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ІІ. Підготовка науково-педагогічних кадрів. 

Захист докторських і кандидатських дисертацій у 2016 році 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 
Тема дисертації Спеціальність 

Науковий 

консультант 

або керівник 

Дата 

захисту 

Дефорж Ганна 

Володимирівна 

Історико-науковий 

аналіз життя і 

діяльності академіка 

ВУАН М.В.Павлової 

(1854-1938) та її 

палеозоологічної 

школи в контексті 

розвитку біологічної 

науки 

07.00.07 – 

історія науки й 

техніки 

Доктор 

біологічних 

наук, професор 

Пилипчук 

Олег 

Ярославович 

24 березня 

2016 р. 

 

Прогноз захисту дисертацій у 2017 році (прізвище та спеціальність) 

 

Прізвище, ім’я, по батькові Спеціальність 

Гулай Олександр Володимирович 03.00.16 – екологія 

 

ІІІ. Науково-дослідницька діяльність. 

3. Результати впровадження науково-дослідних робіт. 

Результати НДР, грантів, дисертаційних досліджень, 

впроваджених у навчальний процес 

 

№ 

з/п 

Результати 

отримані при 

виконанні НДР 

ПІП авторів 
Період 

виконання 
Результати включено до 

Рішення 

факультету, 

кафедри 

1 Нові знання про 

особливості 

екологічних 

зв’язків 

бактерій 

Гулай О.В. 2012-2016 Курсів лекцій з дисциплін: 

Екологія, Популяційна 

біологія, Паразитологія, 

Мікробіологія з основами 

вірусології 

Протокол №1 

засідання 

кафедри 

біології та 

методики її 



 3 

Erysipelothrix 

rhusiopathiae у 

прісноводних 

екосистемах 

викладання 

від 30.08.2016 

ІV. Публікації викладачів кафедри. 

Видання підручників, монографій, посібників 
 

№ 

з/п 

ПІП автора / 

авторів 
Назва Тип видання Вихідні дані, обсяг 

1 Дефорж Г.В. 

Науковий доробок М.В. Павлової 

(1854–1938) в контексті розвитку 

палеозоології. 

Монографія 

– Полтава: ТОВ “АСМІ”, 2015. – 322 с. 

(20,1 д.а.) 

(не врахована у 2015 році) 
 

Видання іншої друкованої продукції (методичні рекомендації, статті, тези тощо) 
 

№ 

з/п 
Автори Назва роботи Назва видання, номер, том, рік 

Фахові видання 

1 Калініченко Н.А.  Генеза трудової підготовки 

сільських школярів у 60-80-і роки  

XX століття 

Наукові записки. – Випуск 9. – Серія: Проблеми 

методики фізико - математичної і технологічної 

освіти. Частина IV. – Кіровоград: РВВ КДПУ 

ім. В. Винниченка, 2016. – C.10-18 (0,41 д.а.) 

2 Калініченко Н.А. Проблеми патріотичного 

виховання в теорії і практиці 

Василя Каюкова (1945-2001) 

Наукові записки. – Випуск 147. – Серія: Педагогічні 

науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 

2016. – С. 8-12 (0,3 д.а.) 

3 Калініченко Н.А. Просвітнцька діяльність 

М.Ф. Федоровського 

Педагогічний альманах: Збірник наукових праць. – 

Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної 

освіти», 2016. – Випуск 31. – С. 250-257 (0,5 д.а.) 

4 Гулай О.В. Моделювання екологічних 

взаємодій бактерій Erysipelothrix 

rhusiopathiae з Myriophyllum 

verticillatum 

Наукові записки Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка. Серія: Біологія.– 2015.– №3 –4 (64).– 

С. 153 – 156 (0,23 д.а.) 

(не врахована у 2015 році) 

5 Гулай О.В. Алелопатичний вплив Najas major 

на бактерії Erysipelothrix 

rhusiopathiae 

Екологічні науки.– 2015. – №2 (9). – С. 53 – 59 

(0,41 д.а.) 

(не врахована у 2015 році) 

6 Гулай О.В., 

Жукорський О.М., 

Гулай В.В.  

Динаміка росту культур 

патогенних бактерій в умовах 

астатичності температурного 

чинника 

Вісник аграрної науки. – 2016. – №2. - C. 25 – 27 

(0,17 д.а.) 

7 Гулай О.В. Реакція бактерій Erysipelothrix 

rhusiopathiae на алелопатичний 

вплив рослин Elodea canadensis 

Наукові записки Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка. Серія: Біологія. – 2016.– №1 (65).– С. 67 – 

73 (0,41 д.а.) 

8 Дефорж Г.В. Історія становлення та розвитку 

палеозоологічної школи академіка 

М.В. Павлової 

Virtus Scientific Journals. – Рубіжне, 2015. – № 3. – 

С. 70-74 (0,3 д.а.) 

(не врахована у 2015 році) 

9 Дефорж Г.В.  Академіки М.В. Павлова та О.П. 

Павлов – засновники 

палеонтологічного та геологічного 

музеїв Московського університету 

[Електронний ресурс] 

Історія науки і біографістика. – 2015. – № 4.– С. 1-

10. – Режим доступу : http://inb.dnsgb.com.ua/2015-

4/15.pdf. – Заголовок з екрану (0,6 д.а.) 

(не врахована у 2015 році) 

10 Дефорж Г.В.  Участь академіка М.В. Павлової у 

створенні та функціонуванні 

палеонтологічного музею 

Московського університету 

Вісник національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» : Серія 

«Історія науки і техніки». – Харків, 2015. – № 63 

(1172). – С. 11–15 (0,3 д.а.) 

http://inb.dnsgb.com.ua/2015-4/15.pdf
http://inb.dnsgb.com.ua/2015-4/15.pdf
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(не врахована у 2015 році) 

11 Дефорж Г.В.  Про роль і місце наукової 

спадщини М.В. Павлової в 

контексті розвитку сучасної 

біологічної науки 

Історія науки і техніки: Зб. наук. праць / гол. ред. 

О.Я. Пилипчук. – К., 2015. – Вип. 7. (Державний 

економіко-технологічний університет транспорту). – 

С. 131-142 (0,7 д.а.) 

(не врахована у 2015 році) 

12 Дефорж Г.В.  Ранній період життя та діяльності 

академіка-палеозоолога 

М.В. Павлової (1854–1938 рр.) 

Наукові праці історичного факультету Запорізького 

національного університету: Зб. наук. Праць. – 

Запоріжжя, 2015. – Вип. 44. – С. 241-243 (0,17 д.а.) 

(не врахована у 2015 році) 

13 Дефорж Г.В.  Вплив класиків палеонтології на 

формування М.В. Павлової як 

палеозоолога 

Питання історії науки і техніки. – 2016. – № 1 (37). – 

С. 24-29 (0,35 д.а.) 

14 Дефорж Г.В.  Альбер Годрі як філософ 

палеонтології (до 190-річчя від дня 

народження) 

Емінак: науковий щоквартальник. – Київ-Миколаїв - 

2016. – № 3 (15) (липень-вересень).– Т. 2. – 

(Науково-дослідний центр «Лукомор’є» Інституту 

археології НАН України). – С. 113-117 (0,3 д.а.) 

15 Дефорж Г.В.  Палеонтологія як складова 

розвитку синтетичної теорії 

еволюції 

Історія науки і техніки : Зб. наук. праць / гол. ред. 

О.Я. Пилипчук. – К., Вид-во ДЕТУТ, 2016. – Вип. 8. 

- С. 108–123 (1,0 д.а.) 

16 Дефорж Г.В.  Дослідження М.В. Павловою 

викопних нижньокрейдових 

аммонітів [Електронний ресурс] 

Історія науки і біографістика. – 2016. – № 2. – Режим 

доступу: http://inb.dnsgb.com.ua/2016-2/06.pdf – 

Заголовок з екрану. - С. 1-9 (0,52 д.а.) 

Інша друкована продукція 

17 Калініченко Н.А.  Василь Сухомлинський про 

духовні потреби особистості 

Педагогічний вісник Науково-методичний журнал. – 

Кіровоград,  Комунальний заклад «Кіровоградський 

обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти імені Василя Сухомлинського», №1 (37), 

2016 р. – С. 26-28 (0,17 д.а.) 

18 Калініченко Н.А.  Уроки громадянського виховання Збірник матеріалів IX Міжнародної науково-

практичної конференції та  XXIII Всеукраїнських 

педагогічних читань «Василь Сухомлинський у 

діалозі з сучасністю: щоб у серці жила 

Батьківщина». 15-16 вересня 2016 р., м. Луцьк. – С. 

97-101 (0,3 д.а.) 

19 Калініченко Н.А.  Розвиток гуманістичних ідей 

Василя Сухомлинського – 

актуальний напрям діяльності 

університету 

Матеріали науково-практичної конференції “Ідея 

університету у європейському і національному 

вимірах: традиції, сьогодення, перспективи” (3-4 

листопада 2016 р.). – Львівський національний 

університет імені Івана Франка. – С. 90-93 (0,17 д.а.) 

20 Калініченко Н.А. Школа становлення 45 педагогічних весен Кіровоградщини. – 
Кіровоград: Профспілка працівників освіти і науки 

України, Кіровоградська обласна організація, 2016 

р. – С. 8-9 (0,12 д.а.) 

21 Калініченко Н.А. Українській Асоціації імені Василя 

Сухомлинського – чверть століття 

Тиждень молодого вчителя 2016 року. Кіровоград. 

Профспілка працівників освіти і науки України, 

Кіровоградська обласна організація. 2016 р. – С. 14-

18 (0,3 д.а.) 

22 Калініченко Н.А. Використання ідей Григорія 

Костюка з розвитку творчого 

потенціалу особистості 

Матеріали міжвузівської науково-методичної 

конференції «Науково – методичні аспекти розвитку 

обдарованої особистості», Кіровоград, ПГФ, 11 

лютого 2016. – С. 4-8 (0,3 д.а.) 

23 Калініченко Н.А. Патріотичне виховання школярів в 

діяльності Василя Каюкова (1945-

2001) 

Матеріали Всеукраїнського науково-практичного 

семінару «Українські педагоги про національно-

патріотичне виховання». Київ. 18 травня 2016 року. 

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти 

НАПН України. – С. 6 (0,06 д.а.) 
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24 Гулай О.В., Гулай 

В.В., Ворона С.О. 

Вміст поживних речовин як 

лімітуючий екологічний чинник 

для патогенних бактерій 

Erysipelothrix rhusiopathiae 

Біологічні дослідження – 2016: Збірник наукових 

праць. – Житомир: ПП «Рута», 2016. – С. 317 – 319 

(0,12 д.а.) 

25 Аркушина Г.Ф., 

Жердій А.О. 

Флора малих населених пунктів та 

перспектива її розвитку (на 

прикладі с. Велика Виска 

Маловисківського району 

Кіровоградської області) 

Рослини та урбанізація: Матеріали п’ятої 

Міжнародної науково-практичної конференції 

«Рослини та урбанізація» (Дніпропетровськ, 16–17 

лютого 2016 р.). – Дніпропетровськ: ТОВ «Лірекс», 

2016. – С. 10-12 (0,41 д.а.) 

26 Казначєєва М.С., 

Аркушина Г.Ф. 

Зміна активності цитохром 

оксидази та рівня малонового 

діальдегіду в тканинах зернівок 

Hordeumvulgare різних за 

стійкістю до хвороб сортів 

Zbiór artykulów naukowych. Konferencji 

Miedzynarodowej Naukowo-Praktyczney “Nauka 

wczoraj, dziś, jutro” (28.02.2016) – Warszawa: 

Wydawca: Sp.z.o.o. “Diamond trading tour”, 2016 – S. 

20-21 (0,12 д.а.) 

27 Казначєєва М.С., 

Аркушина Г.Ф. 

Зміна активності 

супероксиддисмутази та каталази 

залежно від стійкості сорту 

капусти білокачанної до хвороб 

Актуальні проблеми гуманітарних та природничих 

наук. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Ужгород, 8-9 квітня 2016 року). – У 

2-х частинах. – Херсон: видавничий дім 

«Гельветика», 2016. – Ч.1. – С. 46-48 (0,17 д.а.) 

28 Аркушина Г.Ф., 

Казначєєва М.С., 

Найдьонова Г.Г. 

Про самостійну роботу студентів 

при вивченні біологічних 

дисциплін 

Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції «Методика навчання природничих 

дисциплін у середній та вищій школі» (ХХІІІ 

Каришинські читання, м. Полтава, 19-20 травня 2016 

р.) / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава, 

2016. – С. 11-13 (0,17 д.а.) 

29 Екштейн К., 

Аркушина Г.Ф. 

Систематичний огляд 

декоративних рослин міського 

озеленення Кіровограда 

Матеріали ІІ Регіональної науково-практичної 

конференції «Екологічні проблеми сучасності та 

шляхи їх вирішення» (Кіровоград, 21 квітня 

2016 р.) / За загальною редакцією к.б.н., доц. 

Медведєвої О.В. -Кіровоград: КОД, 2016. – С. 31-34 

(0,23 д.а.) 

30 Аркушина Г.Ф.  Особливості використання 

регіональної складової при 

вивченні біотичної різноманітності 

в процесі підготовки фахівців-

біологів 

Матеріали ІІ Регіональної науково-практичної 

конференції «Екологічні проблеми сучасності та 

шляхи їх вирішення» (Кіровоград, 21 квітня 2016 

р.) / За загальною редакцією к.б.н., доц. Медведєвої 

О.В. -Кіровоград: КОД, 2016. – С. 5-8 (0,23 д.а.) 

31 Хомутенко А.С., 

Данилків О.М. 

Генетичні аномалії та інші 

патології плоду людини і дитяча 

смертність (на прикладі 

Кіровоградської області) 

Матеріали ІІ Регіональної науково-практичної 

конференції «Екологічні проблеми сучасності та 

шляхи їх вирішення» (Кіровоград, 21 квітня 2016 

р.) / За загальною редакцією к.б.н., доц. Медведєвої 

О.В. -Кіровоград: КОД, 2016. – С. 164-170 (0,35 д.а.) 

32 Бородкіна А.А., 

Данилків О.М. 

Взаємозв’язок рівня пам’яті з 

навчанням студентів природничо-

географічного факультету 

Матеріали ІІ Регіональної науково-практичної 

конференції «Екологічні проблеми сучасності та 

шляхи їх вирішення» (Кіровоград, 21 квітня 2016 

р.) / За загальною редакцією к.б.н., доц. Медведєвої 

О.В. -Кіровоград: КОД, 2016. – С. 170-173 (0,17 д.а.) 

33 Дефорж Г.В.  Виникнення еволюційної 

морфології хребетних тварин 

Двадцять перша Всеукраїнська наукова конференція 

молодих істориків науки, техніки і освіти та 

спеціалістів за темою: «Модернізація науково-

технологічної політики України», (15 квітня 2016 р., 

м. Київ). – К.: Інститут досліджень науково-

технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. 

Доброва, 2016. – С. 54-57 (0,23 д.а.) 

34 Дефорж Г.В.  Внесок академіка-палеозоолога 

М.В. Павлової (1854-1938) в 

історію вивчення викопних ссавців 

третинного періоду Барської землі 

Поділля 

Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної 

конференції «Барська земля Поділля: європейська 

спадщина та перспективи сталого розвитку», 9-10 

вересня 2016 р., м. Київ - м. Бар. – С. 48-54 

(0,41 д.а.) 



 6 

35 Дефорж Г.В.  Про роль світу викопних тварин у 

розбудові систематики 

Матеріали 15-ї Всеукраїнської наукової конференції 

«Актуальні питання історії науки і техніки», 29 

вересня -1 жовтня 2016 р., м. Київ. – Київ, 2016. – 

С. 92-95 (0,23 д.а.) 

36 Дефорж Г.В.  Розвиток біологічної науки ХХІ ст. 

в контексті еволюції наукової 

думки 

Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції «Професор С. Л. Франкфурт (1866-

1954) – видатний учений-агробіолог, один із дієвих 

організаторів академічної науки в Україні (до 150 

річчя від дня народження)», 17–18 листопада 2016 

р., Національна наукова сільськогосподарська 

бібліотека, м. Київ. – С. 48-50 (0,17 д.а.) 

37 Дефорж Г.В. Історичні аспекти проблеми 

розвитку обдарованості 

студентської молоді у вітчизняній 

педагогіці [Електронний ресурс] 

Міжвузівська науково-методична конференція 

«Науково-методичні аспекти розвитку обдарованості 

особистості», 11 лютого, 2016 року, м. Кіровоград. 

Режим доступу: 

http://www.kspu.kr.ua/images/pgf/biologiya/Міжвузівс

ька_конференція_11.02.2016.pdf – Заголовок з 

екрану. С. – 41-43 (0,17 д.а.) 

38 В.В. Гулай.  Формування природознавчої 

компетенції молоді засобами 

музейної роботи [Електронний 

ресурс] 

Міжвузівська науково-методична конференція 

«Науково-методичні аспекти розвитку обдарованості 

особистості», 11 лютого, 2016 року, м. Кіровоград. 

Режим доступу: 

http://www.kspu.kr.ua/images/pgf/biologiya/Міжвузівс

ька_конференція_11.02.2016.pdf – Заголовок з 

екрану (0,06 д.а.) 

39 Казначєєва М.С., 

Ворона С.О.  

Зміна активності 

супероксиданіонрадикалу та 

супероксиддисмутази в тканинах 

Вrassica oleracea L. різних за 

рівнем стійкості сортів 

Тези доповідей XI Міжнародної конференції 

молодих учених «Біологія: від молекули до 

біосфери» (Харків, 29листопада– 2 грудня 2016 р.) / 

За загальною редакцією Бородіної Н.О. – Харків, 

2016. – С. 10-11 (0,12 д.а.) 

40 Бойченко А.П., 

Казначєєва М.С.  

Аналіз мікробіоценозу 

молочнокислих продуктів 

дитячого харчування 

Матеріали ІІ Регіональної науково-практичної 

конференції «Екологічні проблеми сучасності та 

шляхи їх вирішення» (Кіровоград, 21 квітня 2016 

р.) / За загальною редакцією к.б.н., доц. Медведєвої 

О.В. – Кіровоград: КОД, 2016. – С. 173-175 

(0,17 д.а.) 

41 Маковій П.В., 
Казначєєва М.С. 

Зміна мікрофлори хліба 

залежно від умов та терміну 

зберігання 

Матеріали ІІ Регіональної науково-практичної 

конференції «Екологічні проблеми сучасності та 

шляхи їх вирішення» (Кіровоград, 21 квітня 2016 

р.)/ За загальною редакцією к.б.н., доц. Медведєвої 

О.В. - Кіровоград: КОД, 2016. – С. 46-49 (0,23 д.а.) 

42 Голинський С.Ю., 
Казначєєва М.С. 

Вплив якості дріжджів на 

процеси спиртового бродіння 

Матеріали ІІ Регіональної науково-практичної 

конференції «Екологічні проблеми сучасності та 

шляхи їх вирішення» (Кіровоград, 21 квітня 2016 

р.)/ За загальною редакцією к.б.н., доц. Медведєвої 

О.В. - Кіровоград.: КОД, 2016. – С. 49-52 (0,23 д.а.) 

43 Конарьова К.Ю., 
Казначєєва М.С. 

Мікрофлора повітря 

закритих приміщень дошкільних 

навчальних закладів 

Матеріали ІІ Регіональної науково-практичної 

конференції «Екологічні проблеми сучасності та 

шляхи їх вирішення» (Кіровоград, 21 квітня 2016 

р.)/ За загальною редакцією к.б.н., доц. Медведєвої 

О.В. - Кіровоград: КОД, 2016. – С. 52-55 (0,23 д.а.) 

44 Кирпа М.О., 

Казначєєва М.С. 

Мікробіологічний аналіз 

стану шкільних приміщень та 

предметів побуту учнівi 

Матеріали ІІ Регіональної науково-практичної 

конференції «Екологічні проблеми сучасності та 

шляхи їх вирішення» (Кіровоград, 21 квітня 2016 

р.)/ За загальною редакцією к.б.н., доц. Медведєвої 

О.В. - Кіровоград: КОД, 2016. – С. 55-60 (0,35 д.а.) 

 

Наукові праці, опубліковані у 2016 році у виданнях, 

включених до наукометричних баз даних 

http://www.kspu.kr.ua/images/pgf/biologiya/Міжвузівська_конференція_11.02.2016.pdf
http://www.kspu.kr.ua/images/pgf/biologiya/Міжвузівська_конференція_11.02.2016.pdf
http://www.kspu.kr.ua/images/pgf/biologiya/Міжвузівська_конференція_11.02.2016.pdf
http://www.kspu.kr.ua/images/pgf/biologiya/Міжвузівська_конференція_11.02.2016.pdf
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№ 

з/п 
Автори Назва роботи 

Назва видання, де опубліковано 

роботу 

Том, номер (випуск), перша-

остання сторінки роботи 

1 Гулай О. В. Моделювання екологічних 

взаємодій бактерій 

Erysipelothrix rhusiopathiae з 

Myriophyllum verticillatum 

Наукові записки Тернопільського 

національного педагогічного 

університету імені Володимира 

Гнатюка. 

(не врахована у 2015 році) 

Index Copernicus 

Серія: Біологія.– 2015.– №3 –

4 (64).– С. 153 – 156 (0,23 д.а.) 

2 Гулай О. В. Реакція бактерій 

Erysipelothrix rhusiopathiae 

на алелопатичний вплив 

рослин Elodea canadensis 

Наукові записки Тернопільського 

національного педагогічного 

університету імені Володимира 

Гнатюка. 

Index Copernicus 

Серія: Біологія. – 2016.– №1 

(65).– С. 67 – 73 (0,41 д.а.) 

3 Дефорж Г.В. Історія становлення та 

розвитку палеозоологічної 

школи академіка М.В. 

Павлової 

Virtus Scientific Journals 

(не врахована у 2015 році) 

INTERNATIONAL STANDARD 

SERIAL NUMBER– ISSN 2410-

4388 

Рубіжне, 2015. – № 3. – С. 70-

74 (0,3 д.а.) 

4 Дефорж Г.В. Ранній період життя та 

діяльності академіка-

палеозоолога М.В. Павлової 

(1854–1938 рр.) 

Наукові праці історичного 

факультету Запорізького 

національного університету: 

Зб. наук. праць. 

(не врахована у 2015 році) 

“Index Copernicus” та РИНЦ 

Запоріжжя, 2015. – Вип. 44. – 

С. 241-243 (0,17 д.а.) 

5 Дефорж Г.В. Альбер Годрі як філософ 

палеонтології (до 190-річчя 

від дня народження) / 

Г.В. Дефорж 

Емінак: науковий 

щоквартальник. 

РІНЦ LIBRARY, 

EBSCO Information Services 

(EBSCO, США) 

Київ-Миколаїв - 2016. – № 3 

(15) (липень-вересень).– Т. 2.– 

(Науково-дослідний центр 

«Лукомор’є» Інституту 

археології НАН України). – 

С. 113-117 (0,3 д.а.) 

 

Індекси цитування викладачів кафедри 

ПІП h-індекс 

БД (Scopus, Web of Science, Core 

Collection, Google Scholar, 

Copernicus тощо) 

Гулай Олександр Володимирович 
3 18 (Google Scholar) 

2 5 (РИНЦ) 

 

Загальна кількість публікацій 

 
Загальний 

об’єм 

видань 

за звітний 

рік 

(к-сть/ 

д.а.) 

Від загального об’єму 

Моно 

графії 

(к-сть/ 

д.а.) 

Під 

руч 

ники 

(к-сть / 

д.а.) 

Навчально-

методичні 

посібники 

Мето 

дичні 

розробки 

(к-сть/д.а.) 

Статті в журналах та наукових 

збірниках 

Тези 

(к-сть / 

д.а.) 

Тексти 

лек 

цій 

(к-сть / д.а.) Всього 

(к-ть/д.а.) 

З них з 

грифом 

МОН 

(к-ть /д.а.) 

Всьо 

го 

(к-сть/ 

д.а.) 

Із них 

статті у 

виданнях, 

затверд 

жених 

ВАК 

України 

(к-сть/д.а.) 

Із них 

статті у 

видан 

нях, внесе 

них до 

міжна 

родних 

науковоме

тричних 

(к-ть / д.а.) 

45 / 32,76 1 / 20,1 – – – – 20 / 7,38 16 / 6,67 5 / 1,41 24 / 5,28 – 

 

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

№ 

з/п 
Назва конференції Дата проведення 

Результати 

конференції 

№ наказу про 

проведення заходу 

Регіональні конференції 

1 
Науково-методичні аспекти 

розвитку обдарованої особистості 
11 лютого 2016 р. 

Електронний збірник 

матеріалів 

конференції 

– 

. 

Участь у конференціях, семінарах, круглих столах та інше 

 

Назва заходу 
Дата 

проведення 

Місце 

проведення 

Кількість учасників 

заходу від кафедри 

Міжнародні конференції (проведені в Україні) 

IX  Міжнародна  науково-практичної конференція та  

XXIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь 

Сухомлинський у діалозі з сучасністю: щоб у серці жила 

Батьківщина» 

15-16 вересня 

2016 р. 

м. Луцьк 1 

Калініченко Н.А. 

Науково-практична конференція з міжнародною участю 

“Ідея університету у європейському і національному 

вимірах:  традиції, сьогодення, перспективи” 

3-4 листопада 

2016 р. 

м. Львів, 

Львівський 

національний 

університет імені 

Івана Франка 

1 

Калініченко Н.А. 

ІІ-а Міжнародна науково-практична онлайн-інтернет 

конференція «ПРОБЛЕМИ та інновації в природничій, 

технологічній та професійній освіті» 

20-23квітня 

2016 року 

м. Кіровоград 

КДПУ ім. 

В. Винниченка 

1 

Калініченко Н.А. 

Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. 

Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції  

8-9 квітня 2016 

року 

м. Ужгород 1 

Казначєєва М.С. 

Міжнародна науково-практична конференція «Методика 

навчання природничих дисциплін у середній та вищій 

школі» (ХХІІІ Каришинські читання,.)  

19-20 травня 

2016 р 

м. Полтава, 1 

Казначєєва М.С. 

Міжнародна науково-практична конференція 

“Біологічні дослідження – 2016” 

2016 Житомир 2 

Гулай О.В., 

Гулай В.В. 

ІV Міжнародна науково-практична конференція 

«Барська земля Поділля: європейська спадщина та 

перспективи сталого розвитку» 

9-10 вересня  

2016 р.,  

м. Бар 1 

Дефорж Г.В. 

Міжнародна науково-практична конференція 

«Професор С.Л. Франкфурт (1866-1954)–видатний 

учений-агробіолог, один із дієвих організаторів 

академічної науки в Україні (до 150 річчя від дня 

народження)» 

17–18 

листопада 

2016 р.  

м. Київ, 

Національна 

наукова 

сільськогосподар

ська бібліотека 

1 

Дефорж Г.В. 

Всеукраїнські конференції 

Двадцять перша Всеукраїнська наукова конференція 

молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів 

за темою: «Модернізація науково-технологічної 

політики України» 

15 квітня 2016 

р. 

м. Київ Інститут 

досліджень 

науково-

технічного 

потенціалу та 

історії науки 

ім. Г.М. Доброва 

1 

Дефорж Г.В. 

15-та Всеукраїнськанаукова конференція «Актуальні 

питання історії науки і техніки» 

29 вересня -1 

жовтня 2016 р. 

м. Київ. 1 

Дефорж Г.В. 

Інше 
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Міжвузівська науково-методична конференція 

«Науково-методичні аспекти розвитку обдарованості 

особистості» 

11 лютого  

2016 р. 

 6 

Калініченко Н.А., 

Аркушина Г.Ф. 

Данилків О.М., 

Дефорж Г.В., 

Гулай В.В., 

Казначєєва М.С. 

ІІ Регіональна науково-практична конференція 

«Екологічні проблеми сучасності» 

21 квітня  

2016 року 

м. Кіровоград 

Кіровоградський 

національний 

технічний 

університет 

2 

Казначєєва М.С., 

Аркушина Г.Ф. 

95 років в історії та розвитку Центральної України 18 листопада 

2016 р. 

КДПУ ім. 

В. Винниченка 

1 

Калініченко Н.А. 

 

VІ. Міжнародна співпраця та науково-освітянські зв’язки 

 

№ 

з/п 

ПІБ Країна 

перебування 

Термін перебування Результати 

перебування 

– – – – – 

 

VII. Науково-дослідна робота студентів: 

– Наукові гуртки. 

П.І.П/б 

наукового керівника 
Назва гуртка Основні напрями роботи 

Кількість 

студентів, які 

беруть участь у 

роботі гуртка 

Данилків Ольга 

Миколаївна 

Проблеми анатомо-

фізіологічних 

особливостей людини 

Дослідження стану здоров’я 

студентів та негативний вплив на 

нього зовнішніх факторів 

6 

Гулай Віталій 

Володимирович 
Гурток зоологів 

Вивчення фауни Кіровоградської 

області 
5 

Аркушина Ганна 

Феліксівна 
Ботанічний гурток Флористичні дослідження 5 

Калініченко Надія 

Андріївна 

Інноваційні технології 

навчання біології 

Організація навчально-виховного 

процесу в освітніх закладах різного 

типу на основі інноваційних 

технологій 

10 

Дефорж Ганна 

Володимирівна 
Історія біології 

 Дослідження історії розвитку та 

становлення біології як науки; 

 Основні винаходи та відкриття 

в різних галузях біології; 

 Видатні вчені-біологи світу та 

України; 

 Нобелівські лауреати в галузі 

фізіології та медицини; 

 Зародження, становлення та 

розвиток біології в Україні: 

минуле та сьогодення; 

 Перспективи розвитку біології 

та її користь для живих 

організмів нашої планети; 

6 

Казначєєва Марія 

Сергіївна 
Біохімії та мікробіології 

Дослідження вмісту біологічно-

активних речовин 
11 

 

– Студентські науково-практичні конференції та інші заходи проведені кафедрою. 
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6 квітня 2016 р. проведена студентська наукова конференція з біологічних дисциплін. На 

конференції були присутні 23 студенти напряму підготовки: 6.040102 Біологія* та 

спеціальностей 7.04010201 Біологія*, 7.04010101 Хімія*. 14 студентів представили свої 

доповіді (Протокол проведення наукової студентської конференції від 6 квітня 2016 р.). 

 

– Проведення олімпіад, участь студентів у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(зайняті призові місця). 

Рік Назва 

дисципліни  

Назва 

спеціальності  

Викладач, який проводив 

тур 

П.І.  

студента, який 

брав участь  

Група  Студенти, які 

пройшли у 

другий тур та 

зайняте місце 

I тур 

2016 
Біологічні 

дисципліни 

6.040102 

Біологія* 

Данилків О.М., 

Казначєєва М.С. 

Дробот Т., 

Конарьова К., 

Мартинюк С. 

25, 35, 

45 
Дробот Т. 

II тур  

2016 Біологія 
6.040102 

Біологія* 
– Дробот Т. 45 Диплом учасника 

 

– Участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, 

технічних і гуманітарних наук. 

Назва 

конкурсу 

Місце 

проведення 

П.І. студента, 

група 
Науковий керівник Назва роботи 

Зайняте місце 

або одержана 

нагорода 

Завтра.юа м.Київ 

Дробот Т.О. 

Казначєєва М.С. 

Особливості кількісного та 

якісного складу мікрофлори 

повітря навчальних закладів 

Диплом 

учасника, 

студенти 

пройшли у ІІ та 

ІІІ тур 

Скок Я.С. 

Мікрофлора ротової порожнини та 

вплив на неї популярних 

антисептичних засобів 

 

Акініна К.В. 

Зміна макромолекул організму під 

впливом зростання концентрації 

етилового спирту 

 

Всеукраїнс

ький 

конкурс 

наукових 

робіт 

2015-2016 

рр. 

м.Київ 

Дробот Т.О. 

Казначєєва М.С. 

Роль морфологічного критерію в 

ідентифікації компонентів  

мікробіоценозу повітря 

 

Скок Я.С. 

Якісний та кількісний склад 

мікробіоценозу зубного нальоту та 

особливості його зміни 

 

Акініна К.В. 

Зміна білкових молекул та 

мембранних структур під впливом 

етанолу у складі алкогольних 

напоїв 

Участь у ІІ турі, 

диплом 

учасника 

 

– Участь студентів у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях та 

семінарах 

Назва конференції, 

місце, дата 

проведення 

П.І.Б. студента Група Науковий керівник Тема доповіді 

ІІ Регіональна 

науково-практична 

конференція 

К. Екштейн 45 Аркушина Г.Ф. 

Систематичний огляд декоративних 

рослин міського озеленення 

Кіровограда 
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«Екологічні 

проблеми сучасності 

та шляхи їх 

вирішення»; 

КНТУ 

21 квітня 2016 р. 

А.С. Хомутенко 55 

Данилків О.М. 

Генетичні аномалії та інші патології 

плоду людини і дитяча смертність 

(на прикладі Кіровоградської 

області) 

А.А. Бородкіна 35 

Взаємозв’язок рівня пам’яті з 

навчанням студентів природничо-

географічного факультету 

П.В. Маковій 35 

Казначєєва М.С. 

Зміна мікрофлори хліба залежно від 

умов та терміну зберігання 

С.Ю. Голинський 35 
Вплив якості дріжджів на процеси 

спиртового бродіння 

К.Ю. Конарьова 35 

Мікрофлора повітря закритих 

приміщень дошкільних навчальних 

закладів 

А.П. Бойченко 35 

Аналіз мікробіоценозу 

молочнокислих продуктів дитячого 

харчування 

 

– Студентські публікації. 

 

№ П.І.П/б 

авторів 

публікації 

П.І.П/б 

наукового 

керівника 

Назва публікації Назва журналу, збірника, вихідні данні 

публікації 

1 Хомутенко А. Данилків О.М. Генетичні аномалії та інші 

патології плоду людини і 

дитяча смертність (на 

прикладі Кіровоградської 

області) 

Матеріали ІІ Регіональної науково-практичної 

конференції «Екологічні проблеми сучасності 

та шляхи їх вирішення» (Кіровоград, 21 квітня 

2016 р.) / За загальною редакцією к.б.н., доц. 

Медведєвої О.В. -Кіровоград: КОД, 2016. – 

С. 164-170 (0,41 д.а.) 

2 Бородкіна Н. Данилків О.М. Взаємозв’язок рівня пам’яті 

з навчанням студентів 

природничо-географічного 

факультету 

Матеріали ІІ Регіональної науково-практичної 

конференції «Екологічні проблеми сучасності 

та шляхи їх вирішення» (Кіровоград, 21 квітня 

2016 р.) / За загальною редакцією к.б.н., доц. 

Медведєвої О.В. -Кіровоград: КОД, 32016. – 

С. 170-173 (0,23 д.а.) 

3 Екштейн К. Аркушина Г.Ф. Систематичний огляд 

декоративних рослин 

міського озеленення 

Кіровограда 

Матеріали ІІ Регіональної науково-практичної 

конференції «Екологічні проблеми сучасності 

та шляхи їх вирішення» (Кіровоград, 21 квітня 

2016 р.) / За загальною редакцією к.б.н., доц. 

Медведєвої О.В. -Кіровоград: КОД, 2016. – 

С. 31-34 (0,23 д.а.) 

4 Маковій П. Казначєєва М.С. Зміна мікрофлори хліба 

залежно від умов та терміну 

зберігання 

Матеріали ІІ Регіональної науково-практичної 

конференції «Екологічні проблеми сучасності 

та шляхи їх вирішення» (Кіровоград, 21 квітня 

2016 р.) / За загальною редакцією к.б.н., доц. 

Медведєвої О.В. -Кіровоград: КОД, 2016. – 

С. 46-49 (0,23 д.а.) 

5 Голинський С. Казначєєва М.С. Вплив якості дріжджів на 

процеси спиртового 

бродіння 

Матеріали ІІ Регіональної науково-практичної 

конференції «Екологічні проблеми сучасності 

та шляхи їх вирішення» (Кіровоград, 21 квітня 

2016 р.) / За загальною редакцією к.б.н., доц. 

Медведєвої О.В. -Кіровоград: КОД, 2016. – 

С. 49-52 (0,23 д.а.) 

6 Конарьова К. Казначєєва М.С. Мікрофлора повітря 

закритих приміщень 

дошкільних навчальних 

закладів 

Матеріали ІІ Регіональної науково-практичної 

конференції «Екологічні проблеми сучасності 

та шляхи їх вирішення» (Кіровоград, 21 квітня 

2016 р.) / За загальною редакцією к.б.н., доц. 
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Медведєвої О.В. -Кіровоград: КОД, 2016. – 

С. 52-55 (0,23 д.а.) 

7 Бойченко А. Казначєєва М.С. Аналіз мікробіоценозу 

молочнокислих продуктів 

дитячого харчування 

Матеріали ІІ Регіональної науково-практичної 

конференції «Екологічні проблеми сучасності 

та шляхи їх вирішення» (Кіровоград, 21 квітня 

2016 р.) / За загальною редакцією к.б.н., доц. 

Медведєвої О.В. -Кіровоград: КОД, 2016. – 

С. 173-175 (0,17 д.а.) 

8 Бойко К. Калініченко Н.А. Нетрадиційні уроки з 

біології 

Студентський науковий вісник. – Випуск 15. – 

Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 

2016. – С. 119-122 (0,23 д.а.) 

9 Кузіна А. Калініченко Н.А. Інтерактивні методи 

навчання на уроках біології 

Студентський науковий вісник. – Випуск 15. – 

Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 

2016. – С. 176-179 (0,23 д.а.) 

10 Бубнова О. Данилків О.М. Вплив стану вищої нервової 

діяльності студентів на 

серцево-судинну систему в 

умовах стресових ситуацій 

Студентський науковий вісник. – Випуск 15. – 

Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 

2016. – С. 122-126 (0,3 д.а.) 

11 Хомутенко А. Данилків О.М. Патології плоду людини (на 

прикладі Кіровоградської 

області) 

Студентський науковий вісник. – Випуск 15. – 

Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 

2016. – С. 235-239 (0,3 д.а.) 

12 Тининика Л. Калініченко Н.А. Василь Сухомлинський про 

виховання молодших 

школярів 

Студентський науковий вісник. – Випуск 15. – 

Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 

2016. – С. 67-71 (0,23 д.а.) 

 

Науково-дослідна робота студентів у 2016 році 

 

Всього 

студентів 

денної 

форми 

З них 

беруть 

участь у 

НДР 

Кількість 

наукових 

гуртків та 

проблемн

их груп 

Кількість 

авторських 

посвідчень, 

одержаних 

студентами 

Кількість 

робіт, 

опубліко-

ваних 

студентами 

Чисельність 

студентів 

учасників 

міжнарод 

них та 

всеукраїн 

ських 

конферен 

цій та 

семінарів 

Участь у 

конкурсах: 

всього 

направлено 

робіт / 

відзначено 

нагородами 

Участь у 

Всеукраїнському 

конкурсі 

студентських 

наукових робіт / 

дипломи І, ІІ, ІІІ 

ступеня 

Участь в 

олімпіаді взяли 

участь у ІІ етапі / 

зайняли призові 

місця 

90 43 6 – 12 / 3,02 д.а. – 3 / 0 3 / 0 1 / 0 

 

 

 

Завідувач кафедри, професор    Н.А. Калініченко 


