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І. Кількісний склад кафедри.
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ІІ. Підготовка науково-педагогічних кадрів.
2.1. Захист докторських дисертацій у 2020 році

Прізвище, ім'я, 
по батькові

Тема дисертації Спеціальність Науковий 
консультант

Дата захисту, 
спеціалізована 
вчена рада 
(заклад)

1) Захищених у спеціалізованій вченій раді університету за умови керівництва нашими 
НПП та якщо робота виконувалась у ЦДПУ. 

2) Захищена працівниками ЦДПУ у спец. вчених радах за межами ЗВО 

2.2. Захист кандидатських дисертацій у 2020 році
Прізвище, ім'я, 
по батькові

Тема дисертації Спеціальність Науковий 
керівник

Дата захисту, 
спеціалізована 
вчена рада 
(заклад)

1) Захищених у спеціалізованій вченій раді університету за умови керівництва нашими 
НПП та якщо робота виконувалась у ЦДПУ. 

2) Захищена працівниками ЦДПУ у спец. вчених радах за межами ЗВО 

2.3.  Інформація  про  викладачів  кафедри,  які  навчаються  в  докторантурах  чи
аспірантурах інших закладів вищої освіти чи наукових установ.

2.4. Прогноз захисту дисертацій у 2021 році (прізвище та спеціальність).
Прізвище, ім'я, по 
батькові

Спеціальність Науковий керівник

1) У спеціалізованій вченій раді університету за умови керівництва нашими НПП та якщо 
робота виконувалась у ЦДПУ. 



2) Працівниками ЦДПУ у спец. вчених радах за межами ЗВО 

Членство у спецраді по захисту дисертацій:
1. Головування у спецраді
2. Заступник голови, вчений секретар
3. Членство в раді
4. Опонування докторських дисертацій
5. Кандидатських дисертацій
6. Відгуки на автореферати дисертацій
7. Рецензування дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

ІІІ. Науково-дослідницька діяльність.
1. Науково-дослідні  роботи за  госп.договорами та  НДР, над якими працюють викладачі  в
межах робочого навантаження (безоплатні теми, що мають номер державної реєстрації). 
1.1.  Зазначити  найвагоміші  результати  станом  на  01.12.2020,  строки  виконання,  номер
договору (за наявності), загальну вартість залучених коштів (за наявності), науковий продукт
та розробку.
1.2  Вказати  назви  підприємств,  установ  та  організацій,  що  можуть  бути  зацікавлені  у
використанні (основні замовники).
1.3. Додати 3-4 фотографії, які демонструють хід дослідження чи результат (для презентації). 

2. Результати впровадження науково-дослідних робіт, наукових розробок.
Результати НДР, грантів, дисертаційних досліджень,

впроваджених у навчальний процес
№ 
з/п

Результати, 
отримані при 
виконанні НДР

ПІБ авторів Період 
виконання 

Результати 
включено 
до *

Рішення факультету, 
кафедри № ___ від 
________

*назва  курсу  лекцій,  методичних  рекомендацій  та  вказівок  з  виконання  лабораторних,
курсових та дипломних робіт, навчальних посібників тощо.

Розробки, впроваджені за межами університету
№ 
з/п

Назва та автори 
розробки

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

Місце 
впровадження 
(назва 
організації, 
адреса)

Дата акту 
впроваджен
ня, номер 
протоколу

Практичні 
результати 
(обладнання, 
обсяг 
отриманих 
коштів, 
налагодження 
співпраці 
тощо)

3.  Наявність  свідоцтв  про  реєстрацію  авторських  прав,  патентів  на  винаходи,  заявочних
матеріалів.
У разі наявності обов'язково подавати копії!
Для прикладу: 
1. Трошкіна К.Є. Наукова стаття «Поняття громадянства як правового інституту» (№ 8720 від
26.03.2019)



2. ...

4. Науково-дослідні лабораторії  та центри, їх напрями досліджень, результати діяльності у
2020  році,  робота  з  замовниками.  Указати  вагомі  результати.  Додати  2-3  фото,  які
демонструють роботу лабор. (для презентації). 

5.  Інформація  про  наукову  та  науково-дослідну  діяльність,  що  здійснювалася  спільно  з
науковим установами Національної академії наук України та галузевими академіями у 2020
році  (проведення  спільних  конференцій,  досліджень,  участь  у  грантах,  здійснення
дисертаційних досліджень на базі установ НАН тощо).

6. Інформація про заходи, що здійснювалися спільно з Обласною державною адміністрацією
та  спрямовані  на  підвищення  рівня  ефективності  роботи  науковців  для  вирішення
регіональних проблем.

7. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень.
Навести дані про закупівлю унікальних наукових приладів та обладнання за формою:

№
з/п

Назва приладу (українською
мовою та мовою оригіналу), його

марка, виробник, країна
походження

Науковий напрями та
структурний підрозділ, для
якого здійснено закупівлю

Вартість (тис.
гривні)

8. Діяльність наукової школи (за наявності п’яти захищених здобувачів наукового ступеня).
 Науковий керівник; 
 Головні здобутки за звітний період (за винятком захищених здобувачів);
 Кількість захищених здобувачів у цілому;
 Кількість захищених здобувачів  за  звітний рік із  вказівкою наукового ступеня,  ПІБ

здобувача, теми дисертації та дати захисту.

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

Видання підручників*
№ 
з/п

ПІБ автора / 
авторів

Назва Тип видання (підручник, 
монографія, навчально-
методичний посібник)

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

1 Кривульченко А.І. Меліоративна 
географія

Підручник Дніпро: Сердюк 
Т.А., 2020; (10.1 
д.а.)

Всього 10,1 д.а.

Видання монографій*
№ 
з/п

ПІБ автора / 
авторів

Назва Тип видання (підручник, 
монографія, навчально-
методичний посібник)

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

1 Гелевера О.Ф.
Вовк В.М

Пошуки туристської 
привабливості 
Кіровоградської 
області: наукові 
розвідки

Колективна монографія Дніпро: ФОП 
Середняк Т.К., 
2020. С.221-227 
С.127-154
(1,99 д.а.)

2 Serhiі Movchan, 
Serhiі Vorona 

Problems and 
prospects of physical 

Колективна монографія Problems and 
prospects of 



Mariia Bobrova culture and sports 
development and 
healthy lifestyle 
formation of different 
population groups

physical culture 
and sports 
development and 
healthy lifestyle 
formation of 
different 
population groups
The Academy of 
Management and 
Administration in 
Opole, 2020. - P. - 
78-85 (0,33 д.а.)

3 Мовчан С.В.
Онойко Ю.Ю.

Наукові дослідження
у сфері гуманітарних
і суспільствознавчих 
наук: 
міждисциплінарний 
підхід

Колективна монографія Наукові 
дослідження у 
сфері 
гуманітарних і 
суспільствознавч
их наук: 
міждисциплінарн
ий підхід: 
колективна 
монографія [за 
наук.ред. 
О.В.Кравченко]. –
Кропивницький: 
КІРоЛ, 2020. – 
С.239-274 
(1,42 д.а.) 

Всього 3,74 д.а

Видання посібників*
№ 
з/п

ПІБ автора / 
авторів

Назва Тип видання (підручник, 
монографія, навчально-
методичний посібник)

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

1 Вовк В.М. Практикум з геології Навчально-методичний 
посібник

Кропивницький: 
ФОП Піскова 
М.А. 2020.  26 с. 
(1,08 д.а.)

2 Маслова Н. М., 
Кравцова Т.О.,  
Уличний І. Л.

Виробнича практика 
студентів у закладах 
загальної середньої 
освіти

Навчально-методичний 
посібник для студентів 
спеціальності «014 
Середня освіта 
(Географія)» закладів 
вищої освіти

Кропивницький, 
2020. – 92 с.
(3,8 д.а)

3 Мирза-Сіденко 
В.М., Маслова 
Н.М.

Методичні 
рекомендації до 
виконання курсових 
робіт для студентів  
першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
галузі знань 01 
Освіта /Педагогіка 
спеціальності 014.07 

навчально-методичний 
посібник

Кропивницький: 
ФОП Піскова 
М.А., 2020.-   32   
с. (1,3 д.а.)



Середня освіта 
(Географія).

4 Вовк В.М. Методичні 
рекомендації щодо 
проходження 
геологічного розділу 
навчальної 
географічної 
практики

навчально-методичний 
посібник

Кропивницький: 
ФОП Піскова 
М.А. 2020.  26 с. 
(1,08 д.а.)

Всього 7,26 д.а.

Видання нормативних документів
№ 
з/п

ПІБ автора / 
авторів

Назва Тип видання Вихідні дані, 
обсяг, кількість 
ум.др.а.

Всього

*За наявності монографій, підручників та посібників з грифом МОН (виданих за рішенням
ученої ради університету), обов'язково подавати примірник видання!

Видання іншої друкованої продукції (методичні рекомендації, статті, тези тощо)
(окремо виділити публікації у виданнях, включених до переліку фахових)

№ 
з/п

Автор/автори Назва Вихідні дані, обсяг

Методичні розробки

1

Тези

1 Семенюк Л.Л.,  
Шпак В.О.  

Історико-географічні аспекти 
формування харчової 
промисловості у 
Кіровоградській області

Стратегії інноваційного розвитку 
природничих дисциплін: досвід, 
проблеми та перспективи: збірник 
матеріалів Міжнародної науково-
практичної конференції (м. 
Кропивницький, 1 березня-16 квітня
2020 р.) / за заг. ред. проф. Н.А. 
Калініченко. Харків: ФОП Озеров, 
2020. с.87-89. (0,125 д.а.)

2 Семенюк Л.Л., 
Німлієнко В.В

Сучасні тенденції розвитку 
відновлювальної енергетики у
Кіровоградській області

Стратегії інноваційного розвитку 
природничих дисциплін: досвід, 
проблеми та перспективи: збірник 
матеріалів Міжнародної науково-
практичної конференції 
(м.Кропивницький, 1 березня-16 
квітня 2020 р.) / за заг. ред. проф. 
Н.А. Калініченко. Харків: ФОП 
Озеров, 2020. с.99-101. (0,125 д.а.)

3 Зарубіна А.В., 
Семенюк Л.Л., 
Сільченко Ю.Ю.

Використання функцій 
месенджера Telegram для 
дистанційного освітнього 
процесу під час вивчення 

Географія, картографія, географічна 
освіта: історія, методологія, 
практика. Матеріали міжнародної 
науково-практичної конференції (м. 



курсів географії Чернівці, 7-9 травня 2020 р.) – 
Чернівці: Видавничо-поліграфічне 
підприємство «МІСТО», 2020. – с. 
264-267. (0,16 д.а.)

4 Зарубіна А.В., 
Німеровський М.О.

Деякі суспільно-географічні 
аспекти досліджень ІТ-сфери 
в Україні

Збірник матеріалів Міжнародної 
науково-практичної конференції 
«Стратегії інноваційного розвитку 
природничих дисциплін: досвід, 
проблеми та перспективи» - ЦДПУ 
ім. В. Винниченка. – С.101-104. 
(0,16 д.а.)

5 Cухенко О.С., 
Зарубіна А.В.

Від формування туристичного
брендингу до розвитку 
комфортності міста 
Кропивницького

Збірник матеріалів Міжнародної 
науково-практичної конференції 
«Стратегії інноваційного розвитку 
природничих дисциплін: досвід, 
проблеми та перспективи» - ЦДПУ 
ім. В. Винниченка. – С.104-107. 
(0,16 д.а.)

6 Зарубіна А.В., 
Хоменко Д.В.

Сучасні тенденції розвитку 
туристичного ринку в Україні 
та Кіровоградській області

Збірник матеріалів Міжнародної 
науково-практичної конференції 
«Стратегії інноваційного розвитку 
природничих дисциплін: досвід, 
проблеми та перспективи» - ЦДПУ 
ім. В. Винниченка. – С.97-99. (0,125 
д.а.)

7 Кривульченко А.І. Етапи розвитку та нагальні 
задачі географічного 
краєзнавства в Центральній 
Україні

Зб. матеріалів Міжнародної науково-
практичної конференції «Стратегії 
інноваційного розвитку 
природничих дисциплін: досвід, 
проблеми та перспективи» (м. 
Кропивницький, 1 березня - 16 
квітня 2020 р.). Харків: ФОП 
Озеров, 2020. – С. 64 – 67 (0,16 д.а.).

8 Гелевера О. Ф. Вплив відходів Інгульської 
урановидобувної шахти на 
довкілля

Розроблення та реалізація 
регіональних Програм поводження з
відходами: проблемні питання та 
кращі практики: збірка матеріалів 
Національного форуму 
"Поводження з відходами в Україні: 
законодавство, економіка, 
технології" К.: Центр екологічної 
освіти та інформації С. 356-360 
(0,20 д.а.)

9 Гелевера О.Ф. Екологічний аспект 
діяльності уранодобувних 
шахт Кіровоградської області

Екологічний вісник №1 (119)
Всеукраїнська екологічна ліга  С. 
26-28 (0,125 д.а.)

10 Морару Д.О. 
Гелевера О.Ф.

КОНЦЕНТРАЦІЇ РАДОНУ У 
ГРОМАДСЬКИХ 
ПРИМІЩЕННЯХ М. 
КРОПИВНИЦЬКОГО

Збірник матеріалів Міжнародної 
науково-практичної конференції 
«Стратегії інноваційного розвитку 
природничих дисциплін: досвід, 
проблеми та перспективи» - ЦДПУ 
ім. В. Винниченка. (0,16 д.а.)

11 Гелевера О.Ф. РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТІВ ТА Збірник матеріалів Міжнародної 



Рощик Т.І. ВІДКРИТТЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ В
УКРАЇНІ

науково-практичної конференції 
«Стратегії інноваційного розвитку 
природничих дисциплін: досвід, 
проблеми та перспективи» - ЦДПУ 
ім. В. Винниченка. (1,92 д.а.)

12 Гелевера Ольга, 
Топольний Федір

Здоров’я кропивничан: 
психологічні, природно-
історичні та техногенні 
аспекти

Теоретичні і прикладні напрямки 
розвитку туризму та рекреації в 
регіонах України
Матеріали VІ міжнародної науково-
практичної конференції С. 318-326
(0,375 д.а.)

13 Вовк В.М., 
Тимончук К.

Динаміка забруднення 
річкових вод середньої і 
нижньої частини Південного 
Бугу

Стратегії інноваційного розвитку 
природничих дисциплін: досвід, 
проблеми та перспективи: збірник 
матеріалів Міжнародної науково-
практичної інтернет-конференції (м.
Кропивницький, 1 березня-16 квітня
2020 р.) / за заг. ред. проф. Н.А. 
Калініченко. Харків: ФОП Озеров, 
2020. С. 70-72. (0,125 д.а.)

14 Вовк В.М. Уранові родовища України: 
історія відкриття та 
розроблення

Стратегії інноваційного розвитку 
природничих дисциплін: досвід, 
проблеми та перспективи: збірник 
матеріалів Міжнародної науково-
практичної інтернет-конференції (м.
Кропивницький, 1 березня-16 квітня
2020 р.) / за заг. ред. проф. Н.А. 
Калініченко. Харків: ФОП Озеров, 
2020. С. 89-92. (0,16 д.а.)

15 Маслова Н.М., 
Андріященко Д.О.

Географічні та конфесійні 
аспекти поширення 
православ’я в Україні та 
Кіровоградській області

Стратегії інноваційного розвитку 
природничих дисциплін: досвід, 
проблеми та перспективи: збірник 
матеріалів Міжнародної науково-
практичної конференції (м. 
Кропивницький, 1 березня-16 квітня
2020 р.) / за заг. ред. проф. Н.А. 
Калініченко. Харків: ФОП Озеров, 
2020. – С. 92-96. (0,2 д.а.)

16 Маслова Н.М., 
Хоменко А.

Основні тенденції та 
територіальні особливості 
природного руху населення 
України

Студентський  вісник  ЦДПУ,
2020. – С. 419-421 (0,125 д.а.)

17 Маслова Н.М., 
Неборак К.

Географічні аспекти 
електоральної поведінки 
населення під час 
президентських виборів в 
Україні

Студентський  вісник  ЦДПУ,
2020. – С. 407-410 (0,16 д.а.)

18 Расторгуєва О.
Онойко Ю.Ю.

Теоретико-методологічні 
аспекти дослідження
ландшафтного різноманіття

Студентський  вісник  ЦДПУ,
2020. – С. 414-417 (0,16 д.а.)

19 Назаренко Д.
Онойко Ю.Ю.

Організаційно-територіальна 
структура дитячо-юнацького
спортивного туризму в 

Студентський  вісник  ЦДПУ,
2020. – С. 403-407 (0,20 д.а.)



кіровоградській області

20 Мирза-Сіденко 
В.М., Коваленко С.

«Біотичне різноманіття 
території Синюського 
міжрегіонального 
екокоридору національної 
екомережі України

Матеріали міжнародної науково-
практичної конференції «Стратегії 
інноваційного розвитку 
природничих дисциплін: лосвід, 
проблеми та 
перспективи( Кропивницький, 1 
березня; 16 квітня 2020 р.) за заг. 
Ред. Н.А. Калініченко. – Харків: 
ФОП Озеров, 2020. – С.67 – 70. 
(0,16 д.а.)

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

Статті у виданнях, включених до переліку фахових видань України

1 Гелевера О.Ф., 
Пістоль Я.

Карбонатна гірничо-хімічна 
сировина в Україні: запаси, 
ресурси,
використання

Раціональне природокористування і 
охорона природи //Наукові записки. 
№2.,випуск 49/Тернопільський 
національний педагогічний 
університет імені Володимира 
Гнатюка, 2020 с. 211-219 (0,375 д.а.)

2 Кривульченко А.І. Олешківські піски як 
ієрархічно побудована 
природна система

Вісник Львівського університету. 
Серія географічна. 2019. Випуск 53. 
С. 197–209. (0,54 д.а.)

3 Маслова Н.М., 
Мирза-Сіденко В.М.

Застосування інтерактивних 
технологій навчання на 
уроках географії як спосіб 
підвищення рівня 
пізнавальної активності 
учнів

Наукові записки. – Серія: 
Педагогічні науки. – 
Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. 
Винниченка, 2020. Випуск 185.
С. 135-140.
(0,5 д.а.)

Наукові праці, опубліковані у 2020 році у виданнях, включених до наукометричних баз
даних Scopus і Web of Science Core Collection

№ 
з/п

Автори Назва роботи Назва видання, де 
опубліковано роботу

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

Scopus

Web of Science Core Collection

1 Hutsaliuk 
O.,Smutchak Z., 
Setnyk O., 
Krasnozhon N., 
Puhachenko O., 
Zarubina AURL:

Mass labour migration in 
the vector of international 
tourism as a determinant 
sing of modern 
globalization.

Turismo: 
Estudos&Praticas 
(UERN), Mossoró/RN, 
Caderno Suplementar. 
2020. Vol. 3. (0,66 д.а.)

http://natal.uern.br
/periodicos/index.
php/RTEP/article/
view/1971/1811. 

2 Braslavska, O. V., 
Rozhi, I. H., 
Honcharuk, V. V., 
Pliushch, V., 
Shumilova, I. F., &

Developing Competency in
Local History in Future 
Teachers.

Revista Romaneasca 
Pentru Educatie 
Multidimensionala, 
12(4), 240-267. (0,70 
д.а.)

https://doi.org/10.1
8662/rrem/12.4/34
4 

https://doi.org/10.18662/rrem/12.4/344
https://doi.org/10.18662/rrem/12.4/344
https://doi.org/10.18662/rrem/12.4/344
http://natal.uern.br/periodicos/index.php/RTEP/article/view/1971/1811
http://natal.uern.br/periodicos/index.php/RTEP/article/view/1971/1811
http://natal.uern.br/periodicos/index.php/RTEP/article/view/1971/1811


Silchenko, Y.

3 Сільченко Ю.Ю., 
Семенюк Л.Л.

Суспільно-географічний 
аналіз міграційних 
процесів у 
Кіровоградській області

Вісник Харківського 
національного 
університету імені 
В.Н. Каразіна, серія 
"Геологія-Географія-
Екологія" 

випуск 45. - с. 
134 — 138 (0,20 
д.а.)

*Якщо наукова праця опубліковання у виданні, яке включене до наукометричних баз даних Scopus /
Web of Science Core Collection та Copernicus – її необхідно подавати  лише один раз, в таблиці

публікацій Scopus / Web of Science Core Collection!

Наукові праці, опубліковані у 2020 році у виданнях, включених до інших
наукометричних баз даних Copernicus, Journal Citation Reports, Google Scholar, РІНЦ

тощо
№ 
з/п

Автори Назва роботи Назва видання, де 
опубліковано роботу /
назва наукометричної 
бази даних, до якої 
входить видання

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

1 Helevera O. 
Lyashenko V., 
Khomenko O., 
Golik V., Topolnij 
F.

Substantiation of 
environmental and 
resource-saving 
technologies for void 
filling under underground 
ore mining

Technology Audit And 
Production Reserves

№ 2/3(52)
С. 9–16 (1,92 д.а)
DOI: 
10.15587/2312-
8372.2020.200022

2 Vasil Lyashenko, 
Oleh Khomenko, 
Fedor Topolnij, 
Olha Helevera

Substantiation of 
technologies and technical 
means for disposal of 
mining and metallurgical 
waste in mines

Technology audit and 
production reserves
 

3 (53)
С. 4-11 (1,92 д.а.)
DOI: 
https://doi.org/10.
15587/2706-
5448.2020.200897

3 Helevera O. 
Lyashenko V., 
Khomenko O., 
Golik V., Topolny 
F.

UNDERGROUND OF 
NATURAL ORCHONAL AND 
RESOURCE-SAVING 
TECHNOLOGY 
EXTINGUISHED 
POROZHNIN UNDER A 
DIGITAL ORE DRILL.

Technology Audit And 
Production Reserves, 

Vol 2, №3(51)
pp.9-16 (1,92 д.а.)
doi: 
http://dx.doi.org/1
0.15587/2312-
8372.2020. 
http://journals.ura
n.ua/tarp/article/vi
ew/200022/20104
4

Членство у редколегії наукового видання України категорії “Б” (фахове):
1. Відповідальний редактор
2.Відповідальний секретар
3. Член редколегії

Індекси цитування викладачів кафедри
ПІБ h-індекс БД (Scopus. Web of Science 

Core Collection, 
Google Scholar)

Scopus

http://journals.uran.ua/tarp/article/view/200022/201044
http://journals.uran.ua/tarp/article/view/200022/201044
http://journals.uran.ua/tarp/article/view/200022/201044
https://doi.org/10.15587/2706-5448.2020.200897
https://doi.org/10.15587/2706-5448.2020.200897
https://doi.org/10.15587/2706-5448.2020.200897


Кривульченко Анатолій 
Іванович

Web of Science Core Collection

Google Scholar

Copernicus

Семенюк Лариса Леонтіївна Scopus

Web of Science Core Collection

2 Google Scholar

Copernicus

Зарубіна Антоніна 
Володимирівна

Scopus

Web of Science Core Collection

5 Google Scholar

Copernicus

Гелевера Ольга Федорівна Scopus

Web of Science Core Collection

3 Google Scholar

Copernicus

Вовк Валентин Михайлович Scopus

Web of Science Core Collection

5 Google Scholar

Copernicus

Маслова Наталія Миколаївна Scopus

Web of Science Core Collection

2 Google Scholar

Copernicus

Мирза-Сіденко Валентина 
Миколаївна

Scopus

Web of Science Core Collection

5 Google Scholar

Copernicus

Онойко Юрій Юрійович Scopus

Web of Science Core Collection

Google Scholar

Copernicus

Мовчан Сергій Васильович Scopus

Web of Science Core Collection

Google Scholar

Copernicus



Загальна кількість публікацій
Загальн

ий
об’єм

видань
за

звітний
рік (к-

сть/д.а.)

Від загального об’єму

Моно
графі
ї(к-

сть/д.
а.)

Підруч
ники(к

-
сть/д.а.

)

Навчально-методичні
посібники

М
ет
од
ич
ні
ро
зр
об
ки
(к-
ст
ь/д
.а.)

Статті в журналах та наукових
збірниках 

Тези
(к-

сть/д.а.)

Всього
(к-

сть/д.а.)

З них
без

гриф
у

МОН
/

реко
менд
ацією
вчено

ї
ради
(к-ст
ь/д.а.

)

З них
з

грифо
м

МОН/р
екомен
дацією
вченої
ради
(к-

сть/д.а.
)

Всього
(к-

сть/д.а.
)

Із них
статті

у
фахови

х
виданн

ях
(к-

сть/д.а.
)

Із них
статті у
виданн

ях,
включе
них до
науком
етричн
их баз
даних
Scopus
і   Web

of
Science

Core
Collecti

on
(к-

сть/д.а.
)

Із них
статті у
видання

х,
включен

их до
інших

наукоме
тричних

баз
даних

Copernic
us,

Journal
Citation
Reports,
Google
Scholar,
РІНЦ

тощо (к-
сть/д.а.)

37
(34,92
д.а.)

3
(3,74
д.а.)

1 
(10,1
д.а.)

4
(7,26
д.а.)

4
(7,26
д.а.)

0 9
(8,735
д.а.)

3
(1,415
д.а.)

3
(1,56
д.а.)

3
(5,76
д.а.)

20 
(5,085
д.а.)

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

Проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів
№
з/п

Назва
конференції

Дата
проведення

Відповідальна
кафедра

Результати
конференції

№ наказу про
проведення

заходу

Міжнародні конференції

1 Міжнародна 
науково-
практична 
Інтернет-
конференція
«Стратегії 
інноваційного 
розвитку 
природничих 
дисциплін: 
досвід,
проблеми та 
перспективи», 
збірник праць та 
сертифікат про 

1 березня-16 
квітня 2020 
р.

Кафедра 
біології та 
методики 
викладання

Збірник матеріалів
Міжнародної 
науково-практичної
Інтернет-конференції,
член робочої групи 
організаційного 
комітету



участь.

Всеукраїнські конференції

Регіональні конференції

Загальноуніверситетські конференції

Участь у конференціях, семінарах, круглих столах
Назва заходу Дата проведення Місце проведення Кількість учасників 

заходу від кафедри

Закордонні конференції*

Міжнародні конференції (проведені в Україні)

Міжнародна науково-
практична Інтернет-
конференція
«Стратегії 
інноваційного 
розвитку 
природничих 
дисциплін: досвід,
проблеми та 
перспективи».

1 березня-16 квітня 
2020 р.

ЦДПУ ім. 
В.Винниченка

9

Географія, 
картографія, 
географічна освіта: 
історія, методологія, 
практика

7-9 травня 2020 р. м. Чернівці 3

VІ міжнародна 
науково-практична 
конференція 
"Теоретичні і 
прикладні напрямки 
розвитку туризму та 
рекреації в регіонах 
України"

квітень, 2020 м. Кропивницький 1

ХХ Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«ІНКЛЮЗИВНЕ 
ОСВІТНЄ 
СЕРЕДОВИЩЕ,: 
ПРОБЛЕМИ, 
ПЕРСПЕКТИВИ ТА 
КРАЩІ ПРАКТИКИ»

18-19 листопада 2020 
р.

м.Київ 1

Всеукраїнські конференції

Національного 
форуму "Поводження 
з відходами в Україні:

жовтень, 2020 м. Івано-Франківськ 1



законодавство, 
економіка, технології"

Інше

*Участь у закордонних конференціях підтверджується копіями сертифікатів.

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

Зарубіжні відрядження
№ 
з/п

ПІБ Країна перебування Термін 
перебування

Результати перебування

1 Маслова Н.М. Естонія 2 липня – 4 
серпня  2020 
року.

Сертифікат: про проходження
міжнародного стажування на 
базі Scientific Center of 
Innovative Researches, Tallinn 
Estonia, Academy  of 
Economics and Pedagogy 
Prague, Czech Republic (5 
кредитів ECTS, 150 годин 
індивідуальної роботи) .

2 Мирза-Сіденко 
В.М.

Естонія 2 липня – 4 
серпня  2020 
року.

Сертифікат: про проходження
міжнародного стажування на 
базі Scientific Center of 
Innovative Researches, Tallinn 
Estonia, Academy  of 
Economics and Pedagogy 
Prague, Czech Republic (5 
кредитів ECTS, 150 годин 
індивідуальної роботи) .

 на  кафедрі  географії  та  геоекології  ЦДПУ  ім.  В. Винниченка  спільно  з  кафедрою
географії  та  геопросторових  наук Державного Університету  штату  Південна
Дакота (south dakota state university, sdsu, brookings,  USA) проведений  науково-
методичний  семінар  на  тему «Освітні  програми з  географії:  досвід  розробки та
впровадження у закладах вищої освіти США та України».

 міжнародне стажування за програмою «Американська електоральна географія» на базі
Державного  Університету  Південної  Дакоти  (05.09.20  –  14.11.20)  (Маслова  Н.М.,
Мовчан С.В.., Онойко Ю.Ю.)

VІІ. Науково-дослідна робота 
 студентів:

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

 студентські науково-практичні конференції та інші заходи, проведені кафедрою;
 проведення олімпіад, участь студентів у ІІ турі всеукраїнської студентської олімпіади (зайняті

призові місця);
 участь у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і

гуманітарних наук (результати участі);
 інших конкурсах, заходах (результати участі, призери);
 участь  студентів  у  міжнародних  та  всеукраїнських  науково-практичних  конференціях  та

семінарах (вказати назву, місце проведення та учасників)
 студентські публікації (список публікацій).

Науково-дослідна робота студентів у 2020 році
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 молодих учених:
- премії;
- нагороди;
- стипендії;
- гранти. 

На кафедрі географії та геоекології функціонує 10 наукових гуртків:

1. Природно-заповідні  території  Кіровоградської  області  (науковий
керівник - к. б. н., доц. Мирза-Сіденко В. М.);

2. Еолово-гідрогенний  ландшафт  в  Україні  (науковий  керівник  –  д.г.н.,
проф. Кривульченко А.І.);

3. Проблеми взаємодії людини і літосфери (науковий керівник - к. г.-м. н.,
доц. Вовк В. М.);

4. Геоекологічні проблеми Центральної України (науковий керівник - к. г.
н., доц. Гелевера О. Ф.);

5. Соціально-економічні  проблеми  розвитку  Кіровоградської  області
(науковий керівник - к. г. н., доц. Семенюк Л. Л.);

6. Проблеми  та  перспективи  розвитку  сфери  послуг  Кіровоградської
області (науковий керівник – к.г.н., ст. викл. Зарубіна А.В.);

7. Геодемографічні та етноконфесійні процеси в Україні та Кіровоградській
області (науковий керівник – к.г.н., ст. викл. Маслова Н.М.);

8. Проблеми  суспільно-географічного  дослідження  (науковий  керівник  -
к.г.н., ст. викл. Сільченко Ю.Ю. );

9. Проблеми  взаємодії  людини  та  атмосфери.  Зміни  клімату  (науковий
керівник – к.г.н., доц. Онойко Ю.Ю.);

10. Моделювання  фізично-географічних  та  суспільно-географічних  явищ
засобами ГІС (науковий керівник – викл. Мовчан С.В.)

 Тематика  студентських  наукових  гуртків  спрямована  на  вирішення
актуальних проблем географічної науки. Всього в гуртках задіяно 58 студентів.
Гуртки та проблемні групи працюють згідно затвердженого графіка. Гурткові
заняття  орієнтовані  на  проведення  досліджень  з  обраної  теми  протягом
декількох  років.  Найбільш  змістовні  та  цікаві  дослідження  студентів  після
доповіді на звітній науковій студентській конференції рекомендуються до друку
в  Студентському  науковому  віснику  та  участі  в  Всеукраїнських  науково-
практичних конференціях. По кафедрі географії та геоекології студентами було
опубліковано у 2020 році 22 наукові роботи.



2. Проведення олімпіад та конкурсів (переможці І  етапу, учасники та
призери ІІ етапу Всеукраїнської  олімпіади

Переможцем  І  етапу  Всеукраїнської  олімпіади  з  географії  став  Волощук
Максим (41 група в минулому навчальному році), 2 місце – Жердієва Ірина (31
група).

3. Проведення студентських наукових конференцій, семінарів та участь 
студентів у конференціях, семінарах (назва, дата та місце проведення, 
кількість учасників, результати участі)

12 травня 2020 р. відбулася звітна наукова студентська конференція ЦДПУ в
онлайн  форматі,  на  якій  було  заслухано  доповідь  студент-науковця
спеціальності  “Географія”  Волощука  М.  присвячену  проблемам  поширення
радону в приміщеннях.

На Всеукраїнський конкурс наукових робіт серії «Географія» були подана 
дана робота Волощука М.В. «Закономірності поширення радонової радіації у 
приміщеннях території Центральної України (межиріччя Дніпро-Синюха)», 
науковий керівник – Вовк В.М., кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент.

Наукова  робота  на  Всеукраїнському  конкурсі  «Завтра  UA» Сухенко
Олександри С., студентки другого (магістерського) рівня вищої освіти з темою
«Від  формування  туристичного  брендингу  до  розвитку  туристичної
привабливості  міста  Кропивницький» (науковий  керівник  –  к.г.н.,  ст.  викл.
Зарубіна А.В.) в цьому році дійшла  до ІІ етапу конкурсу.

Студенти  другого  (магістерського)  рівня  вищої  освіти  Єзан  Евгеній,
Кондратенко  Роман  на  початку  вересня  2020  р.  взяли  участь  в  науковій
експедиції  в Херсонській області,  досліджуючи особливості  піщаних масивів
Півдня України,  на чолі  з  науковим керівником доктором географічних наук,
професором  Кивульченко  А.І.  Результати  проведених  польових  досліджень
відображені в наукових публікаціях та магістерських роботах студентів.

Студенти  брали  участь  в  ІІІ  Міжнародній  науково-практичній  інтернет-
конференції  «Стратегії  інноваційного  розвитку  природничих  дисциплін:
досвід,  проблеми  та  перспективи»  (м.  Кропивницький,  ЦДПУ  ім.  .В.
Винниченка,  березень – квітень 2020 р.).
Студентки 4 курсу Білоконенко Дарина та Жердієва Ірина, а також студентка 2
курсу ІІ (магістерського) рівня вищої освіти Лазаренко Анастасія брали участь у
Всеукраїнській  науково-практичній  конференції  «Освітні  й  наукові  виміри
географії  та  туризму»,  що  проводилась  в  ПНПУ  ім.  В.Г.  Короленка  (18
листопада,  м.  Полтава,  2020),  за  результатами  якої  опубліковані  наукові
матеріали.

Міжнародна співпраця
 міжнародне співпраця за програмою «Американська електоральна географія» на базі

Державного Університету Південної Дакоти (05.09.20 – 14.11.20) (студенти ГК17Б –
Жердієва І., Степаненко Я., студент ГМ19Б – Нечай Д.)

Студентські наукові публікації.



За результатами науково-дослідної роботи студентами було підготовлено 19
наукових публікацій. 

Перелік статей, які були опубліковані студентами-географами у 2020 р.

“Студентський вісник” 2020 року:
1)  Єзан  Є.  Таврійська  геотехнічна  система  водогосподарського
призначення
2)  Кондратенко Р. Гіпсометричні  особливості  падин  них  геокомплексів
межиріччя Дніпро-Молочна
3)  Назаренко  Д.  Організаційно-територіальна  структура  дитячо-
юнацького спортивного туризму в Кіровоградській області
4) Неборак К. Географічні аспекти електоральної поведінки населення під
час президентських виборів в Україні
5)  Расторгуєва  О.  Теоретико-методологічні  аспекти  дослідження
ландшафтного різноманіття
6) Хоменко А. Основні тенденції та територіальні особливості природного
руху населення України

Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми
та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції.

– Кропивницький, 2020.
(були  представлені  публікації  студентів  у  співавторстві  з  науковими
керівниками):

1 Зарубіна  А.В.,  Німеровський М.О. Деякі  суспільно-географічні  аспекти досліджень
ІТ-сфери в Україні;

2 Cухенко О.С.,  Зарубіна  А.В.  Від  формування туристичного брендингу до розвитку
комфортності міста Кропивницький;

3 Зарубіна А.В., Хоменко Д.В. Сучасні тенденції розвитку туристичного ринку в Україні
та Кіровоградській області;

4 Рощик Т.І., Гелевера О.Ф. Родючість ґрунтів та відкриття ринку земель в Україні;
5 Шпак В.О., Семенюк Л.Л. Історико-географічні аспекти формування харчової проми-

словості у Кіровоградській області;
6 Німлієнко В.В., Семенюк Л.Л. Сучасні тенденції розвитку відновлювальної енергети-

ки у Кіровоградській області;
7 Мирза-Сіденко В.М., Коваленко С.І. Біотичне різноманіття території Синюського між-

регіонального екокоридору національної екомережі України;
8 Вовк В.М., Тимончук К.А. Динаміка забруднення річкових вод середньої та нижньої

частини басейну Південного Бугу;
9 Гелевера  О.Ф.,  Морару  Д.О.  Геопросторовий  аналіз  концентрації  радону  у

громадських приміщеннях м. Кропивницького;
10 Пасічна О.В. Теоретико-методологічні підходи до просторової структури грунтового

покриву.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Освітні й наукові виміри
географії та туризму» (18 листопада, м. Полтава, 2020)

1. Білоконенко Д.М. Територіальні аспекти народжуваності  в Кіровоградській
області;
2. Жердієва І.Ю. Особливості розвитку готельного господарства в Україні;
3.  Лазаренко  А.І.  Сучасні  тенденції  розвитку  гастрономічного  туризму  в



Україні.
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