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I. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності
закладу вищої освіти або наукової установи
a) коротка довідка про заклад вищої освіти або наукову установу (до 7
рядків)
НПУ імені М.П. Драгоманова – державний заклад IV рівня акредитації, у структурі
якого 35 навчальних центрів з довузівської підготовки, 16 факультетів, 1 навчальнонауковий інститут та 109 кафедр, всесвітньо відомі наукові школи, розгалужена мережа
університетів-партнерів. НПУ імені М.П. Драгоманова — лідер педагогічної освіти
України, який є членом Європейської асоціації університетів, Міжнародної асоціації
університетів, засновником Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи.
б) науково-педагогічні кадри (стисла аналітична довідка за останні чотири
роки)
Станом на 01.01.2019 року навчально-виховний процес та науково-дослідну роботу
забезпечують 1376 викладачів, у тому числі 198 – зовнішніх сумісників та 24
погодинників. Штатних науково-педагогічних працівників станом на початок поточного
року становить 1154 особи.
Серед 1154 штатних викладачів працює 204 докторів наук це складає 18 % від
загальної кількості науково-педагогічних працівників ( в 2015 році цей показник становив
13 % ) та 673 кандидатів наук це 58 % (в 2015 році цей показник становив 52 %).
Університет завжди був осередком найвідоміших і найтитулованіших представників
інтелектуальної еліти України, про що, зокрема, свідчить кількість штатних викладачів,
що є дійсними членами та член – кореспондентами національних академій це 35 осіб.
Такого потенціалу не має жоден педагогічний навчальний заклад України.
Серед викладачів університету 145 осіб мають почесні звання, а саме: Заслужених
працівників освіти України, Заслужених діячів науки і техніки України, Заслужений
працівників культури України, Заслужений економіст України, Заслужений юрист
України, 15 Народних та 10 Заслужених артистів України, 16 Заслужених діячів мистецтв
України.
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г) кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад із захисту
кандидатських та докторських дисертацій, кількість захищених дисертацій на
здобуття наукового ступеня кандидата наук та доктора наук, кількість захищених
дисертацій
Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів
у НПУ імені
М. П. Драгоманова здійснюється як через навчання у докторантурі та аспірантурі.
Докторантура забезпечує підготовку з 8 галузей наук за 16 спеціальностями;
аспірантура – з 10 галузей наук за 19 спеціальностями.
В НПУ імені М.П. Драгоманова здійснюється підготовка аспірантів з 19
спеціальностей згідно нового переліку. В аспірантурі університету навчається 525 осіб: з
них 99 осіб із зарубіжних країн (денна контрактна форма навчання); 426 осіб громадяни
України, з яких: 191 особа на денній формі навчання та 235 осіб на заочній та вечірній
формах навчання.
Наукове
керівництво
аспірантами
та
здобувачами
здійснюють
290
висококваліфікованих фахівців, з них 25 академіків НАПН і НАН України, 141 докторів
наук, професорів та 119 кандидатів наук, доцентів. У докторантурі університету
навчається 46 докторантів (з них 1 особа із зарубіжної країни), з яких 6 осіб на
контрактній основі. 15 докторантів є співробітниками нашого університету.
В університеті працює 18 спеціалізованих вчених рад у галузі педагогічних,
психологічних, філологічних, політичних, філософських та історичних наук.
Співробітниками університету у 2018 рр. на засіданнях спеціалізованих вчених рад
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університету було захищено 11 докторських та 30 кандидатських дисертацій. Загалом
було проведено 203 засідання, на яких було захищено 191 дисертація: 42 докторських і
149 кандидатських.
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ІІ. Результати наукової та науково-технічної діяльності за науковими
напрямами
а) важливі результати за усіма закінченими у 2018 році науковими
дослідженнями і розробками, які виконувались за рахунок коштів державного
бюджету (якщо таких не виконувалось, то зазначити наукові результати науководослідних робіт, які виконувались за рахунок коштів з інших джерел) ( зазначити назву
роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2018 рік;
коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та
практичне застосування);

1) «Концептуальні засади когнітивних технологій в освіті». Науковий керівник
– доктор філософських наук, професор Андрущенко Віктор Петрович. Фактичний обсяг
фінансування за повний період – 658,6 тис.грн., зокрема на 2018 рік – 224,3 тис.грн.
Визначено сучасний стан когнітивних досліджень, супутніх когнітивних практик та
технологій та їх значення для освіти. Сучасні когнітивні дослідження представлено як
конгломерат когнітивних наук, практик і технологій в їх єдності та концептуалізовано як
феномен постнекласики. Визначено, що освіта має розглядатися і як соціальний інститут,
і як система-середовище особистісного самовибудовування. Обґрунтовано необхідність
переходу від навчання до освіти, тобто від засвоєння певної суми знань до
цілеспрямованого формування особистості, її способу мислення й моральних орієнтирів,
культурних зразків, що відповідають розвитку суспільства. З’ясовано, що перехід до
модернізованої освіти, побудованої на принципах складнісного мислення, навчання
такому мисленню через когнітивні та комп’ютерні технології є одним з суттєвих
превентивних заходів запобігання ризикам та соціальним конфліктам в сучасному світі.
Обґрунтовано застосованісь когнітивних технологій в освіті та для соціальної реабілітації
осіб, постраждалих внаслідок суттєвих соціальних зрушень та конфліктів, розроблені та
проведені відповідні тренінги. Визначено, що концептуалізація когнітивних технологій
реалізується через зв'язки соціальної згуртованості і трансверсальних компетенцій. На
основі практичного відпрацювання та оволодіння європейським досвідом у напрямку
досягнення соціальної згуртованості були здійснені зміни в навчальному процесі для
магістрів та бакалаврів кафедри менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної
діяльності. Зокрема, було впроваджено зміни до змісту та методик викладання навчальних
курсів «Технології соціокультурного проектування» та «Методологія
наукових
досліджень в галузі СКД» для магістрів та «Вступ до спеціальності», «Основи
соціокультурного проектування» для бакалаврів. Крім того, розроблено програми
курсів «Технології креативного мислення та інновацій» та «Інноваційні технології в
менеджменті» для магістрів. На основі проведених досліджень подано запит у фонд
Жана Моне та виграно грант «Соціальна згуртованість в освіті та врядуванні:
Європейські студії».
2) «Система корекційної допомоги дітям та підліткам з аутистичним спектром
порушень». Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Синьов Віктор
Миколайович. Фактичний обсяг фінансування за повний період – 658,6 тис.грн., зокрема
на 2018 рік – 224,3 тис.грн.
Створено та реалізовано комплекс методів та корекційних технологій для
забезпечення компетентно орієнтованої професійної підготовки майбутніх фахівців та
перепідготовки осіб, що вже працюють з аутичними дітьми в умовах спеціального,
інклюзивного, реабілітаційного та домашнього корекційно-виховного процесу. Поруч з
цим, було обґрунтовано доцільність застосування системи психолого-педагогічного
супроводу аутичних дітей, апробування й експериментальна перевірка ефективності її
функціонування. Здійснювалась робота по реалізації моделі системної психолого–
педагогічно-реабілітаційної роботи корекційними педагогами, практичними психологами,
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логопедами, соціальними педагогами, лікарями (дитячий педіатр, невролог), тренерами
спортивних секцій, членами всіх рівнів ІРЦ для діагностико-прогностичного вивчення
дитини. Створено банк даних щодо обміну досвідом фахівців-практиків як в спеціальних
так і в інклюзивних закладах освіти. Означений контент наповнений відеотекою уривків
занять з використанням новітніх педагогічних технологій, мультимедійними
презентаціями щодо досвіду використання викладачами інноваційних технологій на
заняттях з різних дисциплін, а також містить
методичні вказівки до виконання
самостійних робіт студентів з використанням творчих та проблемних завдань, методичні
розробки викладачів та науково-методичні доповіді, майстер-класи.
3) «Моделювання та фрактальний аналіз динамічних систем з локально
складними відображеннями». Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук,
професор Турбін Анатолій Федорович. Фактичний обсяг фінансування за повний період
– 708,8 тис.грн., зокрема на 2018 рік – 241,4 тис.грн.
Вперше розроблено нові методи регуляризації зворотної у часі еволюційної задачі
для абстрактного диференціального рівняння 1 порядку з необмеженим операторним
коефіцієнтом, які базуються на занурені вихідної задачі у сім'ю еквівалентних задач
з нелокальними умовами, що залежать від змінної занурення. Доведено достатні умови
існування розв’язків утворених нелокальних по часу задач та формули представлення
розв’язків з використанням контурних інтегралів. Розглянуто спектральні задачі для
оператора Шредінгера з поліноміальними потенціалами у
і за допомогою
функціонально-дискретного (FD)- методу та системи комп’ютерної алгебри Maple
знайдено ряд точних найменших власних значень для потенціалів конкретного вигляду. У
випадку, коли традиційний FD-метод є розбіжним (степінь поліноміального потенціалу
хоча б по одній із незалежних змінних перевищує 2), запропоновано його модифікацію,
яка виявилася досить ефективною для розглянутого класу задач. Оптимальні теоретичні
результати проілюстровано на чисельних прикладах. Розроблено та обгрунтовано
сітковий метод чисельного розв'язування першої крайової задачі для звичайних
диференціальних рівнянь та рівнянь в частиних похідних з дробовою похідною ШтурмаЛіувілля. Встановлено вплив граничної умови Дірихле на точність наближеного
розв’язку та описано величину цього впливу за допомогою оцінки ваги. Всі оцінки дають
чітке свідчення того, що порядок точності чисельного методу біля границі вище ніж у
внутрішніх вузлах сітки. Розроблено новий паралельний чисельний метод для вирішення
нестаціонарного рівняння Шредінгера з лінійним нелокальною умовою та залежним від
часу потенціалом, який не комутує зі стаціонарною частиною Гамільтоніана. Встановлено
умови існування розв'язку дискретизованого аналогу вихідної задачі, оцінено точність
розв'язку дискретизованого задачі та запропоновано чисельний метод знаходження цього
розв’язку, що допускає ефективну паралелізацію обчислень. За допомогою
функціонально-дискретного FD-методу знайдені точні розв’язки ряду одновимірних
спектральних задач для оператора Шредінгера з поліноміальних потенціалом. У випадках,
коли традиційний FD-метод є розбіжним, запропонована його модифікація, яка виявилася
досить ефективною. Теоретичні результати проілюстровані на численних прикладах.
4) «Статистичні динаміки, узагальнені рівняння Фоккера-Планка та їх
застосування в теорії складних систем». Науковий керівник - доктор фізикоматематичних наук, професор Кондратьєв Юрій Григорович. Фактичний обсяг
фінансування за повний період – 893,6 тис.грн., зокрема на 2018 рік – 304,3 тис.грн.
Досліджено розповсюдження просторово-часового фронту розв’язків кінетичних
рівнянь. Знайдені ієрархічні рівнянь на кумулянти розподілів складних систем.
Досліджено фундаментальні розв'язків вироджених параболічних рівнянь. Побудовано
теорію дробових параболічних та еліптичних рівнянь з p-адичними просторовими
змінними. Розроблено неархімедовий варіант теорії Каффареллі–Сільвестра для
параболічних рівнянь із дробовим лапласіаном. Розроблено теорію неархімедових
багатовимірних дробових еліптичних рівнянь. Розроблено багаторівневий фрактального
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аналізу сингулярних ймовірнісних мір з випадковими символам. Знайдено аналітичні
властивостей щільності розподілу розв’язку змішаного стохастичного диференціального
рівняння та розв’язку нескінченновимірного еволюційного рівняння зі стрибковою
взаємодією. Отримані результати здебільшого не мають аналогів у світі.
5) «Хмаро орієнтоване середовище навчання майбутніх вчителів». Науковий
керівник – доктор педагогічних наук, професор Сергієнко Володимир Петрович.
Фактичний обсяг фінансування за повний період – 534,4 тис.грн., зокрема на 2018 рік –
267,2 тис.грн.
Охарактеризовано компоненти хмаро орієнтованого навчального середовища та
методика їх застосування у навчальному процесі; створено моделі хмаро орієнтованого
середовища навчання майбутніх учителів інформатики; розроблено дистанційний курс для
майбутніх учителів інформатики щодо використання хмарних сервісів у професійній
діяльності; використано хмарні сервіси для оновлення дистанційних курсів дисциплін
професійного спрямування. Завдяки застосування хмарних сервісів вперше вдалося
зробити доступним майбутнім учителям електронні освітні ресурси, що складають
змістовне наповнення хмаро орієнтованого середовища, а також забезпечити процеси
створення і надання освітніх сервісів через відкрите комп'ютерно інтегроване навчальне
середовище в якому забезпечується налаштування ІКТ-інфраструктури ЗВО. Ефективність
пропонованого проекту полягає у значній економії коштів, що витрачаються навчальними
закладами на придбання ліцензійного програмного забезпечення, оскільки хмарні сервіси
є здебільшого безкоштовними, проте відсутня методика їх застосування в закладах освіти,
через що їх масове впровадження не відбулося.
6) «Етнонаціональний чинник національної політики радянського
комуністичного режиму щодо українського та польського народів (1920 - 1940 рр.)».
Науковий керівник – доктор історичних наук, професор Чернега Петро Макарович.
Фактичний обсяг фінансування за повний період – 400,0 тис.грн., зокрема на 2018 рік –
200,0 тис.грн.
Охарактеризовано роль етнонаціонального чинника національної політики
радянської влади щодо українського народу та польської етнічної меншини; розроблено
основні теоретико-методологічні засади і компоненти наукової проблеми національнокультурної політики комуністичного режиму щодо польської етнічної меншини в 20-30
рр.; досліджено форми, засоби і методи національної політики радянської влади щодо
українського народу; виявлено спільні засадничі принципи національної політики
радянської влади щодо етнічних менших; виявлено і досліджено ключові події історії
міжетнічних взаємин українського та польського народів першої половини ХХ ст. і
простежено їх причинно-наслідковий зв’язок, доведено їх системний характер в контексті
національної політики радянського комуністичного режиму; досліджено основні
напрямки та прояви національної політики комуністичного режиму в загальноісторичному
контексті. Здійснено оцінку впливу національної політики комуністичного тоталітарного
режиму СРСР на українсько-польські міжетнічні взаємини в післявоєнний період;
здійснено наукове обґрунтування та об’єктивна оцінка наслідків національної політики
комуністичного тоталітарного режиму СРСР на українсько-польські міжетнічні взаємини
задля міжнаціонального примирення. Результати використані у навчально-методичному
та науково-теоретичному забезпеченні навчального процесу факультету історичної освіти
НПУ імені М.П.Драгоманова, історико-юридичному факультеті Ніжинського державного
університету імені Миколи Гоголя, історичного факультету Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка; у науковій діяльності ІПіЕНД імені І.Ф.
Кураса НАН України згідно договору про співпрацю НПУ імені М.П. Драгоманова
(підрозділ кафедра етнології та краєзнавства на чолі з д.і.н., проф. П.М.Чернегою).
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б) важливі результати, отримані під час виконання перехідних науководослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, обсяг фінансування за повний період,
зокрема на 2018 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень,
значимість та практичне застосування).

1) «Тепло-, електрофізичні та механічні властивості полімерних
нанокомпозитів спеціального призначення з фазовими нестабільностями». Науковий
керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Шут Микола Іванович. Обсяг
фінансування на 2018 рік – 586,089 тис.грн.
Здійснене науково-методичне обґрунтування методу синтезу дисперсних
наповнювачів на основі йодиду срібла (AgI) та методу формування зразків полімерних
нанокомпозитів на основі пентапласту, AgI та вуглецевих нанотрубок (ВНТ); отриманні
нові полімерні нанокомпозити на основі пентапласту, AgI та ВНТ із необхідним рівнем
регульованих поліфункціональних та високими показниками експлуатаційних
властивостей; отриманні нові полімерні нанокомпозити із заданим значенням
температурного коефіцієнта лінійного розширення та високою поглинальною здатністю
електромагнітного випромінювання у надвисокочастотному діапазоні та ультразвуку;
отриманні
нові
функціональні
матеріали
характеризуються
підвищеними
експлуатаційними характеристиками, що можуть бути використані в пристроях
електроніки та електротехніки та в якості захисних покриттів для екранування об’єктів
спеціального призначення. Отримано нанокомпозити з значно пониженим порогом
перколяції та покращеними теплофізичними та фізико-механічними характеристиками,
що може забезпечити значний економічний ефект при виробництві виробів з них.
Нанотехнології отримання композитів на основі суперіонного провідника AgI та вуглецевих
нанотрубок
є
високоефективними,
технологічними,
патентоздатними,
конкурентоспроможними на світовому ринку та такими, що відповідають вимогам техніки
безпеки, охорони праці, протипожежної техніки, є екологічно чистими тощо. Зразки
отриманих нанокомпозитів є: високоефективними, конкурентоспроможними на світовому
ринку за
показниками
функціональних
та
експлуатаційних
властивостей,
патентноздатними, мають високі фізико-механічні показники та є технологічними при
переробці у вироби. Результати проведених у рамках проекту робіт впроваджені та
використовуються: в навчальному процесі в курсі “Фізика наносистем та нанотехнологій”
та спецкурсах для студентів-магістрантів фізичних спеціальностей та при виконанні ними
лабораторних робіт у навчально-науковій лабораторії спеціального фізичного практикуму
і при підготовці до захисту курсових та магістерських робіт студентів.
2) «Фрактальний аналіз розподілів випадкових величин типу ДжессенаВінтнера та його застосування». Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук,
професор Торбін Григорій Мирославович. Обсяг фінансування на 2018 рік – 500,0
тис.грн.
Результати щодо розмірності Хаусдорфа розподілів випадкових величин з
незалежними однаково розподіленими Q∞-символами за умови нескінченної ентропії
стохастичного вектора Q∞ не мають аналогів у світовій літературі. Отримані результати
про фрактальні властивості розподілів випадкових величин з незалежними GLS- та MLсимволами є суттєвими узагальненнями відомих в світовій літературі результатів про
фрактальні властивості структурно подібних мір і викривають несподівані фрактальні
ефекти, які виникають при переході від традиційних систем числення до GLS-зображення.
ML-розклад є узагальненням GLS-розкладу і вперше був введений учасниками проекту.
Критерій довірчості систем циліндрів Q∞-розкладу для обчислення розмірності
Хаусдорфа-Безиковича, а також достатні умови довірчості цієї системи для обчислення
пакувальної розмірності є результатами світового рівня і закривають проблему,
актуальність якої підкреслювалась в низці журналів з високими імпакт-факторами.
Істотно узагальнено поняття суттєво анормального числа на випадок коли частоти немає
7

не лише для довільного символу, а для довільної послідовності символів у розкладі числа.
Вперше досліджено фрактальні та топологічні властивості множини таких чисел.
Результати щодо DP-властивостей функцій розподілу випадкових величин з незалежними
GLS-символами є суттєвим внеском в теорію перетворень, що зберігають розмірність
Хаусдорфа-Безиковича, і створюють міждисциплінарну основу для застосування методів
теорії динамічних систем та фрактальної геометрії при дослідженні фрактальних
властивостей GLS-мір. Отримані наукові результати виконано на світовому рівні.
Отримані результати сприяють розвитку сучасної математики, а також розвитку
української наукової школи з фрактального аналізу та теорії сингулярних мір. Розширені
існуючі та створені нові наукові контакти з провідними вченими світу для сумісних
математичних досліджень та їх використання у реальних моделях. Отримані в рамках
проекту наукові результати використано для підготовки нового курсу лекцій «Ергодична
та розмірнісна теорія кодувань дійсних чисел»» для студентів та аспірантів математичних
спеціальностей та оновлення змісту лекцій курсу «Теорія ймовірностей та математична
статистика».
3) «Фрактальна геометрія числових рядів і фрактальний аналіз стохастичних
об'єктів з ними пов'язаних». Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук,
професор Працьовитий Микола Вікторович. Обсяг фінансування на 2018 рік – 500,0
тис.грн.
Вивчені властивості ряду, члени якого є оберненими до елементів послідовності
Якобсталя-Люка; доведена можливість представлення дійсних чисел за допомогою
неповних сум ряду, члени якого є оберненими до елементів послідовності ЯкобсталяЛюка та вивчені властивості такої системи числення. Засобами фрактальний систем
координатизації на прямій та площині описали локально-складні об’єкти геометрії, теорії
ймовірностей, теорії динамічних систем, теорії функцій, зокрема, неперервні ніде не
монотонні та недиференційовані функції. Запропонували нову двосимвольну систему
кодування дійсних чисел одиничного відрізка зі своєрідною геометрією та її застосування
у метричній та ймовірнісній теоріях чисел. Досліджено взаємозв’язок між двома
самоподібними системам зображення дійсних чисел з нескінченним алфавітом і нульовою
надлишковістю. Запропоновано вираз цифр числа одного його зображення через цифри
іншого його зображення, а також опис властивостей функцій, аргумент і значення якої
мають формально однакові зображення у цих системах. Досліджено ряди, породжені
прогресіями та підсуми гармонічного ряду. Досліджено ряди Сільвестра, Енгеля, Пірса.
Доведено достатні умови ніде не щільності, нуль-мірності, канторвальності множин
неповних сум рядів з неоднорідними відношеннями членів та залишків, зображення
тополого-метричних властивостей операціями. Досліджено розподіли значень функції
канторівського типу, означених у термінах Q*s-зображення чисел x є [0; 1]. Досліджено
структурні, тополого-метричні і фрактальні властивості нескінченних згорток Бернуллі,
породжених неперервними немонотонними функціями. Застосовано методи твірних
функцій та інтегральних перетворень в задачах про тип нескінченної згортки Бернуллі.
4) «Прямі та обернені задачі спектральної теорії диференціальних і різницевих
операторів». Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Деркач
Володимир Олександрович. Обсяг фінансування на 2018 рік – 500,0 тис.грн.
Отриманий опис розв’язків повної проблеми моментів в узагальнених класах
Стілт’єса є новими результатами, які доповнюють та узагальнюють відомі результати
М.Г.Крейна та Г.Лангера. Результати по проблемі факторизації узагальнених J-внутрішніх
матриць-функцій і Г-відтворюючих матриць-функцій на регулярний і сингулярний (за
Аровим) множники є новими. Вони узагальнюють результати Д.Арова і Г.Дима по
факторизації класичних J-внутрішніх матриць-функцій і Г-відтворюючих матрицьфункцій. Застосований метод зчеплення для симетричних операторів і їх узагальнених
граничних трійок і отриманий абстрактний аналог 3-ої формули Гріна для довільного
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симетричного оператора є новими результатами, які узагальнюють 3-ю формули Гріна,
яку у випадку еліптичного оператора в області з липшицевою границею отримано в
роботах W. Mc Lean. Отриманий опис в термінах абстрактних граничних умов та функції
Вейля симетричних розширень симетричного відношення, що зберігають багатозначну
частину та застосовані отримані результати до сингулярних гамільтонових систем є
новими результатами у даній області, такі що узагальнюють результати робіт H. Langer, B.
Textorius, V.A.Derkach, S. Hassi, M.M. Malamud, H.S.V. de Snoo.Обґрунтування формули
слідів Фаддєєва–Захарова для операторів Шрединґера із сумовними потенціалами та
отриманий повний опис узагальнених безвідбивних інтегровних потенціалів для
операторів Шрединґера на прямій є новими. Причому, формули слідів Фаддєєва–Захарова
досі були обґрунтовані лише для операторів Шрединґера із потенціалами, що мають певну
гладкість та швидкість спадання на нескінченності у роботі F. Gesztesy та H. Holden.
Отримані результати є новими та конкуренто здатними до вітчизняних та закордонних
аналогів, можуть бути використані в дослідженнях з теорії функцій, теорії
диференціальних рівнянь, теорії різницевих систем, теорії випадкових процесів,
математичної фізики, які ведуться сьогодні в наукових центрах України та за її межами,
зокрема, в Інституті математики НАН України (Кочубей А.Н., Михайлець В.О.,
Кошманенко В.Д.), Фізико-технічному інституті низьких температур імені Б.І. Вєркіна
НАН України (Л.Б. Голинський, В.О. Золотарьов),
Київському політехнічному
університеті імені Сікорського (Дудкін М.), Харківський національний університет ім.
В.Каразіна (В.К.Дубовий, Ю.М.Дюкарев), Львівському національному університеті імені
І.Франка (Микитюк Я., Сторож О.),
Боннському університеті (Альбеверіо С.),
університеті м. Гронінген (Голландія) (де Сноо Х.), університеті м. Вааса (Фінляндія)
(Хассі С.), університеті м. Грац (Австрія) (Берндт Ю.), інституті Вайцмана (Ізраіль) (Дім
Г.), BaylorUniversity (Waco, Texas) (Гестези Ф.) та багатьох інших.
5) «Германо-романо-слов’янський корпус аутентичних наукових текстів з
лінгвоантропогенезу: розробка технологій нового покоління». Науковий керівник –
доктор філологічних наук, професор Корольова Алла Валер’янівна. Обсяг фінансування
на 2018 рік – 200,0 тис.грн.
Розроблено електронну Базу даних “Лінгвоантропогенез” (режим доступу:
https://allakor2008.wixsite.com/mysite) шляхом опціонального зовнішньо-автоматичного
анотування аутентичних (англо-, німецько-, україномовних) текстів із проблематики
лінгвоантропогенезу (виділено тематичні рубрики за ключовими поняттями: антропологія,
археологія, історія, культурологія, лінгвістика, лінгвістична палеонтологія, філософська
лінгвоантропологія). Значимість проекту для розв’язання економічних і соціальних
проблем визначається тим, що корпусні методики уможливлюють збір, опрацювання,
зберігання великих за обсягом текстових масивів та забезпечують швидкість
екстрагування інформації з них. Одержані результати можуть бути практично застосовані
дослідниками
у
процесі
пошуків
наукової
інформації
з
проблематики
лінгвоантропогенезу, яка відсортована за вказаними тематичними рубриками, є
систематизованою за ключовими поняттями і словами у створеній Базі даних, а такою
зручною для наукового її опрацювання.
6) «Теоретичні та методичні основи формування системи післядипломної
освіти на засадах сталого розвитку». Науковий керівник – доктор педагогічних наук,
професор Рідей Наталія Михайлівна. Обсяг фінансування на 2018 рік – 352,7 тис.грн.
Розроблені та обґрунтовані методологічні засади практичної реалізації концепції
розвитку й модернізації професійної компетентності викладачів у системі післядипломної
освіти для сталого розвитку, зокрема розроблені методичні рекомендації «Забезпечення
природничо-гуманітарного циклу науково-методичної системи формування професійних
компетентностей зі сталого розвитку у викладачів на засадах концепції неперервної освіти
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впродовж життя». Вперше розроблено і впроваджено: Концептуально-методологічні
основи розвитку інтегральної компетентності викладачів у системі післядипломної
педагогічної освіти, визначено профілі базових компетентностей, що входять до її
структури; Дистанційну підтримку мережевої навчально-методичної моделі для
забезпечення професійної підготовки майбутніх фахівців у системі післядипломної освіти
для сталого розвитку; Підготовлені науково-методичні рекомендації для організації
мережевої форми навчання. Розроблено та обґрунтовано організаційно-управлінські
умови ефективного функціонування систем післядипломної освіти для сталого розвитку;
науково-методичне забезпечення з питань управління системами післядипломної
підготовки на засадах сталого розвитку. Розроблено науково-методичне видання
«Управління системами післядипломної освіти для сталого розвитку». Створені
системоутворюючі
науково-методична,
інформаційно-аналітична,
організаційноуправлінська та міжінституційні платформи науково-методичної системи формування
професійних компетентностей зі сталого розвитку у післядипломній підготовці за
цільовим призначенням. Створена експертна педагогічна площадка для реалізації
педагогічного експерименту.
7) «Розбудова академічного богослов’я в умовах освітніх трансформацій в
Україні». Науковий керівник – доктор філософських наук, професор Бондаренко Віктор
Дмитрович. Обсяг фінансування на 2018 рік – 260,3 тис.грн.
Налагоджено наукову комунікацію та створено освітньо-науковий простір для
обговорення та розвитку нової парадигми українського академічного богослов’я.
Поглиблені комунікативні зв’язки богословської академічної спільноти шляхом
проведення наукових заходів, зокрема відкритих лекцій та методологічних семінарів, у
ході яких застосовано постмодерністські вектори методологічного поля у галузі
богослов’я. Сформована та описана нова парадигма українського академічного богослов’я
через аналіз тенденцій розвитку вітчизняного академічного богослов’я в статті Хромця
В.Л. «Парадигмальні тенденції майбутнього розвитку богословської освіти в Україні».
Описана нова концепція вітчизняного академічного богослов’я, яка обґрунтована в
наступних положеннях: починаючи з другої половини ХХ століття неконфесійне
богослов’я набуло нових модусів свого розвитку, визначивши розвиток богословської
освіти в наш час. На даний момент розділи богослов’я, які працюють з матеріальними
джерелами мають неконфесійний характер – патрологія, бібліїстика, літургіка.
Неконфесійний тип богословської освіти виникає в середовищі світського закладу вищої
освіти і за умови відсутності контролю окремо взятої конфесії. Мінімальною вимогою є
те, щоб неконфесійне богослов’я було все ж богослов’ям, для цього є мінімальна умова –
богослов, який розвиває неконфесійне богослов’я, має бути приналежний до певної
конфесії і опосередковано працювати над розвитком богослов’я своєї конфесії.
Неконфесійна богословська освіта покликана до підготовки освічених віруючих, які
орієнтовані на реалізацію не в конфесійних, а в публічних інститутах суспільства. Змістом
неконфесійної богословської освіти є теми та проблеми, які стосуються кожної з конфесій
на сучасному етапі розвитку. Неконфесійна богословська освіта не торкається
догматичних питань і питань релігійної історії. На даний момент в закордонних закладах
вищої освіти діють моделі академічного богослов’я, які мають неперервну традицію з
моменту ЗВО, в яких існують богословські програми. Українська традиція розвитку
академічного богослов’я була знищена, але починаючи з періоду здобуття незалежності
богословська освіта відновлюється. Спочатку в конфесійних навчальних закладах,в яких
вона існувала до 1917 року, а потім починає формуватися богословська освіта в світських
навчальних закладах. Фактично останнє – це спроба віднайти моделі перебування у
світському ЗВО богословської освіти. Тому було виявлено, що у світських навчальних
закладах не є перспективно розвивати конфесійну богословську освіти, оскільки є велика
мережа конфесійних ЗВО, а краще віднайти іншу модель, яка може не конфліктувати з
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світським характером українського ЗВО з однією сторони, і не входить в конкуренцію з
конфесійними ЗВО. Тому було вперше виявлено і розроблено модель академічної
богословської освіти для світського ЗВО, яку пропонується називати неконфесійна
богословська освіта. Такий підхід є унікальним для країн Європи, але дещо нагадує
Британську модель, яка також пропонує форми кооперації конфесійної і світської
богословської освіти.
8) «Комплексна соціальна допомога вразливим категоріям населення як
пріоритетний напрям соціальної політики України». Науковий керівник – доктор
філософських наук, професор Ярошенко Алла Олександрівна. Обсяг фінансування на
2018 рік – 300,0 тис.грн.
Обґрунтовані напрями соціальної політики України щодо допомоги вразливим
категоріям населення, з’ясовані особливості зарубіжної та вітчизняної практики, тенденції
управління системою надання соціальної допомоги; встановлені характеристики,
актуальні потреби та рівні їх забезпечення, намічені шляхи вдосконалення системи
надання соціальної допомоги таким категоріям населення: матері-підлітки та їхні діти,
військовослужбовці, учасники бойових дій, жертви торгівлі людьми та жертви насильства
у сім’ї, люди похилого віку, люди з обмеженнями життєдіяльності, сім’ї та діти у
складних життєвих обставинах, роми як національна меншина. Удосконалений зміст
підготовки фахівців зі спеціальності «Соціальне забезпечення» з урахуванням специфіки
роботи з вразливими категоріями населення, внесені доповнення модулями з формування
здоров'язберігаючої компетенції фахівців, розроблені та впроваджені програми навчання
«медіаторів» та волонтерів, які працюють з ромським населенням. Організовані курси
підвищення кваліфікації для фахівців соціальної сфери з надання соціальної допомоги
ромському населенню. Проведений курс теоретичного навчання та тренінги у
м. Кропивницький та м. Запоріжжя.
9) «Психолого-педагогічний супровід виховання і розвитку дітей дошкільного
віку з родин учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб». Науковий керівник –
доктор педагогічних наук, доцент Луценко Ірина Олексіївна. Обсяг фінансування на
2018 рік – 218,2 тис.грн.
Розроблено та обґрунтовано концепцію підготовки майбутніх вихователів і
психологів ЗДО. Розроблено
діагностичний
інструментарій
вивчення
стану
підготовленості майбутніх вихователів та психологів ЗДО до застосування технологій
психолого-педагогічного супроводу виховання і розвитку дітей дошкільного віку з
родин учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб. Теоретично обґрунтовано
педагогічні умови, розроблено методику підготовки майбутніх вихователів та
психологів ЗДО до застосування технологій психолого-педагогічного супроводу
виховання і розвитку дітей дошкільного віку з родин учасників АТО і внутрішньо
переміщених осіб. Розроблено навчальні програми курсів: «Діагностика індивідуальних
особливостей розвитку дітей дошкільного віку з родин учасників АТО та внутрішньо
переміщених осіб», «Проектування індивідуального психолого-педагогічного супроводу
розвитку дітей дошкільного віку з родин учасників АТО та внутрішньо переміщених
осіб», «Тренінг взаємодії з дітьми (для родин учасників АТО і внутрішньо переміщених
осіб». Організовано проведення формувального експерименту. Проведено СЕМІНАРТРЕНІНГ для фахівців психологічної служби ЗДО “ Діагностика індивідуальних
особливостей та проектування індивідуального психолого-педагогічного супроводу
розвитку дітей дошкільного віку з родин учасників АТО та внутрішньо переміщених
осіб».
10) «Розробка концептуальної моделі реінтеграції українських переміщених
університетів». Науковий керівник – доктор філософських наук, доцент Терепищий
Сергій Олександрович. Обсяг фінансування на 2018 рік – 330,0 тис.грн.
Розроблено методику оцінювання переміщених університетів. Здійснено
компаративний аналіз 8-ми переміщених вітчизняних і зарубіжних університетів. Було
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здійснено транскрибування 26 аудіо записів інтерв’ю із особами з переміщених
університетів (перенесення на електронні та паперові носії). Після чого здійснювався їх
аналіз шляхом використання таких підходів як конверсаційний аналіз, дискурс-аналіз,
контент-аналіз, герменевтика. Було здійснено поетапний аналіз текстів інтерв’ю: редукція
зібраних даних, репрезентація дослідницьких матеріалів, формулювання висновків та їх
верифікація. Розроблені документи: - Методика оцінювання переміщених університетів. Стратегія сталого розвитку переміщених університетів на 5 років. - Рекомендації щодо
створення мережевих консорціумів (Донецького, Луганського, Кримського). Рекомендації щодо вдосконалення діяльності переміщених закладів вищої освіти.
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IІІ. Розробки, які впроваджено у звітному році за межами ЗВО або НУ
№
з/п

Назва та
автор(и) розробки

Важливі
показники, які
характеризують
рівень отриманого
наукового
результату;
переваги над
аналогами;
економічний,
соціальний ефект

1
1.

2
Концептуальні
засади
когнітивних
технологій в
освіті.
Андрущенко В.П.

3
Концептуалізовано,
що європейська
політика
соціальних
інновацій,
дослідження
когнітивних
принципів розвитку
соціальної
згуртованості та
трансверсальних
компетенцій мають
бути
імплементовані в
систему освіти
України. Через
застосування
когнітивних
технологій
формуються
зв’язки соціальної
згуртованості і
трансверсальних
компетенцій, які є
компетенціями ХХІ
століття.
Завдяки
дослідженням
отримано висновок
про застосовність
когнітивних
технологій для
реабілітації осіб,
постраждалих
внаслідок значних
соціальних зрушень
та покращення їх
когнітивної
ефективності.

Місце впровадження
(назва організації,
підпорядкованість,
юридична адреса)

Дата акту
впровадження

4
Державна наукова
установа «Інститут
модернізації змісту
освіти»,
вул. Митрополита
Василя
Липківського, 36,
м. Київ, 03035

5
Довідка про
впровадження
результатів
№ 22.1/10-91
від 11.01.2019

Громадська організація
«Інститут розвитку
соціальної
згуртованості»

Довідка про
впровадження
результатів

Проведено
практичне
відпрацювання
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Практичні
результати, які
отримано закладом
вищої освіти /
науковою установою
від впровадження
(обладнання, обсяг
отриманих коштів,
налагоджено
співпрацю для
подальшої роботи
тощо)
6
Реалізація ідей
наукового дослідження
експериментально
довела їх ефективність,
здатність
забезпечувати
інноваційний
педагогічний супровід,
який відповідає цілям
професійної діяльності
педагогічних
працівників України з
урахуванням їхніх
інтересів, потреб і
розвитку навичок
соціальної
згуртованості у
навчальному процесі та
ненасильницького
ухвалення рішень.

Когнітивні технології
підвищують когнітивну
ефективність людей
завдяки формуванню
трансверсальних
компетенцій та
соціальній
згуртованості;
сприяють емоційній
компетентності, що
покращує не тільки
емоційний стан людей,
а й навички
ефективних стратегій у
вирішенні конфліктних
ситуацій.

методик та
технологій
когнітивної
ефективності в
практиках розвитку
соціальної
згуртованості та
емоційної
компетентності для
осіб, що зазнали
значних соціальних
зрушень.
Розроблені
методичні
рекомендації та
програми
інноваційного

2.

Система
корекційної
допомоги дітям та
підліткам з
аутистичним
спектром
порушень.
Синьов В.М.

інтерактивного
навчання фахівців.
Завдяки науковим
результатам
отримано систему
допомоги дітям, які
впродовж багатьох
років були поза
спеціальною та
інклюзивною
освітньою
системою.
Наукові результати
є безперечним
внеском у розвиток
підготовки фахівців
у ВНЗ.

Львівський
національний
університет імені Івана
Франка,
79005, м. Львів,
вул. ТуганБарановського, 7

Довідка про
впровадження
результатів
№ 84 від
26.12.2018 р.

Розроблена система
корекційної
допомоги дітям з
аутистичними
порушення є
першим в Україні
інноваційним
результатом, яких
охоплює весь
віковий спектр
дітей із аутизмом.

Миколаївський
національний
університет імені
В.О.Сухомлинського,
вул. Нікольська, 24,
м. Миколаїв, 54030

Довідка про
впровадження
результатів
№ 33 від
26 грудня
2018 р.

Наукові результати
визначили шлях
корекційної роботи
з аутичними
дітьми.
Структурнофункціональна
модель, яка
представляє
систему

ДВНЗ «Донбаський
державний
педагогічний
університет»,
вул. Г.Батюка, 19,
м. Слов’янськ,
Донецька область,
84116

Довідка про
впровадження
результатів
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Впровадження
результатів дозволило
реалізувати системний
підхід до опанування
студентами практикою
(корекційні прийоми,
види, форми, напрями,
засоби) подолання
аутистичних порушень
у дітей і підлітків;
сприяє підвищенню
теоретикоаналітичного рівня
майбутніх фахівців;
науковометодологічному
пошуку основ
ефективної
психокорекційної
роботи з такою
нозологією дітей.
Розроблена система
корекційної допомоги
дітям з аутистичними
порушення є достатньо
ефективною і може
бути рекомендована до
широкого
впровадження у
практику освітньої
діяльності кафедр
спеціальної та
інклюзивної освіти.
Публікації проекту
використовуються для
проведення лекційних,
практичних,
лабораторних занять за
такими дисциплінами:
«Спеціальна
педагогіка»,
«Логопедія»,
«Спеціальна

3.

Хмаро
орієнтоване
середовище
навчання
майбутніх
вчителів.
Сергієнко В.П.

корекційної роботи,
забезпечила
осмислення
науковою та
педагогічною
громадськістю
необхідності такої
роботи на всіх
вікових етапах
розвитку дитини та
в усіх сферах її
життя.
Електронний
підручних «Лекції
зі спеціальної
психології та
психокорекції
інтелектуальних та
аутистичних
порушень»
забезпечив зміст
підготовки
студентів з
психологічного
курсу дисциплін.
Впроваджено і
використано у
навчальному
процесі навчальнометодичний
посібник
«Комп’ютерні
технології в освіти і
науці» з описом
хмаро орієнтованих
засобів навчання.
Розроблено і
впроваджено в
навчальний процес
дистанційний курс
«Комп’ютерні
технології в освіті і
науці», який дав
змогу підвищити
рівень
інформатичних
компетентностей
майбутніх вчителів,
сприяв оволодінню
студентами
технологією
спільної роботи з
документами та
надав можливість
підготувати
вчителів до
широкого
використання
сучасних хмаро
орієнтованих
технологій
навчання в
освітньому процесі

психологія»,
спецкурсах та
спецсемінарах. Наукові
результати слугують
викладачам та
студентам під час
складання іспитів,
розробці
індивідуальних
програм для аутичних
учнів у інклюзивній
освіті, написання
наукових праць.

Рівненський державний
гуманітарний
університет,
вул. Ст. Бандери, 12, м.
Рівне, 33028
Центральноукраїнський
державний
педагогічний
університет імені
Володимира
Винниченка,
вул. Шевченка, 1,
м. Кропивницький,
25006
Тернопільський
національний
педагогічний
університет імені
Володимира Гнатюка,
46027, м. Тернопіль,
вул. М. Кривоноса, 2
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Акт про
впровадження
результатів
№ 126-01-12
від 12.11.2018
р.
Акт про
впровадження
результатів
№ 489 від
08.10.2018 р.

Акт про
впровадження
результатів

Навчання майбутніх
учителів до
застосування хмаро
орієнтованих
технологій навчання
дало змогу привести
зміст фахової
підготовки у
відповідність до
сучасних вимог, що
сприяло забезпеченню
інтеграції вітчизняної
освіти у міжнародний
освітній простір;
забезпечило
можливість на основі
поєднання традиційних
технологій і хмаро
орієнтованих
технологій навчання
активізувати науковопізнавальну діяльність
майбутніх учителів, що
забезпечує
систематичність,
поглиблення та
розширення
теоретичної бази знань,
розкриття творчого
потенціалу студенів.

закладів середньої
освіти.
У ході
впровадження в
освітній процес
хмарних сервісів
вдалося зробити
доступним
користувачам
електронні освітні
ресурси, що
складають
змістовне
наповнення хмаро
орієнтованого
середовища, а
також забезпечити
процеси створення
і надання освітніх
сервісів через
відкрите
комп’ютерно
інтегроване
навчальне
середовище.
Забезпечується
налаштування ІКТінфраструктури
закладів вищої
освіти.

4.

Етнонаціональний
чинник
національної
політики
радянського
комуністичного
режиму щодо
українського та
польського
народів (1920 1940 рр.).
Чернега П.М.

Розроблено та
впроваджено у
навчальний процес,
як дистанційний
курс вивчення
дисципліни, курс
«Хмаро орієнтовані
технології в освіті і
науці».
Досліджено
актуальні проблеми
національної
політики
радянського
комуністичного
режиму щодо
українського та
польського народів
(1920 - 1940 рр.) і
виявлення ролі й
впливу
етнонаціонального
чинника .
Розроблений
навчальнометодичний
комплекс
«Етноекономіка та
етнополітика»
впроваджений до
навчального

Національна академія
наук України, Інститут
політичних і
етнонаціональних
досліджень
ім. І.Ф.Кураса,
01011, Київ-11,
вул. Генерала
Алмазова, 8

Довідка про
впровадження
результатів
№ 306/213/1-7
від 11 грудня
2018 р.

Сприяють подальшій
науковій розробці
актуальної нині
проблеми імперської
національної політики
Російської імперії та
Радянського Союзу
щодо українського
народу та національних
меншин.

Ніжинський державний
університет імені
Микола Гоголя,
вул. Графська, 2,
м. Ніжин, Чернігівська
обл., 16602

Довідка про
впровадження
результатів
№ 05/370
від 13.12.2018
р.

Дрогобицький

Довідка про

Результати
прикладного
дослідження
впроваджують
реалістичні
оцінки
минулих
подій
та
причин
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процесі і нині
використовується
як компонент
навчальнометодичного
забезпечення
навчальновиховного процесу.

державний
педагогічний
університет імені
Івана Франка,
вул. І. Франка, 24,
м. Дрогобич, 82100

впровадження
результатів
від 12.12.2018
р.

першочергового
впливу
українськопольських конфліктів у
першій половині ХХ
ст.,виявляють наслідки
національної політики
радянського
комуністичного
режиму на становище
українського
та
польського етносів та
компонентів їх культур;
сприяють
залученню
студентської молоді до
наукової
роботи
з
історії
українськопольських відносин.
Врахування
та
обгрунтування
етнонаціонального
чинника надає нового
напряму в підготовці
фахівців
у
системі
історичної освіти, що
ґрунтується на вивченні
геополітики,
етнополітики,
етноекономіки,
етноконфліктології
тощо.
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IV. Список наукових статей, опублікованих та прийнятих до друку у 2018 році
у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою (окремо Scopus, Web of
Science):

№
з/п

Автор(и)

Назва роботи

Назва видання, де
опубліковано роботу

Том, номер
(випуск),
перша-остання
сторінки
роботи

Статті, що входять до міжнародної наукометричної бази даних

Scopus
Bilenko V.I.,
Bozhonok K.V., Dzyadyk
S.Yu.,
Stelya O.B.
Mykola Pratsiovytyi,
Iryna Lysenko,
Oksana Voitovska

Piecewise Polynomial
Algorithms for the Analysis
of Processes in
Inhomogeneous Media
Distribution of values of
classic singular Cantor
function of random argument

3

Маркітан В. П.,
Працьовитий М. В.,
Савченко І. О.

4

Пафик С.П.

Суперфрактальність
множини неповних сум
одного додатного ряду
Асимптотика загального
розв’язку лінійної
сингулярно збуреної
системи диференціальних
рівнянь вищого порядку з
виродженнями
On moduli of smoothness
with Jacobi weights

1

2

5

6

7

8

9

10

D. Leviatan,
K. Kopotun,
I.A. Shevchuk
D. Leviatan,
K. Kopotun,
I.A. Shevchuk
R. Meshkini-Far,
A. Dyachenko,
S. Gaidai,
O. Bieda,
M. Filonenko,
O. Ischenko
M. Zhludenko,
A. Dyachenko,
O. Bieda,
S. Gaidaia,
M. Filonenko,
O. Ischenko
V. Ya. Degoda,
M. Alizadeh,
N. O. Kovalenko,
N. Yu. Pavlova
Degoda, V.Y.,
Alizadeh, M.,
Kovalenko, N.O.,
Pavlova, N.Y.

Interpolatory pointwise
estimates for monotone
polynomial approximation
Catalytic Properties of
Ni-Fe Systems in the
Reaction of CO2 Methanation
at Atmospheric Pressure

Cybernetics and Systems
Analysis

July 2018,
Volume 54,
Issue 4,
p. 636–642
Random Operators and
December 2018,
Stochastic Equations
Volume 26,
Issue 4,
p. 193–245
Український математичний Том 70,
журнал
№ 10, 2018,
c. 1403-1416
Нелінійні коливання
Том 21, №3,
с. 368-396

Український математичний Том 70 (2018),
журнал
№ 3, с. 379-403
Journal
of Mathematical Analysis
and Applications
Acta Physica Polonica A.

459 (2018), № 2,
1260-1295
V. 133, №4,
р. 1088-1090

Structure and Catalytic
Acta Physica Polonica A.
Properties of Co-Fe Systems
in the Reaction of CO₂
Methanation

V. 133, №4,
р. 1084-1087

V-I characteristics of X-ray Journal of applied physics
conductivity and UV
photoconductivity of ZnSe
Crystals
The Dependencies of X-Ray Advances in Condensed
Conductivity and X-Ray
Matter Physics
Luminescence of ZnSe
Crystals on the Excitation
Intensity

2018.
Vol. 123,
Issue 7

18

Scopus

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Degoda, V.Ya.,
Alizadeh, M.,
Martynyuk, N.V.,
Pavlova, N.Yu.
Korolyova A. V.

Dose Dependences of the
Conductivity and
Luminescence in ZnSe
Single Crystals
Reconstruction of Early
Migration Routes of Homo
Populations
Капранов Я. В.
Hypothetical Versions on
Antropogenesis Localization
of the First Populations of the
Homo
Дєліні М.М.
Особливості управління
Александрова O. C.,
конкурентоспроможністю
Батченко Л. В.,
сучасного університету на
Лаврик У. В.
засадах соціальної
відповідальності
Kyvliuk O.,
Educational management as
Polishchuk O.,
education diplomacy:
Svyrydenko D., Yatsenko strategies for Ukraine
O.
N.Pysar,
Strategies for development of
V.Dergachova,
Ukrainian energy market
O.Kyvliuk,
under conditions of
D.Svyrydenko
geopolitical challenges
Sikura A.J.
Informational indicators of
(у співавторстві з Plisko functional capacities of the
V.,
body for teaching cadets
Doroshenko T., Minenok from higher military
A. and others, total 8
educational institutions
authors)
power types of sports
Oleksandra Blagii, Vasyl Optimization of
Berezovskyi, Larisa
psychophysiological
Balatska,
indicators of adolescents by
Oksana Kyselytsa,
means of sport orienteering
Yurii Palichuk,
Olena Yarmak
Bazylchuk О., Bazylchuk Problems of implementing
V.,
innovational educational
Ivanova G.,
technologies in the process of
Putrov S.
vocational training of future
specialists in physical
therapy in higher educational
establishments in Ukraine
S. Putrov,
Influence of blood types
M. Khoroshukha,
serologic markers on
L. Sushchenko,
development of
O. Bazylchuk,
concentration function of
V. Kabashnyuk
young 13-16 year old athletes

19

Acta Physica Polonica A.

Vol. 123,
Issue 7 133 (2018)
No. 4, P. 984-989

Logos. Vilnius.

94. P. 159–166
Scopus

Logos. Vilnius, 2018

No. 94. – P. 149–
158
Scopus

Науковий вісник
Національного гірничого
університету

2018. №4.
с. 157-164
Scopus

Naukovyi Visnyk
Natsionalnoho Hirnychoho
Universytetu

2018, Issue 3,
p. 139-144
Scopus

Naukovyi Visnyk
Natsionalnoho Hirnychoho
Universytetu

2018, Issue 5,
pp. 148-154
Scopus

Journal of Physical
Education and Sport (JPES)

Vol 18
Supplement issue
№ 2, Art 156, pp.
1050 - 1054, 2018

Journal of Physical
Education and Sport (JPES)

18 Supplement
issue 1, Art 75,
pp. 526-531
Scopus

Journal of Physical
Education and Sport

2018. Vol 18.
P. 606-613

Journal of Physical
Education and Sport

2018. Vol 18.
P. 1890-1895

21

22

23

24

25

26

27

28

29

O.I. Yusova,
O.V. Savchuk,
T.V. Grinenko,
O.B. Kuchmenko,
L.S. Mhitaryan,
O.H. Kupchins ’ka,
I.N. Yevstratova,
O.O. Matova,
N.M. Vasilinchuk,
T.F. Drobot ’ko
Кучменко О.Б.,
Мхітарян Л.С.,
Купчинська О.Г.,
Євстратова І.Н.,
Василинчук Н.Н.,
Матова О.О., Мостов’як
М.П., Дроботько Т.Ф.
Кучменко О.Б.
I. I. Patalakh,
O. V. Revka,
O. O. Matova,
T. F. Drobotko,
T. V. Grinenko
Kostiantyn Prontenko,
Grygoriy Griban,
Vasyl Prontenko, Fyodor
Opanasiuk, Pavlo
Tkachenko, Yevgenii
Zhukovskyi, Yuliya
Kostyuk
S. Putrov,
T. Odynets,
Yu. Briskin

Determination of
Ukr.Biochem. J.
plasminogen/plasmin system
components and indicators of
lipoproteins oxidative
modification under arterial
hypertension

2018. Vol. 90,
Issue 1, pp.58-67

Ukr.Biochem.J.
Oxidative-modified
lipoproteins as biomarkers of
cardiovascular damage in
patients with arterial
hypertension

2018. Vol. 90,
Special Issue, Р.94

Clot formation and lysis in
platelet rich plasma of
healthy donors and patients
with resistant hypertension

Ukr.Biochem .J.

2018. Vol. 90,
Issue 2, pp.67-75

Health improvement of
cadets from higher military
educational institutions
during kettlebell lifting
activities

Journal of Physical
Education and Sport (JPES)

18 Supplement
issue 4, Art 40,
pp. 298–303, 2018

Physiotherapy Practice and
Research

2018. vol. 39. № 2.
pp. 147-154

Physiotherapy Quarterly
(formerly Fizjoterapia)

2018, 26 (3),
P. 1–5

Journal of Physical
Education and Sport (JPES)

18 Supplement
Issue 4, Art 40,
pp. 298–303, 2018

Journal of Physical
Education and Sport (JPES)

18 Supplement
Issue 2, Art 157,
pp. 1055 - 1059,
2018

Journal of Physical
Education and Sport (JPES)

18(2), Art 82,
pp. 565 - 569, 2018

Effectiveness of
individualised intervention
on pulmonary function in
women with postmastectomy syndrome
S. Putrov
Effectiveness of
Tetiana Odynets,
individualized physical
Yuriy Briskin,
rehabilitation programs on
Oleh Sydorko,
post-mastectomy pain in
Valeria Tyshchenko
breast cancer survivors
Kostiantyn Prontenko,
Health improvement of
Grygoriy Griban,
cadets from higher military
Vasyl Prontenko, Fyodor educational institutions
Opanasiuk, Pavlo
during kettlebell lifting
Tkachenko, Yevgenii
activities
Zhukovskyi, Yuliya
Kostyuk
Kostiantyn Prontenko,
Influence of kettlebell lifting
Grygoriy Griban, Tetiana classes on the level of
Liudovyk, Larysa
professionally important
Kozibroda,
psychological qualities and
Pavlo Tkachenko,
the emotional state of cadets
Yevgenii Zhukovskyi,
from higher military
Yuliya Kostyuk
educational institutions
Grygoriy Griban,
Professional stages of a
Kostiantyn Prontenko,
physical education teacher as
Valery Zhamardiy, Pavlo determined using fitness
20

30

Tkachenko, Mykola
Kruk,
Yuliya Kostyuk,
Yevgenii Zhukovskyi
Кучменко О. Б.,
I. I. Patalakh,
O. V. Revka,
O. O. Matova,
T. F. Drobotko,
T. V. Grinenko
Brylov, D.

technologies

Clot formation and lysis in
platelet rich plasma of
healthy donors and patients
with resistant hypertension

Ukr.Biochem. J.

2018. Vol. 90,
Issue 2, pp.67-75

Religion,
State & Society

Vol. 46, Iss. 2,
pp. 156-173
Scopus
2018. № 2.
С. 180-193
Scopus

33

Yu. Kondratiev,
Yu. Kozitsky

Islam in Ukraine: Between
the Ukrainian and the
Russian Languages
Суфийская
транснациональная
коммуникативная сеть альАхбаш на постсоветском
пространстве: пример
Украины
The Evolution of States in a
Spatial Population Model

Yu. Kondratiev,
Yu. Kozitsky

Evolution of states in a
continuum migration model

Anal. Math. Phys.

34
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Франка/ [редакториупорядники В. Ільницький,
А. Душний, В. Зимомря]. –
Дрогобич: Видавничий дім
«Гельветика», 2018.
Наукові записки/ Ред. Кол.:
В.Ф.Черкасов, В.В.Радул,
Н.С.Савченко та ін..

Актуальні питання
гуманітарних наук:
міжвузівський збірник
наукових праць молодих
вчених Дрогобицького
державного педагогічного
університету імені Івана
Франка. – Дрогобич:
Видавничий дім
«Гельветика», 2018.
Проблема визнання цілей Збірник наукових праць
норм трудового права
«Право та державне
критерієм їх
управління»
ефективності.
Актуальне дослідження Часопис Київського
правової охорони
університету права. – 2018.
торговельних марок в
Інтернет
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Вип. 24 (1-2018). – Ч.
2. – Кам'янецьПодільський, 2018.
Index Copernicus

С. 154-160.
Index Copernicus
International

Випуск 172. – Серія:
Педагогічні науки. –
Кропивницький:
«КОД», 2018. –С.136140
Вип.19.Том 1.
С. 170-174.
Index Copernicus
International

Index
Copernicus
№4
Index
Copernicus

Пологовська Ю.Ю.

31

Воловенко І.В.
Григоренко І.В.

32
Дудко Ірина
Володимирівна

33

Критерії, показники та
рівні сформованості
профорієнтаційної
компетентності у
майбутніх вчителів
географії в умовах
профільного навчання
Новітній український
фольклор у мережевій
комунікації: типологічні
характеристики та
тематика.
Ономасіологічна
інтерпретація
словозміннословотвірного статусу
морфологічної категорії
виду українського
дієслова
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Витоки педагогічної
Випуск 22.
майстерності: зб. наук.
(Серія «Педагогічні
праць / Полтав. нац. пед.
науки»)
ун-т імені В. Г. Короленка.
– Полтава, 2018.
„Intercultural
Сommunication”

Індексація журналу в
базі Index Copernicus
– ICV: 84.90

Щорічний науковий збірник München 1. – 4.
матеріалів конференції: IX. November 2018.
Internationale virtuelle
Konferenz der Ukrainistik
Dialog der Sprachen - Dialog
der Kulturen. Die Ukraine aus
globaler Sicht. Дев’ята
міжнародна наукова
Інтернет-конференція з
україністики Діалог мов –
діалог культур. Україна і
світ.

V. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів,
молодих учених, у тому числі про діяльність Ради молодих учених та інших
молодіжних структур
(навести: у текстовому вигляді – до 7 рядків; у вигляді таблиці (див. нижче);
у вигляді переліку внутрішніх стимулюючих заходів та відзнак – до 5 рядків)
В університеті діє Студентське наукове товариство імені Григорія Волинки (голова
товариства – Микола Мороз) та Рада молодих вчених (голова - Сергій Терепищий).
Студенти та молоді вчені активно залучаються до реалізації науково-дослідних
держбюджетних робіт, організації конференцій, діяльності науково-дослідних центрів та
лабораторій. У 2018 році за результатами ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей студенти НПУ імені
Н.П. Драгоманова вибороли 3 перших місця, 6 других місць, 3 третіх місця.
За
результатами ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади у 2018 році студенти НПУ
імені Н.П. Драгоманова вибороли 7 перших місць, 4 других місць, 6 третіх місць
Роки

2015
2016
2017
2018

Кількість студентів, які беруть
участь у наукових дослідженнях
та відсоток від загальної
кількості студентів
5123≈56%
5203≈55%
4812≈60%
4920≈62%

Кількість молодих учених,
які працюють у ВНЗ або
науковій установі
442
461
489
493

Відсоток молодих
учених, які залишаються
у ВНЗ або установі після
закінчення аспірантури
44%
46%
45%
46%

Студентів, що вибороли призові місця у ІІ етапі Всеукраїнських студентських
олімпіад та Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт нагороджують
відзнаками університету та грошовими преміями. Традиційним способом мотивації та
відзначення студентів стало проведення конкурсу «Кращий студент-науковець НПУ»,
переможці якого отримують грошові премії та відзнаки університету. У 2018 році
абсолютним переможцем цього конкурсу стала Вікторія Волошина (Фізикоматематичний факультет). Студенти-науковці отримують стипендії Президента України,
Верховної Ради України. Молоді вчені – стипендії Верховної Ради та стипендії Кабінету
Міністрів України.
VI. Наукові підрозділи (лабораторії, центри тощо), їх напрями діяльності, робота з
замовниками (зазначити назву підрозділу, стисло описати його діяльність та результативність
роботи – до 30 рядків).

Науково-дослідні
центри/лабораторії

ПІБ керівника

Телефон, e-mail

Загально-університецькі підрозділи
Науково-дослідний центр
соціології освіти

член-кореспондент НАН
України, академік НАПН
України, доктор
філософських наук, професор
Андрущенко Віктор Петрович

(044) 234 11 08
rector@npu.edu.ua

Міждисциплінарний
науково-дослідний центр
складних систем

Кондратьєв Ю.Г., доктор фіз.мат. наук, професор

(044) 288-25-59
yukondrat@yandex.ru
kondrat@mathematik.uni-
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bielefeld.de

Науково-дослідна
лабораторія математичних
методів складних систем

Кондратьєв Ю.Г., доктор фіз.мат. наук проф.

(044) 288-25-59
yukondrat@
kondrat@mathematik.unibielefeld.de

Науково-дослідна
лабораторія динамічних
систем з фрактальними
властивостями

Працьовитий М.В.,доктор
фіз.-мат. наук, проф.

(044) 235-27-93
prats4444@gmail.com

Науково-дослідна

Кошманенко В.Д.,доктор фіз.мат. наук, проф.

(044) 235-27-93
koshman63@gmail.com

лабораторія “Моделювання
складних

динамічних

систем”

Фізико-математичний факультет
Лабораторія Фрактального
Проф.
аналізу
Працьовитий М.В.
Міжвідомчий науководослідний центр «Фізики
Шут Микола Іванович
полімерних композицій та
наносистем»
Факультет іноземної філології
Науково-методичний центр
Ісаєва О.О.
мовної та літературної освіти
Факультет інформатики
Проблеми інформатизації
навчального процесу в школі
та вищому педагогічному
закладі
Теорія і практика
використання інформаційних
технологій в школах і вищих
педагогічних навчальних
закладах, підвищення рівня
фундаментальної підготовки з
інформатики

(044) 239-30-31
239-30-80
kzf@ukr.net

486-88-50
kmvrmsl_fif@npu.edu.ua

акад. Жалдак М.І.

36 кандидатів,
15 докторів,
2 докторанти

проф. Рамський Ю.С.

21 кандидат наук,
1 аспірант

Факультет історичної освіти
Навчально-наукова
лабораторія експертизи
культурно-історичних
цінностей
Кабінет-музей
М.П. Драгоманова

Потильчак О. В.

097 249-40-77
pot1965@ukr.net

професор Борисенко В.Й.

244-09-09
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Кабінет українознавства

Чернега Петро Макарович

245-41-66
kafetno@ukr.net

Факультет менеджменту освіти та науки
Наукові лабораторії
Державно-громадське
управління освітою

Крохмаль Н.В.

Школа академічного розвитку

Лавриненко В.Г.,
Матусевич Т.В.

lvg2008@ukr.net

Чепуренко Я.О.

050 442 40 16

Лавриненко В.Г.,
Матусевич Т.В.

lvg2008@ukr.net

Доц. Цимбал Світлана
Миколаївна

(044) 288 34 67
novaosvita@ukr.net

Науково-дослідна лабораторія
інформаційного та
аналітичного забезпечення
управління
Школа проектного
менеджменту
Науково-дослідна лабораторія
освітніх компетенцій в умовах
гетерогенності.

Науково-дослідна лабораторія
Ст. викл. Ільїна Олена
(044) 288 34 67
управлінських компетенцій
Василівна
novaosvita@ukr.net
викладачів ВНЗ.
Науково-дослідна лабораторія
0679005986
Коннов О.Ф.
педагогічної етики.
aleksandrkonnov@ukr.net
Науково-дослідний центр
Проф. Нестеренко Галина
(044) 288 34 67
розвитку компетенцій
Олегівна
novaosvita@ukr.net
викладачів ВНЗ
ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ
Наукові лабораторії
486-41-40
Лабораторія мікробіології
Мегалінська Г.П.
Навчально-наукова
лабораторія глибинної
психокорекції

проф. Яценко Т.С.

486-46-81

Факультет політології та права
Науково- методичний центр
політико- правової освіти та
Булда А. А.
тел. 484-28-51
методичної підготовки
студентів
Юридична клініка «Центр
правничої допомоги НПУ
Дубчак Л.С.
ipp_kkpp@ukr.net
імені М. П. Драгоманова»
Факультет природничо-географічної освіти та екології
Навчально-наукова
Зав. лаб. Білявський С.М.
239-30-47,
лабораторія «Фізіології,
239-30-72, kafanat@ukr.net
біохімії та екології рослин»
Факультет соціально-економічної освіти
СННВП «Лабораторія
доц. Сухицька Н.В
095-593-47-62
соціально – правових
093-520-54-84
досліджень»
NataV_S@ukr.net
Науково-дослідний
Ярошенко А.О.
+38(095)972-65-20,
центр фундаментальних
yaroshenkonpu
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та прикладних досліджень
@gmail.com
у соціальній сфері
Факультет спеціальної та інклюзивної освіти
Лабораторія менеджменту
Гноєвська Оксана Юріївна
0937507381
освіти
nmcio@ukr.net
Лабораторія діагностикоШульженко Євгенія Віталіївна
0669559493
розвивальної роботи
nmcio@ukr.net
Факультет філософії та суспільствознавства
Єленський Віктор Євгенович
csr@npu.edu.ua
Науково-дослідницький
центр дослідження релігій
Формування професійнопсихологічної культури
майбутнього фахівця
Лабораторія
метаантропологічних
досліджень кафедри
культурології та філософської
антропології Факультету
філософії та
суспільствознавства НПУ
імені М.Драгоманова

Долинська Л.В.
Строяновська О.В.

486-36-65

Хамітов Н.В.

Nez-swetly@yandex.ua
097-195-87-88
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VIІ. VII. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними
організаціями
(надати:
у текстовому вигляді загальну інформацію про стан міжнародного наукового співробітництва:
характеристику основних напрямів міжнародного наукового і науково-технічного співробітництва,
приклади його успішної реалізації та перспективи розвитку – до 20 рядків;
у вигляді таблиці за формою нижче, в якій навести дані, що стосуються тільки тих зарубіжних
партнерів, з якими укладено договори на виконання науково-дослідних робіт або отримано гранти).

У 2018 навчальному році НПУ ім. М.П. Драгоманова розпочав реалізацію
трирічного проекту за напрямом Жан Моне Модуль програми Еразмус+«Соціальна
згуртованість в освіті і врядуванні: Європейські студії» за підтримки Європейського
Союзу.
Цього року також триває проект «Підтримка якості вищої освіти в Україні», що
адмініструється Університетом Палацького (Чехія) та реалізується за фінансової
підтримки Чеського агентства з розвитку. В рамках його реалізації 11 студентів та
викладачів НПУ пройшли тижневе стажування в Університеті Палацького.
З вересня цього року факультет педагогіки та психології НПУ імені
М.П.Драгоманова
розпочинає
реалізацію
трирічного
спільного
проекту
з
Університетським коледжем південно-східної Норвегії «Розвиток культури демократії в
педагогічній освіті в Україні, Норвегії та Палестині», загальною метою якого є
підвищення якості педагогічної освіти Україні, Норвегії та Палестини через розвиток
демократичної культури у викладанні.
Розпочато Інтегрований науковий проект «Педагогічна геронтологія» з
Міжнародним університетом Флориди (Маямі, США),
Триває
реалізація програми Європейського Союзу Еразмус+ за напрямом
академічної мобільності.
Найближчим часом планується підписання угоди з Нью – Йоркським державним
університету (США) для поглиблення педагогічно-наукового співробітництва.
Країна-партнер
(в алфавітному
порядку)
1

Установапартнер

Тема
співробітництва

2
Євангелістський
теологічний
університет

3
Програма
академічної
мобільності

Норвегія

Університетський
коледж
південносхідної Норвегії

Розвиток
культури
демократії
в
педагогічній
освіті в Україні,
Норвегії
та
Палестині

Німеччина

Університет
Кобленц- Ландау

Програма
академічної
мобільності

Польща

Національний
педагогічний
університет
імені
Комісії
народної
освіти в Кракові

Програма
академічної
мобільності

Бельгія
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Документ, в рамках
якого здійснюється
співробітництво,
термін його дії
4
Міжінституційна
угода
Erasmus+Programme
KA1 (2018-2021 рр)
Угода
про
співпрацю між НПУ
імені
М.П.Драгоманова та
Університетським
коледжем південносхідної
Норвегії
2018-2021 рр.
Міжінституційна
угода
Erasmus+Programme
KA1 (2017-2021 рр.)
Міжінституційна
угода
Erasmus+Programme
KA1 (2018-2019рр.)

Практичні результати від
співробітництва
5
5
студентів
навчаються
протягом
1
семестру
за
програмою Erasmus+
Підвищення якості педагогічної
освіти Україні, Норвегії та
Палестини
через
розвиток
демократичної
культури
у
викладанні

5
студентів
навчаються
протягом
1
семестру
за
програмою Erasmus+
2
викладача
пройшли
міжнародне
стажування
за
програмою Erasmus+

Польща

Університет імені
Кардинала Стефана
Вишинського
у
Варшаві

Програма
академічної
мобільності

Міжінституційна
угода
Erasmus+Programme
KA1 (2018-2019 рр.)

Чехія

Університет
Палацького
Оломоуці

Підтримка
розвитку
навчальних
програм,
управління якістю
освіти
та
міжнародної
мобільності
в
університетах
України
Жан
Моне
Модуль програми
Еразмус+
Соціальна
згуртованість
в
освіті
і
врядуванні:
Європейські
студії"

Угода
про
співробітництво між
НПУ
імені
М.П.Драгоманова та
УніверситетомПала
цького в Оломоуці
2017-2022 рр.

ЄС

в

Жан Моне
Модуль в НПУ
імені
М.П.Драгоманова

2017-2020 рр.

1 студент навчається протягом 1
семестру
за
програмою
Erasmus+, 2 викладача пройшли
міжнародне
стажування
за
програмою Erasmus+
Розробка
та
трансформація
навчальних
програм
та
навчальних планів відповідно до
Болонського
договору,
підтримуючи
розвиток
управління якістю освіти в
університеті
та
подальше
розширення
академічної
мобільності
українських
студентів
Розробка нових курсів у галузі
дослідження
європейської
соціальної
згуртованості,
включаючи
розробку
методології
та
методів
дослідження
та
викладання
теоретичного та практичного
матеріалу;
проведення
міжвузівської
підготовки;
розробка
удосконалення
програми
професійної
майстерності
для
лідерів
громадянської спільноти та
керівників
державних
адміністрацій.

VIII. Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової
діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних
провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність
У вирішенні завдань інформаційного забезпечення наукової діяльності у процесі
реформування вищої освіти бібліотека органічно поєднує традиційні та новітні
інформаційні сервіси та забезпечує швидкий і зручний доступ до власних та світових
інформаційних ресурсів.
Для підтримки розвитку освіти і науки в університеті бібліотека пропонує
оперативний і комфортний доступ до інформаційних ресурсів Інтернет в усіх підрозділах
через WI-FI з власних гаджетів користувачів та робочих місць у читальних
залах,обладнаних персональними комп’ютерами. Підтримуючи принципи академічної
свободи на основі відкритості та доступності бібліотека забезпечує доступ до власних
ресурсів та функціонування віртуальних сервісів.
Web-сайт бібліотеки містить різноманітні розділи з доступом до широкого спектру
інформаційних ресурсів (електронний каталог, інституційний репозитарій, колекції тощо);
консультаційних матеріалів (індексування за УДК, складання списків літератури
відповідно до основних стилів бібліографічних посилань, записи вебінарів та рекомендації
щодо роботи з наукометричними базами); служби віртуальної довідки; служби
електронної доставки документів; новин про наукові та мистецькі заходи, які
відбуваються в бібліотеці; посилання на бази даних, актуальні матеріали, що постійно
оновлюються.
Електронний каталог – бібліографічна база даних, що поєднує інформацію про
склад традиційних бібліотечних фондів, аналітичну картотеку статей, посилання на
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повнотекстові електронні ресурси, доступні через авторизацію та інструменти адресного і
тематичного пошуку із сервісом замовлення у віддаленому режимі.
Інституційний репозитарій Національного педагогічного університету імені
М.П.Драгоманова (ENPUIR -http://enpuir.npu.edu.ua), зареєстрований у 2011 році (ISSN:
2310-8290; зареєстровано у реєстрах ROAR –Registry of Open Access Repositories та SSM –
Система пошуку у відкритих архівах України). Репозитарію встановлено на відкриту
операційну систему Linux, програмне забезпечення DSpase версія 5.4. Станом на 1.01.2019
року архів нараховує понад 20514 документів. Відповідно до основного призначення
електронного архіву в репозитарії накопичуються, систематизуються та зберігаються в
електронному вигляді результати інтелектуальної діяльності університетської спільноти.
У відповідності до підтримки Руху Відкритого Доступу (Open Access) до матеріалів
репозитарію надається вільний доступ, що дозволяє індексувати документи пошуковими
системами Інтернет та сприяє поширенню результатів досліджень учених університету у
середовищі світового науково-освітнього товариства. Відкритий архів надає можливість
для самостійного розміщення наукових праць ("самоархівування"). Серед фондів та
зібрань архіву автореферати та дисертації, матеріали конференцій, наукові збірники
університету, публікації науковців структуровані за факультетами. У зібранні наукової
бібліотеки великий доробок бібліографічних праць – понад 90 електронних
біобібліографічних видань та ретроспективних наукових бібліографічних посібників. На
сайті репозитарію представлено рейтинг 10 найпопулярніших публікацій місяця.
Активну роботу проводив створений сектор підтримки наукових досліджень. Саме
на цей сектор покладено визначення тих потреб користувачів університетської спільноти,
які стосуються бібліотечно-бібліографічного забезпечення у сучасному інформаційному
середовищі, використання наукометричних показників, консультування науковців щодо
роботи з архівами відкритого доступу, наукометричними базами даних, створення
наукових профілів у Google Scholar, отримання ідентифікаційного номера науковця в
ORCID та роботи з бібліографічними менеджерами EndNote, Mendeley тощо. Протягом
року бібліотекарями надано понад 1000 консультацій для викладачів.
Колекції містять цифрові копії рідкісних видань, створених та описаних відповідно
до вимог представлення такого роду документів на платформі DC-visuv2.0. Розділ
«Колекції» на Web-сайті містить декілька зібрань серед яких: «М. Драгоманов – видатний
діяч України: до 170-річчя від дня народження», (57 об’єктів), яке поповнилось двома
новими об’єктами віднайденими у фондах рідкісних видань; 23 об’єкти представлені від
Наукової бібліотеки НПУ ім. М.П. Драгоманова на порталі Europeana; «Шевченкіана у
фондах Наукової бібліотеки НПУ імені М.П. Драгоманова» - містить 28 цифрованих копій
видань ХІХ- початку ХХ століття з обробкою 3180 зображень; віртуальні книжкові
виставки різноманітної тематики на допомогу науковцям.
Як учасник проектів ElibUkr та EVERUM, наукова бібліотека отримала доступ до
передплатних галузевих повнотекстових та наукометричних баз даних для використання
протягом визначених тріал-періодів, яких було 27. Представники бібліотеки постійно
навчаються на очних та курс та on-line курсах для користувачів через представництво
Clarivate Analitics та Elsevier. У 2018 році відповідно до затвердженого Наказом МОН
України від 6 листопада 2018 р. № 1213 переліку навчальних закладів та наукових
установ, університету продовжено безкоштовний доступ до електронних наукометричних
баз Web of Science (1200 зверенень) та Scopus (1350 звернень). До колекцій Web of Science
включені два наукових журнали, що видає університет – «Міждисциплінарні дослідження
складних систем (Interdisciplinary studies of complex systems)» та «Methods of functional
analysis and topology». Журнал «Methods of functional analysis and topology» у 2017 році
також включено до наукометричної бази даних Scopus.
Наукова бібліотека також самостійно веде листування з утримувачами провідних
колекцій електронних ресурсів та баз даних з метою отримання тестових доступів до
матеріалів. Січень 2018 року - тестовий доступ до матеріалів бази Gale Reference Complete
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- 28 000 періодичних видань,1700 електронних книг; березень 2018 року - тестовий доступ
до матеріалів бази даних Adam Matthew Digital 2018 Foreign Office Files for Japan First
World War Portal, Popular Culture in Britain and America, 1950-1975, Slavery, Abolition
and Social Justice ; SAGE Products: SAGE Video Media and Communication, SAGE Video
Politics and International Relations, SAGE Video Sociology, SAGE Video Education, SAGE
Video Psychology, SAGE Business Researcher, SAGE Research Methods Datasets, SAGE
Research Methods Video: Practical Research And Academic Skills ; червень 2018 року тестовий доступ до колекції від Adam Matthew Age of Exploration, Sage Journals
Sociologist of the Month; колекції електронних книг від eBook Academic Collection ;
листопад –грудень 2018 року – тестовий доступ матеріалів платформи SAGE Video, а
саме: SAGE Video Education - 115 годин перегляду 550 відео, SAGE Video Psychology 134 години 426 відео; SAGE Video Sociology - 120 годин 300 відео та ін.
Протягом року бібліотека інформувала та створювала умови для участі науковопедагогічного складу університету у серії вебінарів «Можливості платформи Web of
Science для науковця». 13 червня 2018 року для університетської наукової спільноти
організовано проведення практичного Семінару з депонування результатів
інтелектуальної діяльності та користування наукометричною базою даних Scopus.
ІХ. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у
межах робочого часу викладачів (коротко зазначити тематику, зареєстровану в УкрІНТЕІ
наукових керівників, науковий результат, його значимість – до 40 рядків).

У 2018 році в НПУ імені М. П. Драгоманова розроблялися 451 наукових тем за
рахунок другої половини робочого дня (ініціативна тематика), серед яких 61 колективні,
що спрямовані на вдосконалення змісту освіти і методик їх викладання; дослідження
проблем гуманітарних наук; теорію та технологію навчання і виховання в системі освіти
та окремі питання соціально-економічних і техніко - технологічних досліджень; проблеми
природничо-математичних наук; зміст, методи, прийоми, засоби та форми підготовки
фахівців для галузі дошкільної освіти; навчання, виховання, соціальна та трудова
адаптація дітей з вадами розумового та фізичного розвитку та 390- індивідуальних.
Більшу їх частину становлять фундаментальні дослідження, хоч вагомими є і прикладні
дослідження.
За результатами наукових досліджень з ініціативної тематики у 2018 році
підготовлено та видано 1680 найменувань друкованої продукції .
Серед них: 94 монографій; 280 підручників та навчальних посібників.; статті в
журналах і наукових збірниках - 1212 найменувань.
Щорічно отримуємо авторські свідоцтва: 2018 р. - 5 авторських свідоцтв.
№
з/п
1

Прізвище, ім’я
Войтюк Ю.О.

Гузій Н.В.
Саюк В.І.

Авторське свідоцтво
Науковий твір «Методика горизонтальної
тростини в практиці активного відпочинку і
туризму незрячих» Свід. про реєстр. авт. права
на твір від 29.11.18 р., № 83315 видане
Міністерством економічного розвитку і торгівлі
України
Науковий твір «Освітньо-професійна програма
«Педагогічне дорадництво» другого рівня вищої
освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні
науки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
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Дата
отрима
ння

29.11.18

29.11.18

Гузій Н.В.
Саюк В.І.

Гузій Н.В.
Тадеуш О.М.

Гузій Н.В.
Бурлаєнко Т.І.
Щербина Д.В.
Саюк В.І.
Рамковська І.В.
Гораш К.В.

кваліфікація Магістр з освітніх, педагогічних
наук» Свід. про реєстр. авт. права на твір від
29.11.18 р., № 83314 видане Міністерством
економічного розвитку і торгівлі України
Науковий твір «Освітньо-професійна програма
«Управління у галузі освіти» другого рівня
вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент
галузі знань 07 Управління та адміністрування
кваліфікація Магістр з менеджменту» Свід. про
реєстр. авт. права на твір від 29.11.18 р., №
83313 видане Міністерством економічного
розвитку і торгівлі України
Науковий твір «Освітня програма підготовки
бакалавра галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за
спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки
спеціалізація Педагогіка дозвілля кваліфікація
бакалавр з освітніх, педагогічних наук» Свід.
про реєстр. авт. права на твір від 29.11.18 р., №
83312 видане Міністерством економічного
розвитку і торгівлі України
Науковий твір «Педагогічне дорадництво:
комплекс матеріалів профільної підготовки
магістрів» Свід. про реєстр. авт. права на твір
від 18.01.18 р., № 76018 видане Міністерством
економічного розвитку і торгівлі України

29.11.18

29.11.18

18.01.18

Було отримано 4 патенти на корисну модель.
№
з/п
1

2

3

4

Прізвище, ім’я
Мозгова Г.П.
Мамуня Є.П.
Паращенко І.М.
Маруженко О.В.
Лебедєв Є.В.
Клименко Ю.О.
Яценко В.О.
Мамуня Є.П.
Паращенко І.М.
Маруженко О.В.
Лебедєв Є.В.
Клименко Ю.О.
Яценко В.О.
Демченко В.Л.
Гончаренко Л.А.
Рябов С.В.

Патент
Патент України №44346 от 10.10.18; бюлетень
№19 «Спосіб метаболічної та психологічної
корекції психосоматичної патології у дітей».
Патент № 124852 від 25.01.18; бюлетень №8
«Полімерний сенсорний матеріал чутливий до
навантаження»

Патент № 127060 від 10.07.18; бюлетень №13
«Спосіб
виготовлення
еластичного
полімерногосенсорного матеріалу»

Патент № 116751 від 25.04.18; бюлетень №8
«Спосіб
одержання
металонаповнених
полімерних нанокомпозитних матеріалів»

Наукові школи:
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Дата
отрима
ння
10.10.18

25.01.18

10.07.18

25.04.18

Назва

Теорія і методика
позашкільної освіти в
умовах суспільних
трансформацій

«Фрактальний аналіз та
фрактальна геометрія»

Кількість
підготовлених
кандидатів, докторів,
аспірантів

Керівник

Інженерно-педагогічний факультет
10 докторів і
кандидатів
Биковська О. В.
педагогічних наук,
3 докторанти і 3
аспіранти
Фізико-математичний факультет
доктор фізико3 доктори і 27
математичних наук,
кандидатів наук
проф.
(з них 1 канд.н. в
М.В.Працьовитий
2018 р.)

Проблеми наближених
методів розв’язування
диференціальних та
інтегральних рівнянь
(асимптотичні методи)

Проф. Шкіль М.І.

8 докторів наук, 37
кандидатів

Теплові та релаксаційні
явища в полімерних
композитах

Шут Микола
Іванович

За весь період
підготовлено 5
докторів та 13
кандидатів наук

Теорія та методика
навчання математики в
середній і вищій школі

Спочатку доктор
пед. наук
З.І. Слєпкань,
після її смерті
канд. пед. наук,
професор
В.О. Швець

Методи
нескінченновимірного
аналізу

Наукова школа
професора
Л.Ф.Мірошниченко
«Теорія і технологія
підготовки майбутнього
вчителя світової
літератури»

Актуальні проблеми
лінгвокогнітології
та лінгвоімагології

докторів наук – 5;
кандидатів наук –
67;
На даний час:
аспірантів – 7;
докторантів – 1.

(32) кандидати
фіз.-мат.наук,
(7) докторів фіз.мат.наук
Факультет іноземної філології
4 доктори
педагогічних наук,
21 кандидат
педагогічних наук зі
Проф.
спеціальності
Л.Ф.Мірошниченко
13.00.02 - теорія і
методика навчання
(зарубіжної
літератури), 5
аспірантів.
28 кандидатів
філологічних наук,
2 доктори
Іванова Л.П.,
філологічних наук,
д.філол.н., проф.
керівництво
науковою роботою
1 докторанта, 3
Доктор фіз.мат.наук, професор
Кондратьєв Ю.Г.
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Примітки

аспірантів
Факультет історичної освіти
Соціально-національні
проблеми історії
України другої
половини ХVІІ –
початку ХХ ст.

професор
Борисенко В.Й.

Ноосоціогенез
«Контекстнокомпетентнісна
підготовка педагогічних
кадрів:
інтернаціоналізація
вітчизняного досвіду»
Проблеми історії освіти і
педагогічної науки в
контексті завдань
підготовки вчителя

Бех В.П.

44 кандидатів та
докторів наук

Дем’яненко Н.М.,
доктор
педагогічних наук,
професор

19 кандидатів
педагогічних наук,
3 доктори
педагогічних наук

Проф. Вовк Л.П.

3 докторські та 8
кандидатських

Факультет мистецтв
Наукова школа
Професор
7(2018)
Щолокової О.П.
Щолокова О.П.
Наукова школа Падалки
Професор Падалка
7(2018}
Г.М.
Г.М.
ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ
«Дидактика вищої та
академік В.І.
15 докторів, 37
середньої школи»
Бондар
кандидатів
«Теорія і практика
глибинної
психокорекції»

академік Т. С.
Яценко

10 докторів, 22
кандидатів

Факультет політології та права
Концептуальні засади
розвитку політичних
наук

Доктор політичних
5 докторів наук,
наук,
25 кандидатів наук
професор Бабкіна
О.В.
Факультет соціально-економічної освіти

Наукова
4 доктори наук
етносоціологічна школа
Євтух В.Б.
12 кандидатів наук
професора Володимира
Євтуха
Факультет спеціальної та інклюзивної освіти
Методологічні,
теоретичні та
технологічні проблеми
Доктори наук – 25;
корекційної та
акад. Синьов.В.М. кандидати наук – 59;
пенітенціарної
педагогіки і юридичної
психології.
Становлення та розвиток
акад. Бондар
Доктори наук – 4;
корекційної освіти
Віталій .Іванович,. кандидати наук – 19;
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розумово відсталих дітей
в Україні.
Науково-методологічні
Доктори наук – 4;
засади та сучасні
кандидати наук – 25;
проф. Шеремет
технології діагностики та
керівництво
М.К.
корекції тяжких
аспіратами і
порушень мовлення.
докторантами – 7.
Особливості розвитку і
Кандидати наук –
виховання особистості
проф. Синьова Є.П.
11;
при глибоких
порушеннях зору.
Знаково-інтелектуальна
Доктори наук: 4;
складова розвитку дітей з проф. Фомічова Л.І. кандидати наук: 7;
вадами слуху
Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Функціональна
Доктори наук: 4;
лінгвістика,
кандидати
наук: 7;
лінгводидактика та
Мацько Л.І.
методика української
мови в середній і вищій
школі
Факультет філософії та суспільствознавства
Крилова С.А.,
д.філос.н,
Соціальна
2 аспіранти та 1
професор,
метаантропологія
здобувач
завідуюча
кафедрою
Методологія
Підготовлено 1
гуманітарних наук.
Проф. Мєднікова
кандидат наук, 1
Актуальні проблеми
Г.С.
докторант
культурології
Хамітов Н.В.,
11 кандидатів наук,
Філософська
д.філос.н,
2 доктори наук, 9
антропологія як
професор, завідувач
аспірантів, 2
метаантропологія
лабораторією
здобувачі
Психологічні основи
36 підготовлених
особистіснопрофесор
кандидатів наук,
професійного зростання
Долинська Л.В
5 аспірантів
майбутнього вчителя
Х. Розвиток матеріально-технічної бази наукових досліджень та розробок
(навести дані про закупівлю за останній рік унікальних наукових приладів та обладнання іноземного
або вітчизняного виробництва їх вартість у вигляді таблиці за формою нижче)

№
з/п
1
1

Назва приладу (українською мовою та
мовою оригіналу) і його марка, рік
випуску, фірма-виробник, країна
походження
2
Комплекс науково-навчального обладнання
SIDETA та CONUS (рік випуску – 2017,
країна виробництва - Китай)

Науковий(і) напрям(и) та
структурний(і) підрозділ(и) для
якого (яких) здійснено закупівлю

Вартість,
тис. гривень

3

4

Факультет природничо-географічної
освіти та екології

2040, 0
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XІ. Заключна частина
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова підтримує
реформаторські кроки МОН України щодо
 забезпечення університетів наукометричними інструментами через доступ до
SCOPUS та Web of Science;
 прозорості
та об’єктивності проведення конкурсу наукових проектів
фундаментальних
та
прикладних
досліджень,
науково-технічних
(експериментальних) розробок;
 запровадження базового фінансування наукових досліджень в університетах на
основі атестації за 7 напрямами;
 підтримки досліджень молодих вчених.
З метою покращення організації та проведення внутрішньоуніверситетського етапу
звіту про науково-дослідну роботу було б бажано оприлюднювати нормативні документи,
що регламентують процедуру звітування та звітні форми, не пізніше 15 листопада
звітного року. Для покращення ефективності роботи бази даних «Наука в університетах»
було б корисно передбачити можливість автоматичного (наприклад, через кожні 10
хвилин) збереження введеної інформації та/або надати можливість користувачеві
самостійно зберігати введену в базу інформацію на довільному етапі введення. У зв’язку
з тим, що педагогічні технології мають дещо інші технології впровадження і реєстрації,
ніж технології у виробництві, пропонуємо розділити вимоги до технологій у виробництві
і до технологій в освітньому процесі.
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