
Звіт про діяльність у 2021 році 

Міждисциплінарного наукового центру прикладних досліджень 

Центр створений наказом ректора № 7-ун від 14.01.2020 року та розпочав свою діяльність 

03.12.2020 року. Протягом 2021 року у Міждисциплінарному науковому центрі прикладних 

досліджень проведено 8 засідань наукового семінару. Спікерами виступали науково-

педагогічні працівники з різних кафедр університету: 

1. Р.Я. Ріжняк (Розвиток інформатики та інформаційних технологій у технічних 

університетах України (1991–2011 роки), фотоматеріали –  

https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1964-tsentr-mizhdystsyplinarnykh-prykladnykh-

doslidzhen-vidkryto.html) 

2. Ю.В. Харченко (Особливості застосування фундаментальних і прикладних знань у 

просторі інновацій. Формування віртуума, фотоматеріали – 

https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/2019-uchasnyky-mizhdystsyplinarnoho-

naukovoho-tsentru-prykladnykh-doslidzhen-provely-seminar.html) 

3. М.І. Садовий (Енергія як саморозвиток робочого тіла, фотоматеріали – 

https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/2079-mizhdystsyplinarnyi-naukovyi-tsentr-

prykladnykh-doslidzhen-prodovzhyv-robotu-seminarom.html 

4. І.В. Сальник (Віртуальність як складова сучасного середовища, фотоматеріали – 

https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/2097-tyzhden-fakultetu-rozpochavsia-seminarom-

mizhdystsyplinarnoho-naukovoho-tsentru-prykladnykh-doslidzhen.html) 

5. Р.Я. Ріжняк, Н.О. Пасічник, К.С. Акбаш (Гендерні дослідження: теоретичні та 

прикладні аспекти, фотоматеріали – https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/2121-na-

seminari-naukovoho-tsentru-obhovoriuvaly-rezultaty-hendernykh-doslidzhen.html) 

6. С.П. Михида (Психопоетика як модель синтезу наук, фотоматерали – 

https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/2193-temoiu-seminaru-mizhdystsyplinarnoho-

tsentru-prykladnykh-doslidzhen-stala-psykhopoetyka.html) 

7. Р.Я. Ріжняк, Н.О. Пасічник, К.С. Акбаш (Аналіз основних факторів впливу на 

наукометричні показники українських закладів вищої освіти, фотоматеріали – 

https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/2260-tak-shcho-zh-vplyvaie-na-naukometrychni-

pokaznyky-ukrainskykh-vyshiv.html) 

8. Л.В. Клочек, М.І. Садовий, Р.Я. Ріжняк, Н.О. Пасічник, С.П. Михида, А.В. Дефорж, 

Н.А. Калініченко, Л.О. Чистякова, З.Ю. Філер (семінар присвячений 100-річчю ЦДПУ 

ім. В. Винниченка, фотоматеріали – https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/2287-na-

seminari-naukovoho-tsentru-vidkryvaly-taiemnytsi-istorii-nashoho-universytetu.html) 

В межах роботи Центру розроблені та подані до проекту програми розвитку освіти 

Кіровоградської області на період до 2026 року дві теми:  

1. «Заснування Музею історії науки і техніки» (виконавці: професор Ріжняк Р.Я., 

професор Пасічник Н.О., професор Дефорж Г.В.),  

2. «Виконання дослідницького проекту «Наукометрія та змістовна характеристика 

регіональної науки» (виконавці: професор Ріжняк Р.Я., професор Пасічник Н.О., 

доцент Акбаш К.С.).  

В межах роботи Центру підготовлена документація для участі в грантовому проекті 

Erasmus+ «Subnational gender equality: balance of EU values and Ukrainian realities» 

(ERASMUS-JMO-2021-CHAIR + ERASMUS-JMO-2021-COE + ERASMUS-JMO-2021-

MODULE) (виконавці Акбаш К.С., Пасічник Н.О., Ріжняк Р.Я.). За результатами конкурсу 

Erasmus –офісом прийнято рішення про фінансування підготовленого проекту у повному 

розмірі (30 000 Євро на 3 роки) 
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За результатами досліджень, що проводяться в межах Центру з проблем наукометрії 

авторами Акбаш К.С., Пасічник Н.О., Ріжняк Р.Я. опубліковані 3 статті (одна стаття в 

журналі, що індексується базами Scopus та WOS – 

https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2020.102330, та дві статті в журналах групи Б – 

https://doi.org/10.15407/sofs2021.01.063, http://doi.10.31767/su.4(91)2020.04.07), а з проблем 

контентного аналізу змісту університетських місій тими ж авторами підготовлено 

аналітичний звіт «Відображення особливостей освітнього, наукового й соціального 

середовища в текстах місій закладів вищої освіти України».  
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