 

середн. осв. / за заг. ред.: М.І. Садового, 

О.М. Щирбула. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. 

В. Винниченка, 2021. Вип. 7. С. 62–67. (0,48 / 0,24 

д.а.) 

2

6 

Трифонова 

О.М., 

Головченко В

.Ю. 

Розвиток цифрової 

компетентності 

студентів спеціальності 

015 Професійна освіта 

(Цифрові технології) 

Технологічна та професійна освіта: Всеукр. зб. 

наук. пр. студ., аспір., викл. і вчителів закл. заг. 

середн. осв. / за заг. ред.: М.І. Садового, 

О.М. Щирбула. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. 

В. Винниченка, 2021. Вип. 7. С. 79–86. (0,56 / 



 

 

№ 

з/

п 

Автор/автори Назва Вихідні дані, обсяг 

як результат 

опанування 

навчального курсу 

CCNA DISCOVERY 

4.0 

0,28д.а.) 

2

7 

Трифонова 

О.М., 

Дудченко О.О

., 

Садовий М.І. 

Методика 

використання 

смартфонів при 

навчанні 

природничих наук. 

Актуальні проблеми розвитку творчої 

особистості майбутнього педагога в контексті 

інтеграції України до єдиного європейського і 

світового освітнього простору: матер. І Міжнар. 

наук.-практ. конф., 27–29 жовтня 2021 р. Глухів. 

С. 113–116. (0,3 / 0,1 д.а.) 

2

8 

Трифонова 

О.М. 

Роль ради молодих 

вчених ЗВО у 

підготовці вчителів 

природничо-

математичних 

дисциплін 

Актуальні проблеми природничо-математичної 

освіти в Україні: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. 

конф., 16-17 вересня 2021 р., Херсон: Херсонський 

держ. ун-т, 2021. С. 78–81. (0,2 д.а.) 

2

9 

Трифонова 

О.М., 

Садовий М.І., 

Курнат Г.Л. 

Методика 

використання мови 

Python при 

розв’язуванні задач з 

астрономії 

Проблеми та інновації в природничо-

математичній, технологічній і професійній освіті: 

збірник матеріалів ХІІ-ї Міжнародної науково-

практичної онлайн-інтернет конференції, м. 

Кропивницький, 01 листопада – 16 листопада 2021 

року / Відп. ред. М.І. Садовий. Кропивницький: 

РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2021. С. 92–93 (0,13 

/ 0,04д.а.) 

3

0 

Садовий М.І., 

Бевз А.В., 

Трифонова О.

М 

Проблеми та 

інновації в 

природничо-

математичній, 

технологічній і 

професійній освіті 

Зб. матер. ХІІ-ї Міжнародної наук.-практ. онлайн-

інтернет конф., м. Кропивницький, 01 листопада – 

16 листопада 2021 року / Відп. ред. М.І. Садовий. 

Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 

2021. 110 с. (7,2 / 2,4 д.а.) 

3

1 

Трифонова О.

М., 

Садовий М.І. 

Особливості 

використання 

робототехнічних 

комплектів у 

навчанні курсу 

«Природничі науки» 

Концепція формування природничо-наукової 

компетентності та світогляду майбутнього 

фахівця в умовах STEM-освіти : матер. Міжнар. 

наук. конф., 6-7 жовтня 2021 р., м. Кам’янець-

Подільський: Кам.-Под. нац. ун-т імені Івана 

Огієнка, 2021. С. 85.( 0,08 / 0,04 д.а.) 

3

2 

Тихонова 

А.С. 

Подопригора 

Н.В. 

Застосування засобів 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій в навчанні 

природничих 

дисциплін 

Стратегії інноваційного розвитку природничих 

дисциплін: досвід, проблеми та перспективи: всеукр. 

наук.-практ. Інтернет-конф., 25-26 бер. 2021р. : 

матеріали конф. Кропивницький, 2021. С. 53–55. 

(0,125/0.062  д.а.) 

3

3 

Ляшок К.А. 

Подопригора 

Н.В. 

Активізація 

пізнавального 

інтересу учнів 

старшої школи у 

вивченні 

природничих наук 

Стратегії інноваційного розвитку природничих 

дисциплін: досвід, проблеми та перспективи: всеукр. 

наук.-практ. Інтернет-конф., 25-26 бер. 2021р. : 

матеріали конф. Кропивницький, 2021. С. 51–53. 

(0,125/0.062  д.а.) 



 

 

№ 

з/

п 

Автор/автори Назва Вихідні дані, обсяг 

3

4 

Подопригора 

Н.В. 

Дистанційне 

навчання на 

природничих 

кафедрах під час 

карантину COVID-19: 

переваги та недоліки 

Стратегії інноваційного розвитку природничих 

дисциплін: досвід, проблеми та перспективи: всеукр. 

наук.-практ. Інтернет-конф., 25-26 бер. 2021р. : 

матеріали конф. Кропивницький, 2021. С. 17–19. 

(0,17 д.а.) 

3

5 

Подопригора 

Н.В. 

Особливості 

використання 

платформи GOOGLE 

CLASSROOM для 

організації 

дистанційного 

навчання теоретичної 

фізики майбутніх 

учителів 

природничих наук 

Сучасна освіта і наука: проблеми, перспективи, 

інновації: міжнар. наук.-практ. конф., 27-29 січ. 

2021р. : збірник наукових праць. Київ, 2021. С. 291-

296. (0,3 д.а.) 

3

6 

Подопригора 

Н.В. 

Гулай О.В. 

Вивчення 

гальванотаксису в 

інтегрованому курсі 

«природничі науки» 

Актуальні проблеми природничо-математичної 

освіти в Україні: всеукр. наук.-практ. конф., 16-17 

вер. 2021р. : збірник матеріалів. Херсон, 2021. С. 44-

47. (0,14/0.07 д.а.) 

3

7 

Мирза-

Сіденко В.М., 

Троцький М. 

До питання щодо 

функціонального 

зонування території 

РЛП 

«Світловодський» 

(Кіровоградська 

область) 

Стратегії інноваційного розвитку природничих 

дисциплін: досвід, проблеми та перспективи: 

збірник матеріалів Всеукраїнської науково-

практичної конференції з міжнародною участю (м. 

Кропивницький, 25-26 березня 2021 р.) / за заг. ред. 

проф. Н.А. Калініченко. Кропивницький: ФОП 

Піскова М.А., 2021.-С.100-104. (0,15\0.075д.а.) 

Статті (у виданнях, які не включені до переліку фахових видань України) 

1 Кривульченко 

А.І. 

Глобальний 

геоінжиніринг у 

контексті 

меліоративної 

географії як 

світоглядного 

геоекологічного 

напрямку 

Вплив кліматичних змін на просторовий розвиток 

територій Землі: наслідки і шляхи вирішення: 

збірник матеріалів IV Міжнародної науково-

практичної конференції (м. Херсон), 2021. С. 199-

204. (0,5 д.а.) 

2 Майстренко 

Р.С., Маслова 

Н.М. 

Дитяча смертність в 

світі та Україні: 

причини та 

територіальні 

відмінності 

Стратегії інноваційного розвитку природничих 

дисциплін: досвід, проблеми та перспективи: 

збірник матеріалів Всеукраїнської науково-

практичної конференції з міжнародною участю (м. 

Кропивницький, 25-26 березня 2021 р.) / за заг. ред. 

проф. Н.А. Калініченко. Кропивницький: ФОП 

Піскова М.А., 2021. С. 117-120. (0,5\0.25 д.а.) 

3 Стасенко 

К.Р., Онойко 

Ю.Ю. 

Переваги та недоліки 

тестового контролю в 

освітньому процесі в 

закладах загальної 

середньої освіти. 

Стратегії інноваційного розвитку природничих 

дисциплін: досвід, проблеми та перспективи: 

збірник матеріалів Всеукраїнської науково-

практичної конференції з міжнародною участю 

Кропивницький, 2021 р. С. 39-41. (0,5\0.25  д.а.) 

4 Сільченко Ю. До питання міграцій Actual trends of modern scientific research. Abstracts 



 

 

№ 

з/

п 

Автор/автори Назва Вихідні дані, обсяг 

Ю., Cеменюк 

Л. Л. 

населення України та 

Кіровоградської 

області. 

of the 6th International scientific and practical 

conference. MDPC Publishing. Munich, Germany. 

2021. Pp. 233-239. URL: https://sci-conf.com.ua/vi-

mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-

konferentsiya-actual-trends-of-modern-scientific-

research-17-19-yanvarya-2021-goda-myunhen-

germaniya-arhiv/ (0,5 д.а.) 

5 Ляшок К.А.  

Подопригора 

Н.В. 

Активізація 

пізнавальної 

діяльності учнів 

засобами ігрових 

технологій при 

вивчені природничих 

наук 

Студентський науковий вісник. Кропивницький, 

2021. Вип. 24. С.185–188. (0,5\0.25  д.а.) 

6 Кривульченко 

А.І., Семенюк 

Л.Л. 

Становлення 

підготовки географів 

та розвиток 

географічної науки в 

ЦДПУ імені 

Володимира 

Винниченка 

Вища школа. 2021. № 6 (202). – С. 69-83. 
(0,7 д.а.) 

7 Зарубіна А.В. 

Грамоздова 

Л.В. 

Дербенова 

Я.в. 

Володівський 

Б.П. 

Дубровик-

Рохова А.О. 

Праворський 

Р.В. 

особливості 

реформування в 

країнах Східної Азії в 

контексті стрімкого 

економічного 

розвитку 

sbn 978-83-949403-4-8 polish science journal (issue 

7(40), 2021) - warsaw: sp. z o. o. "iscience", 2021.- с. 

55-67. (0,5/0.07 д.а.) 

Статті у виданнях, включених до переліку фахових видань України 

1.  Форостовська 

Т.О. Бохан 

Ю,В. 

Віртуальний 

лабораторний 

практикум як засіб 

вивчення 

природничих 

дисциплін 

Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – 

2021. – Вип.194. – С. 74-78. – (ЦДПУ ім. В. 

Винниченка). Фахове видання. 

https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/articl

e/view/789/722 (0,65/0,325) 

2.  Бохан Ю.В. 

Сидорова 

Л.П., Кормош 

Ж.О., 

Пльонсак 

П.П., 

Павленко 

Ю.Л.,  

Одночасне 

визначення вмісту 

синтетичних 

барвників Е110 і 

Е124 у суміші.  

Криміналістичний вісник: Науково-практичний 

збірник. – 2020. – №1 (33). – С. 81-94. – ДНДЕКЦ 

МВС України; НАВС. Київ: ДНДЕКЦ МВС 

України Фахове видання. 

https://visnyk.dndekc.mvs.gov.ua/index.php/visnuk/arti

cle/view/104  
 

https://doi.org/10.37025/1992-4437/2020-33-1-81 

(0,75/0,19) 

3.  Бохан Ю.В. Використання Науковий журнал «Інноваційна педагогіка». – 

https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-actual-trends-of-modern-scientific-research-17-19-yanvarya-2021-goda-myunhen-germaniya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-actual-trends-of-modern-scientific-research-17-19-yanvarya-2021-goda-myunhen-germaniya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-actual-trends-of-modern-scientific-research-17-19-yanvarya-2021-goda-myunhen-germaniya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-actual-trends-of-modern-scientific-research-17-19-yanvarya-2021-goda-myunhen-germaniya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-actual-trends-of-modern-scientific-research-17-19-yanvarya-2021-goda-myunhen-germaniya-arhiv/
https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/789/722
https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/789/722
https://visnyk.dndekc.mvs.gov.ua/index.php/visnuk/article/view/104
https://visnyk.dndekc.mvs.gov.ua/index.php/visnuk/article/view/104
https://doi.org/10.37025/1992-4437/2020-33-1-81


 

 

№ 

з/

п 

Автор/автори Назва Вихідні дані, обсяг 

Форостовська 

Т.О. 

освітнього 

мобільного сервісу 

Socrative 

під час дистанційного 

навчання майбутніх 

учителів 

природничих 

дисциплін.  

Серія: Педагогічні науки. – 2021. – Вип.34. – Т.2. – 

С. 24-28. – (ПУ «Причорноморський науково-

дослідний інститут економіки та інновацій», 

Видавничий дім «Гельветика»). (0,7д.а.) 

4.  1. Плющ В.М.  

 

Білінгвальне 

навчання при 

підготовці майбутніх 

учителів 

природничих 

дисциплін.  

Наукові записки. Серія «Педагогічні науки». Вип. 

198. РВВ ЦДПУ. Кропивницький, 2021. С. 51–55 

(0,5 д.а.) 

5.  Трифонова 

О.М. 

Особливості 

створення освітнього 

середовища на 

засадах 

самоорганізації й 

інтеграції 

природничих наук, 

цифрової 

трансформації та 

комп’ютерних 

технологій 

Науковий вісник Ужгородського університету. 

Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». 2021. 

Вип. 1 (48). С. 410–414. (0,7д.а.) 

6.  Трифонова 

О.М. 

Розвиток 

кіберкультури 

майбутніх педагогів 

при навчанні основ 

наукових досліджень. 

Педагогіка формування творчої особистості у 

вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя: 

Класичний приватний університет, 2021. № 75, 

Т. 3. С. 101–106.   (Index Copernicus) (0,5 д.а.) 

7.  Трифонова 

О.М. 

Курнат Г.Л. 

GOOGLE 

CLASSROOM як засіб 

інтенсифікації 

освітнього процесу в 

умовах дистанційної 

освіти 

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (ЦДПУ 

ім. В. Винниченка). Кропивницький, 2021. Вип. 198. 

С. 65–70 (Index Copernicus). (0,5 / 0,25 д.а.) 

8.  Трифонова 

О.М. 

 

Особливості 

формування 

дослідно-

експериментаторсько

ї компетентності 

учнів у 

білінгвальному 

освітньому 

середовищі 

Наукові записки Бердянського державного 

педагогічного університету. Серія : Педагогічні 

науки : зб. наук. пр. Вип. 2. Бердянськ: БДПУ, 2021. 

С. 123–133. 

(DOI 10.31494/2412-9208-2021-1-2-123-133) (0,8 

д.а.) 

9.  Трифонова 

О.М 

3D-ручка як засіб 

формування STEM-

компетентності учнів 

основної школи під 

час навчання фізики 

Педагогічні науки: теорія та практика. 

Запоріжжя. № 2 (38), 2021. С. 52–58.  

(DOI https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-2-08 ) 

(0,9 д.а.) 

https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-2-08


 

 

№ 

з/

п 

Автор/автори Назва Вихідні дані, обсяг 

10.  Давидов О.В., 

Чаус В.Б., 

Онойко 

Ю.Ю., Роскос 

О.М., 

Сімченко С.В. 

Моніторинг 

морфодинаміки 

берегового бар’єру 

«крилатий мис» 

Кінбурнська-

Покровська-Довгий 

(за 2019-21 роки) 

Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Серія: Географічні науки 

Випуск 15. – Херсон, 2021. – С. 39-50. 

(0,7 д.а.) 

11.  Зарубіна А.В. 

Спененко 

О.К. 

Пономаренко 

Л.І. 

Безперервна 

педагогічна освіта у 

контексті 

інноваційних 

проектів суспільного 

розвитку 

Науковий часопис національного педагогічного 

університету ім. М.П. Драгоманова Серія 5. 

Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник 

наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. 

пед. ун-т імені М. П. Драгоманова 

Випуск 82.–Київ: Видавничий дім «Гельветика», 

2021. – С.152-158. (0,6/0,2 д.а.) 

 

 

Наукові праці, опубліковані у 2021 році у виданнях, включених до наукометричних баз 

даних Scopus і Web of Science Core Collection 

Інформацію подавати англійською мовою! 

№ 

з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де опубліковано роботу Том, номер 

(випуск), перша-

остання 

сторінки роботи. 

Scopus 

1 Zh. 

Kormosh,  

N. Kormosh,  

N. 

Gorbatyuk,  

I. Kotsan,  

S. 

Suprunovich,  

V. 

Parchenko,  

T. Savchuk 

&  

S. Korolchuk 

Bokhan 

Yuliia 

Potentiometric 

Sensor for 

Naproxen 

Determination 

Pharmaceutical Chemistry Journal. –  2021. –No. 55. – 

рр.97 –99 
 

(0,45/0,05 д.а.) 

     

Web of Science Core Collection 

     

 *Якщо наукова праця опубліковання у виданні, яке включене до наукометричних баз даних 

Scopus / Web of Science Core Collection та Copernicus – її необхідно подавати  лише один 

раз, в таблиці публікацій Scopus / Web of Science Core Collection! 

 



 

 

Наукові праці, опубліковані у 2021 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 Форостовська 

Т.О.  

Гуманітаризаці

я освіти як 

умова 

формування 

готовності до 

реалізації 

професійного 

самовизначенн

я майбутніх 

учителів хімії 

Міжнародний 

науковий журнал 

«Грааль науки» : за 

матеріалами I 

Міжнародної 

науково-практичної 

конференції «Science 

of post-industrial 

society: globalization 

and transformation 

processes», (4 червня   

2021). ГО 

«Європейська 

наукова платформа» 

(Вінниця, Україна) та 

ТОВ «International 

Centre Corporative 

Management»  

(Відень, Австрія), 2021 № 5. С. 232-

235. 

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/gr

ail-of-

science/article/view/13119/12056  

(0,35 д.а.) 

2 Форостовська 

Т.О. 

Професійне 

самовизначенн

я майбутніх 

учителів хімії  

в умовах 

використання 

активних 

методів 

навчання 

Scientific Collection 

«InterConf», (52): 

with the Proceedings 

of the 1 st 

International Scientific 

and Practical 

Conference 

«International 

Scientific Discussion: 

Problems, Tasks and 

Prospects» 

(April 21-22, 2021). Brighton, Great 

Britain: A.C.M. Webb Publishing Co 

Ltd., 2021. Р. 206-213. 

https://www.interconf.top/documents/

2021.04.21-22.pdf  (0,4 д.а.) 

3 Forostovska 

T. 

Lypchanko-

Kovachyk О. 

Use of ICT as a 

Significant 

Factor for 

Formation of 

Readiness for 

Realization of 

Professional 

Self-

Determination 

of Future 

Teachers 

Atlantis Press. 

Proceedings of the 

International 

Conference on 

Economics, Law and 

Education Research 

(ELER 2021). V.170. 

Р.277-282 

https://www.atlantis-

press.com/proceedings

/eler-21/sessions/3905 
 

(0,7/0,35 д.а.) 

4 Форостовська

Т.О. 

Бохан Ю.В. 

Скринінг 

якості 

косметичних 

миючих засобів 

Міжнародний 

науковий журнал 

«Грааль науки», №8, 

вересень 2021:  за 

(0,2 д.а.) 

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/grail-of-science/article/view/13119/12056
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/grail-of-science/article/view/13119/12056
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/grail-of-science/article/view/13119/12056
https://www.interconf.top/documents/2021.04.21-22.pdf
https://www.interconf.top/documents/2021.04.21-22.pdf
https://www.atlantis-press.com/proceedings/eler-21/sessions/3905
https://www.atlantis-press.com/proceedings/eler-21/sessions/3905
https://www.atlantis-press.com/proceedings/eler-21/sessions/3905


 

 

№

 

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. 

для волосся на 

прикладі 

шампунів 

матеріалами ІІ 

Міжнародної 

науково-практичної 

конференції «An 

integrated approach to 

science modernization: 

methods, models and 

multidisciplinarity» – 

24 вересня 2021 року 

ГО «Європейська 

наукова платформа» 

(Вінниця, Україна) та 

ТОВ «International 

Centre Corporative 

Management» 

(Відень, Австрія) . –

С.153-158 

https://doi.org/10.3607

4/grail-of-

science.24.09.2021 

5 Кормош Ж. , 

Кормош Н., 

Мацькив Е., 

Форостовська 

Т., 

Бохан Ю., 

Горбатюк Н. 

 Голуб В., 

Караим О. 

Потенциометри

чний сенсор 

для 

количественног

о определения 

кетопрофена 

Науковий журнал 

«Химико-

фармацевтический 

журнал». – Том 55, 

№ 11 (2021).– С. 73-

76. – (© 1993–2020 

Издательский дом 

«Фолиум»). 

(0,45/0,55д.а.) 

 

 

Членство у редколегії наукового видання України категорії “Б” (фахове): (немає) 

 

Індекси цитування викладачів кафедри!!!!!!!!! 

 

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

Collection, Google Scholar) 

Подопригора Наталія 

Володимирівна 

2 Scopus 

0 Web of Science Core Collection 

7 Google Scholar 

0 Copernicus 

Трифонова Олена 

Михайлівна 

1 Scopus 

1 Web of Science Core Collection 

12 Google Scholar 

0 Copernicus 



 

 

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

Collection, Google Scholar) 

Плющ Валентина 

Миколаївна 

0 Scopus 

0 Web of Science Core Collection 

4 Google Scholar 

0 Copernicus 

Клоц Євген 

Олександрович 

6 Scopus 

0 Web of Science Core Collection 

5 Google Scholar 

0 Copernicus 

Бохан Юлія 

Володимирівна 

1 Scopus 

0 Web of Science Core Collection 

2 Google Scholar 

0 Copernicus 

Терещенко Оксана 

Василівна 

0 Scopus 

0 Web of Science Core Collection 

1 Google Scholar 

3 Copernicus 

Форостовська Тетяна 

Олександрівна 

0 Scopus 

0 Web of Science Core Collection 

1 Google Scholar 

0 Copernicus 

Семенюк Лариса 

Леонтіївна 

0 Scopus 

0 Web of Science Core Collection 

2 Google Scholar 

0 Copernicus 

Онойко Юрій Юрійович 

0 Scopus 

0 Web of Science Core Collection 

3 Google Scholar 

0 Copernicus 

Зарубіна Антоніна 

Володимирівна 

0 Scopus 

3 Web of Science Core Collection 

8 Google Scholar 

0 Copernicus 

Гелевера Ольга 

Федорівна 

0 Scopus 

2 Web of Science Core Collection 



 

 

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

Collection, Google Scholar) 

4 Google Scholar 

0 Copernicus 

Маслова Наталія 

Миколаївна 

0 Scopus 

0 Web of Science Core Collection 

3 Google Scholar 

0 Copernicus 

Мирза–Сіденко Валентина 

Миколаївна 

0 Scopus 

0 Web of Science Core Collection 

5 Google Scholar 

0 Copernicus 

 

 

 

Загальна кількість публікацій 

Загал

ьний 

об’єм 

вида

нь за 

звітн

ий 

рік 

(к-

сть/д.

а.) 

Від загального об’єму 

Моногр

афії(к-

сть/д.а.

) 

 

(рекоме

ндов. 

вч.радо

ю + за 

кордон

ом) 

Підруч

ники(к-

сть/д.а.) 

Навчаль

ні 

посібни

ки 

(рекоме

ндовані 

вченою 

радою 

або 

методич

ною 

радою 

обласно

го 

інститут

у 

післяди

пломної 

педагогі

чної 

освіти) 

Всього 

(к-

сть/д.а.) 

Навча

льно-

метод

ичні 

видан

ня 

(к-

сть/д.

а.) 

Статті в журналах та наукових збірниках  Тез

и 

(к-

сть/

д.а.) 
Всь

ого 

(к-

сть/

д.а.) 

Із 

них 

стат

ті у 

фахо

вих 
вида

ннях 

(к-

сть/д

.а.) 

Стат

ті (у 

вида

ннях, 

які 

не 
вклю

чені 

до 

пере

ліку 

фахо

вих 
вида

нь 

Укра

їни) 

Із них 

статті у 

видання

х, 

включен

их до 

наукоме

тричних 

баз 

даних 

Scopus і 

Web of 

Science  
(к-

сть/д.а. ) 

Із них 

статті у 

видання

х, 

включен

их до 

інших 

наукоме

тричних 

баз 

даних  

(к-

сть/д.а.) 

73 

(68,6

42 

д.а.) 

6 

(31,21 

д.а.) 

- - 

6 

(20.88 

д.а) 

24 

(10.

185 

д.а.) 

11 
(5.76

5 

д.а.) 

7 
(2.52 

д.а.) 

1 

(0.05) 

5 

(1.85 

д.а.) 

37 

(6.3

67 

д.а.) 

 

Видання нормативних документів-4  

 



 

 

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

заходах. 

Проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів 

№ 

з/п 

Назва конференції Дата 

проведення 

Відповідальна 

кафедра 

Результати 

конференції 

№ наказу 

про 

проведення 

заходу * 

Міжнародні конференції 

      

Всеукраїнські конференції 

1 Стратегії інноваційного 

розвитку природничих 

дисциплін: досвід, 

проблеми та 

перспективи 

25-26 

березня 

2021 р. 

м. 

Кропивницький, 

ЦДПУ імені 

Володимира 

Винниченка 

  

Регіональні конференції 

2 Формування та 

оновлення освітніх 

програм кафедри 

природничих наук та 

методик їхнього 

навчання 

Центральноукраїнського 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Володимира 

Винниченка 

28 квітня 

2021 р. 

природничих 

наук та методик 

їхнього 

навчання 

Оновлення 

освітніх програм 

кафедри 

природничих 

наук та методик 

їхнього навчання 

 

Загальноуніверситетські конференції 

      

*номери наказів необхідно брати у відділі кадрів . Щоб був наказ — перед проведенням 

заходу пишеться доповідна з дозволом на проведення. 

 

 

Участь у конференціях, семінарах, круглих столах 

Назва заходу Дата проведення Місце проведення Кількість учасників 

заходу від кафедри 

+ прізвище та 

ініціали учасників 

 

Закордонні конференції*  

Actual trends of modern 

scientific research. 

Abstracts of the 6th 

International scientific 

and practical conference. 

Pp. 233-239. URL: 

https://sci-conf.com.ua/vi-

mezhdunarodnaya-

nauchno-prakticheskaya-

konferentsiya-actual-

trends-of-modern-

17-19 січня 2021 

17-19-yanvarya-2021 

Munich, Germany. Семенюк Л.Л.  



 

 

Назва заходу Дата проведення Місце проведення Кількість учасників 

заходу від кафедри 

+ прізвище та 

ініціали учасників 

 

scientific-research-17-19-

yanvarya-2021-goda-

myunhen-germaniya-

arhiv/. 

Інклюзія та 

інтернаціоналізація як 

складові вищої школи 

29 квітня 2021 року Центр для допомоги 

студентам з 

особливими потребами 

Університету імені 

Масарика. м. Брно, 

Чехія 

Подопригора Н.В.  

Міжнародні конференції (проведені в Україні)  

Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Сучасна освіта і наука: 

проблеми, перспективи, 

інновації»  

27 – 29 січня 2021 р. м. Київ, НПУ 

ім. М.П. Драгоманова 

Подопригора Н.В. 

Трифонова О.М. 

 

 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Сучасна наука та 

освіта: стан, проблеми, 

перспективи»  

14-15 квітня 2021 р. м. Старобільськ 

(Україна) 

Трифонова О.М.  

XІ Міжнародна 

науково-практична 

інтернет конференція, 

присвячена 100-річчю із 

Дня заснування 

Центральноукраїнського 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Володимира 

Винниченка.  

 

07–14 травня, 2021 р. м. Кропивницький, 

ЦДПУ ім. 

В. Винниченка 

Трифонова О.М. 

 
 

І Міжнародна науково-

практична конференція 

«Актуальні проблеми 

розвитку творчої 

особистості 

майбутнього педагога в 

контексті інтеграції 

України до єдиного 

європейського і 

світового освітнього 

простору»  

 

27–29 жовтня 2021 р. м. Глухів, Глухівський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

Олександра Довженка 

Трифонова О.М.  

XІІ Міжнародна 

науково-практична 

інтернет конференція 

01–16 листопада, 

2021 р. 

м. Кропивницький, 

ЦДПУ ім. 

В. Винниченка 

Трифонова О.М.  

https://www.teiresias.muni.cz/
https://www.teiresias.muni.cz/
https://www.teiresias.muni.cz/
https://www.teiresias.muni.cz/
https://www.teiresias.muni.cz/


 

 

Назва заходу Дата проведення Місце проведення Кількість учасників 

заходу від кафедри 

+ прізвище та 

ініціали учасників 

 

«Проблеми та інновації 

в природничо-

математичній, 

технологічній і 

професійній освіті»  

XІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Професійне 

становлення 

особистості: проблеми і 

перспективи»  

 

25–26 листопада 

2021 р 

м. Хмельницький, 

Хмельницький 

національний 

університет 

Трифонова О.М.  

Міжнародна науково-

практичної конференції 

«Проблеми та 

перспективи розвитку 

науки, освіти та 

суспільства у ХХІ 

столітті.-  

23 вересня 2021 року м. Полтава, Україна. –

тео: Центр фінансово-

економічних наукових 

досліджень 

Бохан Ю.В.  

Міжнародна 

конференція «Інклюзія 

та інтернаціоналізація 

як складові вищої 

школи»  

 

29 квітня 2021 р Masaryk University 

Department of Social 

education, Чехія 

Трифонова О.М.  

 

Міжнародна науково-

практична онлайн 

конференція "XIV 

Менделєєвські читання"  

лютого 2021р Полтава  Плющ В.М.  

VI Международная 

научно-практическая 

конференция «TOPICAL 

ISSUES OF MODERN 

SCIENCE, SOCIETY 

AND EDUCATION»  

26-28 декабря  Харьков, Украина 

 

Плющ В.М.  

VIІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Теоретичні і прикладні 

напрямки розвитку 

туризму та рекреації в 

регіонах України», 

Квітень, 2021 року М. Кропивницький Гелевера О.Ф.  

Всеукраїнські конференції  

III Всеукраїнська 

науково-практична 

25 – 26 березня 2021 

р 

ЦДПУ ім. В. 

Винниченка 

Плющ В.М. 

Подопригора Н.В. 
 



 

 

Назва заходу Дата проведення Місце проведення Кількість учасників 

заходу від кафедри 

+ прізвище та 

ініціали учасників 

 

Інтернет-конференція 

«Стратегії 

інноваційного розвитку 

природничих 

дисциплін: досвід, 

проблеми та 

перспективи» 

М. Кропивницький Семенюк Л.Л. 

Гелевера О.Ф. 

Зарубіна А.В. 

Трифонова О.М. 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

Інтернет-конференція 

«Міжпредметні зв’язки 

природничо-

математичних 

дисциплін в освітньому 

процесі  

10–12 березня 

2021 р. 

м. Луцьк, Волинського 

національного 

університету імені 

Лесі Українки 

Трифонова О.М.  

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Актуальні проблеми 

професійної та 

технологічної освіти: 

досвід та перспективи»  

 

14 квітня 2021 р. м. Умань, Уманський 

держ. пед. ун-т імені 

Павла Тичини 

Трифонова О.М  

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Актуальні проблеми 

природничо-

математичної освіти в 

Україні» 

 

16–17 вересня 2021 р м. Херсон, 

Херсонський 

державний університет 

Подопригора Н.В.  

Національний форум  

«Поводження з 

відходами в Україні: 

законодавство, 

економіка, технології» 

23-24 листопада 2021 

року 

м. Київ Гелевера О.Ф.  

Інше (вебінари, семінари, круглі столи)  

I Міжнародний круглий 

стіл «Актуальні 

проблеми навчання 

фізики у школі та ЗВО»  

 

29 січня 2021 р. м. Київ, НПУ 

ім. М.П. Драгоманова 

Трифонова О.М.  

Онлайн-урок (семінар) 

«Ефективні рішення 

GOOGLE для 

оптимізації освітнього 

процесу онлайн»  

26 березня 2021 р. 

 

Академія цифрового 

розвитку 

Трифонова О.М  

Круглий стіл 

«Формування та 

оновлення освітніх 

28 квітня 2021 р. м. Кропивницький, 

ЦДПУ ім. 

В. Винниченка 

Подопригора Н.В. 

Трифонова О.М. 
 



 

 

Назва заходу Дата проведення Місце проведення Кількість учасників 

заходу від кафедри 

+ прізвище та 

ініціали учасників 

 

програм кафедри 

природничих наук та 

методик їхнього 

навчання» 

 

Міжрегіональний 

науково-методичний 

семінар «Формування 

м’яких навичок 

(softskills) майбутніх 

кваліфікованих 

робітників в освітньому 

середовищі закладу 

професійної 

(професійно-технічної) 

освіти»  

 

08–10 вересня 2021 

р. 

м. Кропивницький, 

ЦДПУ ім. 

В. Винниченка 

Трифонова О.М.  

Всеукраїнський 

науково-методичний 

семінар «Безбар'єрність 

в освіті: сучасні вимоги 

та перспективи»  

 

30 листопада 2021 р. м. Умань, Уманський 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Павла Тичини 

  

Міжрегіональний 

науково-методичний 

семінар «Підготовка 

вчителя технологій у 

вимірі нової української 

школи»  

 

16 грудня 2021 р м. Кропивницький, 

ЦДПУ ім. 

В. Винниченка 

  

*Участь у закордонних конференціях підтверджується копіями сертифікатів. 

 

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

 

Зарубіжні відрядження / стажування* 

№ 

з/п 

ПІБ Країна 

перебування 

Термін 

перебування 

Результати перебування 

1 Трифонова О.М. Чехія, 

Masaryk 

University 

Department 

of Social 

education 

06–29.04.2021 Certificate of participation for completing 

curs «Inclusion and Internationalization in 

Higher Education» within the framework 

Transformation of Faculties of Education 

and Pedagogical Universities for XXI 

century»/ «Зміни педагогічних 

факультетів та університетів у 21 ст.» 

від 29.04.2021 р. (28 год.). 

Звіт про проходження стажування 

затверджено наказом в.о.ректора 

Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені 



 

 

№ 

з/п 

ПІБ Країна 

перебування 

Термін 

перебування 

Результати перебування 

Володимира Винниченка №77–ун 

3.06.2021 р. 

2 Подопригора 

Н.В. 

Чехія, 

Masaryk 

University 

Department 

of Social 

education 

06–29.04.2021 Certificate of participation for completing 

curs «Inclusion and Internationalization in 

Higher Education» within the framework 

Transformation of Faculties of Education 

and Pedagogical Universities for XXI 

century»/ «Зміни педагогічних 

факультетів та університетів у 21 ст.» 

від 29.04.2021 р. (28 год.). 

Звіт про проходження стажування 

затверджено наказом в.о.ректора 

Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка №77–ун 

3.06.2021 р. 

3 Плющ В.М. Чехія, 

Masaryk 

University 

Department 

of Social 

education 

06–29.04.2021 Certificate of participation for completing 

curs «Inclusion and Internationalization in 

Higher Education» within the framework 

Transformation of Faculties of Education 

and Pedagogical Universities for XXI 

century»/ «Зміни педагогічних 

факультетів та університетів у 21 ст.» 

від 29.04.2021 р. (28 год.). 

Звіт про проходження стажування 

затверджено наказом в.о.ректора 

Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка №77–ун 

3.06.2021 р. 

4 Подопригора 

Н.В. 

Німеччина 22-26 листопада 

2021 року 

1-тижневий тренінг у рамках 

міжнародного проєкту Еразмус+ 

«Центри сертифікації викладачів: 

інноваційні підходи до досконалості 

викладання UTERLY» №619227-EPP-1-

2020-1-UA_EPPKA2-СBHE-JP, 

Байройтський університет, Німеччина. 

За результатами в ЦДПУ ім. В. 

Винниченка 14.12.2021 року проведено 

методичний семінар та розроблений 

новий курс у Google Classroom 

“Retraining in Betroth” про європейські 

освітні інновації, імплементацію 

цифрових інструментів підтримки для 

забезпечення досконалості викладання) 

Інформація за посиланням: 

https://www.cuspu.edu.ua/ua/news/13239-

vidbuvsia-metodychnyi-seminar-

zaluchennia-krashchykh-ievropeiskykh-

praktyk-ta-osvitnikh-innovatsii-dlia-

udoskonalennia-vykladatskoi-maisternosti-

u-ramkakh-mizhnarodnoho-proiektu-



 

 

№ 

з/п 

ПІБ Країна 

перебування 

Термін 

перебування 

Результати перебування 

erazmus 

*Обов’язково здати копії сертифікатів! 

 

VІІ. Науково-дослідна робота аспірантів (за основним робочим місцем наукового 

керівника): 

Видання друкованої продукції (статті, тези тощо) 

 

№ 

з/п 

Автор/автори Назва Вихідні дані, обсяг 

Тези 

1 Вергун І.В.  Білінгвальний підхід як 

вид інтегрованих зв’язків 

фізики та англійської мови. 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція Інтернет-конференція 

«Міжпредметні зв’язки природничо-

математичних дисциплін в освітньому 

процесі. ( м.Луцьк, 10-12 березня 2021р.) 

С. 119–122 (0,15) 

2 Вергун І.В. Формування 

компетентності 

ініціативності і 

підприємливості під час 

розв’язування задач з 

фізики на основі двомовної 

освіти 

Актуальні проблеми природничо-

математичної освіти в Україні: матер. 

Всеукраїнської науково-практичної 

конференції, 16-17 вересня 2021 р.: тези 

доп. Херсон, 2021. С. 5–8 (0,09)  

3 Вергун І.В. Використання 

експериментальних задач з 

фізики для ефективного 

впровадження 

білінгвального підходу 

Проблеми та інновації в природничо-

математичній, технологічній і професійній 

освіті: матер. ХІ Міжнародної науково-

практичної інтернет конференції, 07 

травня – 14 травня 2021 р.: тези доп. 

Кропивницький, 2021. С. 26–27 (0,07) 

4 Вергун І.В. Задачі з фізики на основі 

двомовної освіти як засіб 

формування 

компетентностей 

Проблеми та інновації в природничо-

математичній, технологічній і професійній 

освіті: матер. ХІІ Міжнародної науково-

практичної інтернет конференції, 07 

травня – 14 травня 2021 р.: тези доп. 

Кропивницький, 2021. С. 63–64 (0,07) 

Статті (у виданнях, які не включені до переліку фахових видань України) 

    

Статті у виданнях, включених до переліку фахових видань України 

1 Вергун І.В. Розв’язування 

компетентнісних задачі на 

основі білінгвального 

підходу на уроках фізики. 

Наукові записки. Серія: Педагогічні 

науки. (ЦДПУ ім. В.Винниченка). 

Кропивницький, 2021. Вип. 198. С. 209-

212. (0,45) 

Навчально-методичний посібник 

 

2 

Вергун І.В., 

Трифонова 

О.М. 

Задачі з фізики && 

Problems of physics: 

навчально-методичний 

посібник.  

Курсів методики навчання природничих 

наук (фізики) основної школи (11,75/5) 

Видання монографій (за кордоном)* 



 

 

№ 

з/п 

Автор/автори Назва Вихідні дані, обсяг 

 

1 Ihor Verhun Bilingual approach to the 

formation of students' 

experimental competence as 

a factor in ensuring the 

quality of life. 

Improving living standards: current 

opportunities and limitations: monograph  

Opole: The Academy of Management and 

Administration in Opole, 2020. P. 244–255. 

ISBN 978-83-66567-21-4. . (0,54)  URL: 

https://www.wszia.opole.pl/wp-

content/uploads/2020/05/5_2021.pdf 

 

Наукові праці, опубліковані у 2021 році у виданнях, включених до наукометричних баз 

даних Scopus і Web of Science Core Collection 

Інформацію подавати англійською мовою! 

№ 

з/п 
Автори Назва роботи 

Назва видання, 

де опубліковано 

роботу 

Том, номер (випуск), 

перша-остання 

сторінки роботи. 

Електронне 

посилання на 

профіль автора в 

базі данних 

Scopus 

      

Web of Science Core Collection 

      

*Якщо наукова праця опубліковання у виданні, яке включене до наукометричних баз даних 

Scopus / Web of Science Core Collection та Copernicus – її необхідно подавати  лише один 

раз, в таблиці публікацій Scopus / Web of Science Core Collection! 

 

Наукові праці, опубліковані у 2021 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. 

     

 

Участь у конференціях, семінарах, круглих столах 

Назва заходу Дата проведення Місце проведення Кількість учасників 

заходу від кафедри + 

прізвище та ініціали 

учасників 

Закордонні конференції* 

    

Міжнародні конференції (проведені в Україні) 

ХІ Міжнародна 

науково-практична 

інтернет конференція 

«Проблеми та 

інновації в 

07 травня – 14 травня 

2021 року 

м. Кропивницький, 

ЦДПУ ім. 

В. Винниченка 

Вергун І.В. 

https://www.wszia.opole.pl/wp-content/uploads/2020/05/5_2021.pdf
https://www.wszia.opole.pl/wp-content/uploads/2020/05/5_2021.pdf


 

 

Назва заходу Дата проведення Місце проведення Кількість учасників 

заходу від кафедри + 

прізвище та ініціали 

учасників 

природничо-

математичній, 

технологічній і 

професійній освіті»  

ХІІ Міжнародна 

науково-практична 

інтернет конференція 

«Проблеми та 

інновації в 

природничо-

математичній, 

технологічній і 

професійній освіті»  

01 – 16 листопада 

2021 року 

м. Кропивницький, 

ЦДПУ ім. 

В. Винниченка 

Вергун І.В. 

ХІІ Міжнародна 

науково-практична 

інтернет конференція 

«Проблеми та 

інновації в 

природничо-

математичній, 

технологічній і 

професійній освіті» 

(м. Кропивницький, 

ЦДПУ ім. 

В. Винниченка, 01 – 

16 листопада 2021 

року) 

01 – 16 листопада 

2021 року) 

м. Кропивницький 

ЦДПУ ім. 

В. Винниченка 

Вергун І.В. 

Всеукраїнські конференції 

Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

Інтернет-конференція 

«Міжпредметні 

зв’язки природничо-

математичних 

дисциплін в 

освітньому процесі.  

 

10-12 березня 2021р.) ( м.Луцьк Вергун І.В. 

Всеукраїнська 

науково-практичної 

конференція 

«Актуальні проблеми 

природничо-

математичної освіти в 

Україні»  

16-17 вересня 2021 р. м. Херсон, 

херсонський 

державний 

університет  

Вергун І.В. 



 

 

Назва заходу Дата проведення Місце проведення Кількість учасників 

заходу від кафедри + 

прізвище та ініціали 

учасників 

Інше (вебінари, семінари, круглі столи) 

    

*Участь у закордонних конференціях підтверджується копіями сертифікатів. 

 

 

VІІІ. Науково-дослідна робота студентів: 

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

вказати кращих 

На кафедрі функціонує одинадцять студентських наукових гуртків/проблемних груп: 

1. «Сучасні технології навчання хімії» – науковий керівник, к.пед.н., викладач 

Форостовська Т.О., староста Чуйко П., кількість студентів – 10; 

2. «Аналітичний контроль об'єктів навколишнього середовища» – науковий 

керівник, к.хім.н., доцент Терещенко О.В.: староста Тимкович П., кількість студентів – 10; 

3. «Розв’язування олімпіадних задач з фізики» – науковий керівник, д.пед.н., 

професор Подопригора Н.В.:староста Мелешко Є., кількість студентів – 10; 

4. «Дидактика природничих наук» – науковий керівник, д.пед.н., професор 

Садовий М.І.:староста Дудченко Олена., кількість студентів – 10; 

5. «Концепції сучасного природознавства» – науковий керівник, д.пед.н., доцент 

Трифонова О.М.: староста Худякова В., кількість студентів – 10. 

6. «Геоекологічні проблеми Центральної України» – науковий керівник, н.геог.н., 

доцент.:староста Липкан Іван., кількість студентів – 6; 

7. «Геодемографічні та етноконфесійні процеси в Україні та Кіровоградській 

області» – науковий керівник, к.геог.н., старший викладач Маслова Н.М.: староста 

Білоконенко Дар’я., кількість студентів – 5. 

8. «Проблеми та перспективи розвитку сфери послуг» – науковий керівник, 

к.геог.н., старший викладач Зарубіна А.В.: староста Жердієва Ірина, кількість студентів – 7. 

9. «Природно-заповідні території» – науковий керівник, к.біол.н., доцент Мирза-

 Сіденко В.М.: староста Бережна Ірина, кількість студентів – 5. 

10. «Проблеми антропогенної трансформації геокомплексів Центральної та 

Південної України» – науковий керівник, док.геог.н., професор Кривульченко А.І.: староста 

Волощук Максим, кількість студентів – 3. 

11. «Проблеми взаємодії людини та атмосфери. Зміни клімату» – науковий 

керівник, к.геог.н., доцент Онойко Ю.Ю.: староста Гладкий Сергій, кількість студентів – 10. 

 

Напрями наукових робіт студентів пов’язані з науково-педагогічними дослідженнями 

з теорії та методики навчання природничих наук, фізики, хімії та географії. 

 

За результатами роботи в 2021 році успішно захищено 2 магістерські роботи (Режим 

доступу на сайті ЦДПУ ім. В. Винниченка: https://www.cuspu.edu.ua/ua/kafedra-

khimii/naukova-diialnist/225-pryrodnycho-heohrafichnyi-fakultet/kafedry/kafedra-pryrodnychykh-

nauk-ta-metodyk-ikhnoho-navchannia/11311-mahisterski-roboty): 
 Ляшок Катерина Анатоліївна "Розвиток пізнавального інтересу учнів старшої школи до 

вивчення природничих наук"; 
 Тихонова Анастасія Євгенівна "Формування ключових компетентностей з природничих 

наук засобами інформаційно-комунікаційних технологій"  
 студентські науково-практичні конференції та інші заходи, проведені кафедрою 

звітна студентська наукова конференція присвяченої до «Дня науки» відбулася 19 травня 

2021 року.  

проведення олімпіад, участь студентів у ІІ турі всеукраїнської студентської олімпіади 

(зайняті призові місця) 

https://www.cuspu.edu.ua/ua/kafedra-khimii/naukova-diialnist/225-pryrodnycho-heohrafichnyi-fakultet/kafedry/kafedra-pryrodnychykh-nauk-ta-metodyk-ikhnoho-navchannia/11311-mahisterski-roboty
https://www.cuspu.edu.ua/ua/kafedra-khimii/naukova-diialnist/225-pryrodnycho-heohrafichnyi-fakultet/kafedry/kafedra-pryrodnychykh-nauk-ta-metodyk-ikhnoho-navchannia/11311-mahisterski-roboty
https://www.cuspu.edu.ua/ua/kafedra-khimii/naukova-diialnist/225-pryrodnycho-heohrafichnyi-fakultet/kafedry/kafedra-pryrodnychykh-nauk-ta-metodyk-ikhnoho-navchannia/11311-mahisterski-roboty
https://www.cuspu.edu.ua/images/kaphedra_pryrodnychykh_nauk/Магістерські/2021-червень/Ляшок/Магістерська_Ляшок_К.pdf
https://www.cuspu.edu.ua/images/kaphedra_pryrodnychykh_nauk/Магістерські/2021-червень/Ляшок/Магістерська_Ляшок_К.pdf
https://www.cuspu.edu.ua/images/kaphedra_pryrodnychykh_nauk/Магістерські/2021-червень/Тихонова/Тихонова_А.Є._магістерська.pdf
https://www.cuspu.edu.ua/images/kaphedra_pryrodnychykh_nauk/Магістерські/2021-червень/Тихонова/Тихонова_А.Є._магістерська.pdf


 

 

 участь у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, 

технічних і гуманітарних наук (результати участі) 

студентка групи ПН20М, СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 Середня освіта (Природничі науки) 

Лєвша Л.І. отримала диплом ІІІ ступеня – переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з галузі знань, спеціальності «Методика навчання 

природничо-математичних дисциплін» (Методика навчання природничих наук) 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 21-22 квітня 2021 

року, Умань. Науковий керівник: Плющ В.М. 

студентка групи ПН19М, СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 Середня освіта (Природничі науки) 

Тихонова А.Є. учасник ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

галузі знань, спеціальності «Методика навчання природничо-математичних дисциплін» 

(Методика навчання природничих наук) Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини, 21-22 квітня 2021 року, Умань. Науковий керівник: Подопригора 

Н.В. 

студентка групи ПН18Б, СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 Середня освіта (Природничі науки) 

Худякова  В.С. учасник  ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

галузі знань, спеціальності «Методика навчання природничо-математичних дисциплін» 

(Методика навчання природничих наук) Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини, 21-22 квітня 2021 року, Умань. Науковий керівник: Трифонова О.М. 

студент спеціальності ГК20М, СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 Середня освіта (Географія) 

Волощук Максим Вікторович, отримав диплом І ступеня – переможець ІІ туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань «Географія» 

студентка спеціальності ГК17Б, СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 Середня освіта (Географія) 

Жердієва Ірина Юріївна, учасниця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з галузі знань «Географія» 

студент спеціальності ГК17Б, СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 Середня освіта (Географія) Колодій 

Сергій Вікторович, учасник ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт з галузі знань «Географія» 

 інших конкурсах, заходах (результати участі, призери) 

У 2020-2021 н.р. участь у Стипендіальній програмі «Завтра.UA» студентка Лєвша Лілія 

Ігорівна (I курс, група ПН20М, другий (магістерський) рівень вищої освіти, 

Спеціальність: 014 Середня освіта (Природничі науки), державна форма навчання). Тема 

роботи: «Ігрова діяльність як метод навчання в системі формування пізнавальної 

активності учнів на уроках хімії». Науковий керівник: викладач Форостовська Тетяна 

Олександрівна 

 участь студентів у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях та 

семінарах (вказати назву, місце проведення та учасників): 

Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю Стратегії інноваційного розвитку 

природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи.  Кропивницький, 25–26 

березня 2021 р.): ФОП Піскова М.А., 2021. С. 36–39.( учасників —9) 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Освітні й наукові виміри 

географії та туризму” для студентів, аспірантів, молодих вчених (м.Полтава, 18 листопада 

2020 р.) (учасників — 1) 

Науково-практична конференція Теоретичні та практичні аспекти формування сучасних 

педагогічних технологій. Київ, 12-13 лютого 2021 р. (учасників — 1) 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Математичні, природничі та 

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

молодих науковців», Кропивницький, 18 листопада 2021 р (учасників — 1) 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми природничо-

математичної освіти в Україні» (учасників — 1) 

Всеукраїнський науково-методичний семінар «Проблеми підготовки вчителів природничих 

наук на засадах інтеграції» (учасників — 1) 

Науково-практична конференція «Теоретичні та практичні аспекти формування 

сучасних педагогічних технологій» (учасників — 1) 

 студентські публікації (список публікацій): 

 



 

 

СТАТТІ 

Начоса Н. Візуалізація та структурування інформації за допомогою ментальних карт 

на уроках хімії. Студентський науковий вісник. Випуск 24. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. 

В. Винниченка, 2021. с. 314-317 (0,33 д.а) 

Дудченко О., Йорж А. Фізіологічна та біохімічна дія кофеїну на живі організми 

(теоретичний аспект) Наукові записки молодих учених. № 8, 2021 (0.375 д.а.). 

Вербовіцька Н. В.формування навичок самоосвітньої діяльності учнів в курсі 

природничих наук старшої школи. Наукові записки молодих учених. № 8, 2021 (0,33 д.а.) 

Дудченко О. Методи кількісного визначення кофеїну: теоретичний аспект. 

Студентський науковий вісник. – Випуск 25. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. 

Винниченка, 2021. с. 308-311 (0,42 д.а.) 

Колісник А. Сучасний шкільний підручник: проблеми та переваги в освітньому 

процесі Студентський науковий вісник. – Випуск 25. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. 

Винниченка, 2021. с. 311-314 (0,33 д.а.) 

Лєвша Л. Використання онлайн сервісів як засобу формування цифрової 

компетентності учнів старшої школи при вивченні природничих наук Студентський 

науковий вісник. – Випуск 25. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2021. с. 314-

317 (0,42 д.а.) 

Ляшок К.А. Подопригора Н.В. Активізація пізнавальної діяльності учнів засобами 

ігрових технологій при вивчені природничих наук Студентський науковий вісник. 

Кропивницький, 2021. Вип. 24. С.185–188. (0,5 д.а.) 

Майстренко Р. Маслова Н. Дитяча смертність в світі та Україні причини та 

територіальні відмінності / Р. С. Майстренко, Н. М. Маслова // Стратегії інноваційного 

розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи: збірник матеріалів 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Кропивницький, 

25-26 березня 2021 р.) / за заг. ред. проф. Н.А. Калініченко. Кропивницький: ФОП Піскова 

М.А., 2021.  – С. 117-120. 

Бондаренко Т.В. Реалізація краєзнавчого принципу на уроках географії та в 

позакласній роботі / Т.В. Бондаренко // Стратегії інноваційного розвитку природничих 

дисциплін: досвід, проблеми та перспективи: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-

практичної конференції з міжнародною участю (м. Кропивницький, 25-26 березня 2021 

р.) / за заг. ред. проф. Н.А. Калініченко.  –  Кропивницький: ФОП Піскова М.А., 2021.  –  

С. 129-132. 

Мирза-Сіденко В.М., Троцький М. До питання щодо функціонального зонування 

території РЛП «Світловодський» (Кіровоградська область)// Стратегії інноваційного 

розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи: збірник матеріалів 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Кропивницький, 

25-26 березня 2021 р.) / за заг. ред. проф. Н.А. Калініченко. Кропивницький: ФОП Піскова 

М.А., 2021.-С.100-104. 

Пасенко А.М., Терещенко О.В. Використання віртуальних хімічних лабораторій для 

підвищення ефективності вивчення хімії. Стратегії інноваційного розвитку природничих 

дисциплін: досвід, проблеми та перспективи: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-

практичної конференції з міжнародною участю (м. Кропивницький, 25-26 березня 2021 р. 

С.41-44) 

Драган Р.О., Терещенко О.В. Моніторинг фізико – хімічних показників якості меду.- 

Наукові записки молодих учених .- №8.- 2021. 

Терещенко О.В. Формування професійних компетентностей майбутніх учителів природничих 

наук під час лабораторно- хімічної практики. Проблеми підготовки вчителів природничих наук 

на засадах інтеграції: зб.мат.Всеук.науково-метод. семінару (дистанційна форма проведення) 

(м. Умань, 13 листопада 2020 р). 

Пасенко А.М., Терещенко О.В. Використання віртуальних хімічних лабораторій для 

підвищення ефективності вивчення хімії. Стратегії інноваційного розвитку природничих 

дисциплін: досвід, проблеми та перспективи: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-

практичної конференції з міжнародною участю (м. Кропивницький, 25-26 березня 2021 р. 

С.41-44) 



 

 

Драган Р.О., Терещенко О.В. Моніторинг фізико – хімічних показників якості меду.- 
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