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ЗВІТ 

про роботу Ради молодих вчених  

Центральноукраїнського державного педагогічного університету  

імені Володимира Винниченка 

за 2017 рік 

 

Рада молодих вчених функціонує у Центральноукраїнському державному 

педагогічному університеті імені Володимира Винниченка (ЦДПУ) відповідно 

до норм законодавства України, зокрема, Закону України «Про вищу освіту» 

(2014), Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (2016) та 

Закону України «Про освіту» (2017). 

13 грудня 2016 року обрано новий склад Ради молодих вчених ЦДПУ: 

Трифонова Олена Михайлівна (ID ORCID: 0000-0002-6146-9844) (голова ради), 

Ткаченко Ірина Анатоліївна (заступник голови), Сільченко Юлія Юріївна 

(ID ORCID: 0000-0001-8771-8338) (секретар), Логвінова Ярослава Олексіївна 

(факультет фізичного виховання), Куліш Віктор Іванович (факультет 

педагогіки та психології), Базака Роман Вікторович (факультет філології та 

журналістики), Казначєєва Марія Сергіївна (природничо-географічний 

факультет), Дереновська Олександра Вікторівна (мистецький факультет), 

Босенко Наталя Петрівна (факультет історії і права), Макарчук Олег 

Петрович (фізико-математичний факультет), Чорна Олена Олегівна 

(факультет іноземних мов). 

Станом на 23.01.2017 згідно штатного розпису університету в ЦДПУ 

працювало 53 особи. Станом на грудень 2017 року в Центральноукраїнському 

державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка працює 

44 молоді науковці. 

Таблиця 1 

Розподіл молодих вчених за факультетами 
№ Назва факультету Кількість молодих вчених 

1.  фізико-математичний факультет 8 

2.  факультет історії і права 8 

3.  природничо-географічний факультет 4 

4.  факультет фізичного виховання 7 

5.  факультет іноземних мов 3 

6.  факультет педагогіки та психології 8 

7.  факультет філології та журналістики 4 

8.  мистецький факультет 2 

 ВСЬОГО 44 
 

Створена емблема ради та розроблене Положення про Раду молодих 

вчених ЦДПУ, яке схвалено і рекомендовано конференцією трудового 

колективу Центральноукраїнського (Кіровоградського) державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка (протокол № 1 від 

«02» лютого 2017 року). 

Науково-дослідна робота молодих науковців переважно визначається 

тематикою роботи кафедр, на яких вони працюють згідно штатного розпису. 
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Але при цьому деякі молоді науковці мають власні затверджені в УкрІНТЕІ 

тематики наукових пошуків: 

– Хмаро орієнтована віртуалізація навчального експерименту з фізики в 

профільній школі (0116U005382, наук. кер.: к.пед.н., доц. О.М. Трифонова), 

метою якої є розробка системи демонстрацій та модельного комп’ютерного 

експерименту для забезпечення методики навчання розділу «Атомна та ядерна 

фізика» у профільній школі. 

Інформаційним ресурсом Ради молодих вчених ЦДПУ є сторінка на 

офіційному сайті Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка 

(http://www.kspu.kr.ua/ua/ntmd/rada-molodyh-vchenyh/sklad) та профіль у Google 

Scholar (https://scholar.google.com.ua/citations?user=QtqUHCwAAAAJ&hl=ru). 

 

За звітний період виконана наступна робота: 

І. Google Scholar та бібліометрика української науки 

Активно проводиться робота зі створення персональних профілів молодих 

науковців у Google Scholar. Станом на 13.12.2016 в Google Scholar були 

представлені профілі лише трьох молодих вчених ЦДПУ (Трифонова О.М., 

Сільченко Ю.Ю., Базака Р.В.). Станом на 15.12.2017 їх налічується 16. 

На початку 2017 року (16.01.2017) створено профіль Ради молодих вчених 

ЦДПУ у Google Scholar. На момент реєстрації профілю статистика була 

наступна: h-індекс = 4, 10-індекс = 3, загальна кількість цитувань = 77. Станом 

на 15.12.2017 маємо: h-індекс = 7, 10-індекс = 4, загальна кількість 

цитувань = 245. 

У січні 2017 року Рада молодих вчених Центральноукраїнського 

(Кіровоградського) державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка включена у рейтинг наукових колективів, наявних у Google Scholar 

(http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=kolectivy). Станом на 

грудень 2017 року профіль Ради молодих вчених ЦДПУ посідає позицію 

починаючи з 386. Загальна кількість колективів представлених у рейтингу 

становить 613. 

ІІ. Співорганізатори міжнародних конференцій 

Рада молодих вчених ввійшла до числа організаторів двох Міжнородних 

конференцій: 

– 17-21 квітня 2017 року ІV Міжнародна науково-практична онлайн-

інтернет конференція «Проблеми та інновації в природничо-математичній, 

технологічній і професійній освіті». (Режим доступу: 

http://www.kspu.kr.ua/ua/iv-a-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-

konferentsiia-2017/pro-konferentsiiu). 

– 10-13 жовтня 2017 року V Міжнародна науково-практична онлайн-

інтернет конференція «Проблеми та інновації в природничо-математичній, 

технологічній і професійній освіті» (Режим доступу: http://www.kspu.kr.ua/ua/v-

mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-

http://www.kspu.kr.ua/ua/ntmd/rada-molodyh-vchenyh/sklad
https://scholar.google.com.ua/citations?user=QtqUHCwAAAAJ&hl=ru
http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=kolectivy
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innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/pro-

konferentsiiu). 

Основні напрями роботи конференцій: 

1. Історія, зарубіжний досвід та перспективи розвитку природничо-

математичної, технологічної та професійної освіти. 

2. Інновації в освіті: теоретичні, практичні та методичні аспекти. 

3. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій та засобів 

навчання у природничо-математичній, технологічній та професійній освіті. 

4. Використання інноваційних методологічних підходів навчання 

загальнонаукових та спеціальних дисциплін у сучасному суспільстві. 

5. Теоретико-методологічні та психолого-педагогічні аспекти формування 

професійної компетентності в процесі навчання студентів та учнів. 

6. Актуальні проблеми освіти та технологій у середній та вищій школі. 

(Виконавці: Трифонова О.М., Сільченко Ю.Ю.). 

– 19-20 травня 2017 року Міжнародна науково-практична конференція 

«Засоби і технології сучасного навчального середовища», м. Кропивницький, 

ЦДПУ ім. В. Винниченка 

Основні напрями роботи конференцій: 

– інноваційні підходи до організації реформування та вдосконалення 

природничо-математичної і технологічної освіти; 

– засоби сучасного навчального середовища; 

– навчальний експеримент у природничо-математичній і технологічній освіті. 

(Виконавці: Соменко Д.В.). 

ІІІ. Співпраця з НАПН України 

У Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені 

Володимира Винниченка створені і успішно функціонують ряд спільних з 

Національною академією педагогічних наук України наукових лабораторій та 

центрів. Активними їх учасниками є й молоді науковці: 

– Лабораторія дидактики фізики НАПН України (Трифонова О.М.); 

– Науковий центр розробки засобів навчання (з 01.02.2017 р. Лабораторія 

комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання) Інституту ІТЗН НАПН України 

(Соменко Д.В.) 

IV. Грантові програми  

Акбаш К.С. є учасником гендерних студій в рамках програми за 

проектом  ERASMUS+. 

V. Участь у роботі спецрад 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1222 від 

07 жовтня 2016 року в Центральноукраїнському державному педагогічному 

університеті імені Володимира Винниченка утворено спеціалізовану вчену раду 

Д 23.053.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій 

на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за 
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спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)» строком на три 

роки. Вченим секретарем спец ради є Трифонова О.М. 

У рамках співпраці з окремими спеціалізованими вченими радами 

молодими вченими підготовлено відгуки на автореферати дисертацій: 

- Срібна Юлія Анатоліївна, автореферат дисертації на тему: «Підготовка 

майбутніх учителів трудового навчання до навчання основ дизайну учнів 

загальноосвітньої школи», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика трудового 

навчання (Виконавець: Трифонова О.М.); 

- Галамбош Габріелла Василівна, автореферат дисертації на тему: 

«Методика навчання українських народних промислів майбутніх учителів 

трудового навчання», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика трудового 

навчання (Виконавець: Трифонова О.М.); 

- Семерня Оксана Миколаївна, автореферат дисертації на тему: 

«Формування методичної компетентності майбутніх учителів фізики в процесі 

практичних занять з методики навчання фізики», поданої на здобуття наукового 

ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та 

методика навчання (фізика) (Виконавець: Трифонова О.М.); 

- Стешенко Богдан Володимирович, автореферат дисертації на тему: 

«Формування організаційної культури майбутніх учителів технологій», поданої 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (Виконавець: Трифонова О.М.). 

Сокуренко О.А. здійснювала офіційне опонування дисертаційних робіт: 

- Савицький О.В. захист дисертації за спеціальністю 12.00.07 на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук (березень 2017 р.); 

- Глуханчук О.В. захист дисертації за спеціальністю 12.00.07 на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук (грудень 2017 р.). 

VІ. Участь у конкурсах проектів наукових робіт та науково-технічних 

(експериментальних) розробок молодих учених 

– на конкурс тематичних номінацій «Інноваційні підходи в закладах освіти 

до процесу формування творчої особистості та виховання громадянина-

патріота» у міжнародній виставці: «Сучасні заклади освіти України – 2017» 

подано такі роботи: 

1. Особливості системи формування патріотизму у суб’єктів навчання на 

прикладі діяльності І. Є. Тамма – лауреата нобелівської премії» (автор: 

О.М. Трифонова); 

2. Проектні стратегії у фаховій підготовці журналістів, редакторів та 

видавців (автор: І.А. Ткаченко)  

3. Національно-патріотичне виховання при викладання дисципліни 

«Економічна і соціальна географія України» для студентів майбутніх вчителів 

географії (автор: Ю.Ю. Сільченко).  

– З метою підвищення рівня якості експертизи проектів наукових робіт та 

науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які 



5 
 

працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, 

що належать до сфери управління МОН передбачається збільшити кількість 

експертів на один проект: із 4-х до 5-ти осіб. Саме тому виникає необхідність 

доукомплектувати секції експертної ради Конкурсу. Від ЦДПУ подано заявку 

кандидатури Ботузової Ю.В. 

– Відповідно до листа МОН України від 07.02.2017 р. № 18-4-19 «Щодо 

подання претендентів та їх робіт на присудження Премії Верховної Ради 

України» та згідно з Постановою Верховної Ради України від 16 березня 

2007 року № 775-V «Про Премію Верховної Ради України найталановитішим 

молодим ученим в галузі фундаментальних i прикладних досліджень та 

науково-технічних розробок» від Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка подано роботу на 

тему «Особливості нестандартної інноваційної системи І.Є. Тамма – лауреата 

Нобелівської премії з фізики – з формування теоретичного мислення творчої 

особистості та патріотизму» та всі документи на присудження Премії 

Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі 

фундаментальних i прикладних досліджень та науково-технічних розробок 

(Виконавець: Трифонова О.М.). 

– На здобуття обласної премії молодим науковцям Кіровоградської області 

подали роботи Базака Р.В. та Доннік М.С. 

За вагомий особистий внесок у наукове вивчення проблем Кіровоградської 

області та з нагоди Дня науки Доннік Марія Сергіївна, кандидат педагогічних 

наук, старший викладач кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та 

психології отримала диплом лауреата премії молодим науковцям області у 

2017 році. 

Іменну стипендію Верховної Ради України за конкурсом 2016 року 

присуджено доктору юридичних наук, професору Соболю Є.Ю.  

У 2017 році Трифонова О.М. увійшла до комісії з присудження обласної 

премії молодим науковцям Кіровоградської області. 

VІІ. Монографії  

Молоді вчені Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка активно проводять наукові 

дослідження у різних галузях. Підтвердженням цього стала презентація 

монографії «Комунікативний імідж президента», автором якої є Олена Олегівна 

Чорна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри перекладу, 

прикладної та загальної лінгвістики, член Ради молодих вчених ЦДПУ 

ім. В. Винниченка. 

Монографію присвячено дослідженню феномену комунікативного іміджу 

глави держави. На матеріалі новітнього політичного дискурсу (2000–2016 рр.) 

проаналізовано комунікативний імідж Президентів України, США та Росії, 

визначено домінантні комунікативні ролі, стратегії та інтенції його побудови; 

схарактеризовано спільні та відмінні риси творення іміджу лідера країни на 

матеріалі трьох мов; розглянуто трансформацію комунікативного іміджу 
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українського Президента протягом цього періоду. Книга налічує 24 тексти 

промов й інтерв’ю президентів України. 

Фока М.В. проводила роботу над такими частинами докторського 

дисертаційного дослідження: Розділ «Поетика підтексту в літературно-

художній системі Заходу», Вступ та Висновки. 

VІІІ. Співпраця із законодавчою гілкою влади  

Сільченко Ю.Ю. була учасником семінару-тренінгу «Практичні аспекти 

захисту персональних даних», що проводився 6-7 липня 2017 року у місті 

Харків. Захід організовано у рамках співпраці Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини та Спільного проекту ЄС – Ради Європи «посилення 

імплементації європейських стандартів прав людини в України»  

IX. Громадські ініціативи  

Викладач факультету філології та журналістики, І.А. Ткаченко, успішно 

реалізовує проект «Мости до міста», що відбувався в рамках Програми 

національних обмінів за фінансування Європейського Союзу та Національного 

фонду підтримки демократії (США). Мережа освітніх кемпів «Чистий простір», 

координатор якої є Ірина Ткаченко, у партнерстві з Прес-клуб реформ в межах 

проекту «Мости до міста» організували мережевий освітній візит активної 

студентської молоді нашого вузу до ряду міст України та Урбаністичний форум 

«Коди міста» у Кропивницькому. Мета мереженого освітнього візиту «Мости 

до міста» – познайомитися з успішними урбаністичними практиками 

(громадські молодіжні осередки, які працюють в напрямку сталого розвитку 

міста, відкриті простори міста тощо) з метою обміну досвідом та запозичення 

ефективних моделей організації творчого міського простору. Тематика форуму 

«Коди міста» – креативна урбаністика. Форум став платформою для презентації 

успішних урбаністичних проектів Кропивницького, які позитивно впливають на 

медіаобраз міста. 

ІХ. Профорієнтаційна робота та внесок у розвиток регіону 

– За сприяння Ради молодих вчених ЦДПУ ім. В. Винниченка у рамках 

профорієнтаційної роботи 3 березня 2017 року фізико-математичний факультет 

відвідали вчителі Знам’янського району. Крім того заходами присвяченими 

профорієнтаційній роботі були охоплені й інші заклади освіти Кіровоградської 

та Черкаської областей. 

– 18 травня 2017 року наукова спільнота м. Кропивницького урочисто 

відзначала День науки. Активними учасниками урочистостей стали і молоді 

вчені Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка Трифонова О.М., Доннік М.С. 

– 7 червня 2017 р. Сільченко Ю.Ю. взяла участь у роботі науково-

практичної конференції Кіровоградської обласної державної адміністрації 

«Кіровоградщина – 2025: пріоритети і можливості розвитку» 

(м. Кропивницький). 
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– 23 червня 2017 року у Кіровоградській міській раді міський голова 

м. Кропивницького А.Райкович та секретар міської ради А.Табалов прийняли 

участь в урочистих заходах з нагоди Дня молоді та вручили дипломи та 

відзнаки переможцям міського конкурсу «Молода людина року – 2017». Крім 

того, за особистий внесок у реалізацію державної молодіжної політики у місті, 

організацію благодійних заходів для молоді, активну громадську діяльність та з 

нагоди Дня молоді України були видані Подяки Кіровоградської міської ради 

та виконавчого комітету. Серед нагороджених: Сільченко Юлія Юріївна – 

секретар Ради молодих вчених ЦДПУ, старший викладач кафедри географії та 

геоекології, кандидат географічних наук та Чорна Олена Олегівна – старший 

викладач кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики, кандидат 

філологічних наук. 

Х. Робота з обдарованою молоддю: студентами та учнями 

Молоді вчені ЦДПУ систематично працюють з обдарованою молоддю 

Кіровоградщини. Вони входять до складу журі міських та обласних предметних 

олімпіад: 

- Макарчук О.П., Ботузова Ю.В., Гаєвський М.В. (математика); 

- Трифонова О.М. (фізика); 

- Казначеєва М.С. (біологія, екологія). 

Молоді науковці систематично керують науковою роботою студентів. 

Вони є керівниками наукових гуртків та проблемних груп: 

- Кондратенко В.М. – проблемна група «Актуальні питання 

адміністративно-правового забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю»; 

- Трифонова О.М. – науковий гурток «Сучасні проблеми науки в курсі 

фізики середньої школи»; 

ХІ. Підвищення кваліфікації та стажування 

Молоді вчені систематично проходять стажування та підвищення 

кваліфікації згідно затвердженого плану. Крім того, у 2017 році двоє молодих 

вчених (Гринь Д.В. та Трифонова О.М.) поступили на навчання до магістратури 

Української інженерно-педагогічної академії зі спеціальності 

015.010 Професійна освіта (Комп’ютерні технології). 

Фока М.В. пройшла науково-професійні (науково-педагогічні) стажування: 

- Очно-заочне стажування: «The Innovative Methods and Technologies of 

Teaching: The Newest in the European Educational Practice» (Вища школа 

лінгвістична, Польща, з 20 березня 2017 року по 23 червня 2017 року). 

- Заочне стажування: «Philological education in modern university – project-

based approach to the work organization according to the guidelines of the European 

Qualifications Framework (experience of Danubius University)» (Університет 

Данубіус, Словацька Республіка, з 26 квітня 2017 року по 28 квітня 2017 року). 

Участь у стажуванні підтверджую копіями сертифікатів. 

ХІІ. Представництво молодих вчених у структурах ЦДПУ 

Драгоненко А.О. кандидат юридичних наук, доцент кафедри галузевого 

права є заступником директора юридичної клініки ЦДПУ ім. В. Винниченка. 



8 
 

Сільченко Ю.Ю. кандидат географічних наук, старший викладач кафедри 

географії і геоекології є завідувачем аспірантури і докторантури. 

Рева К.Ю. виконує обов’язки відповідального секретаря редакційної колегії 

по підготовці до друку збірника матеріалів науково-практичної конференції 

«Актуальні проблеми національного законодавства», що проводиться кафедрою 

4 рази на рік, та обов’язки технічного секретаря редакційної колегії по підготовці 

до друку фахового наукового видання «Наукові записки. Серія: Право». 

Соменко Д.В. виконує обов’язки технічного секретаря редакційної колегії 

з підготовки до друку матеріалів фахового наукового видання «Наукові 

записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної 

освіти». Крім того, наукові дослідження Соменка Д.В. щодо застосування 

апаратно-програмного комплексу Arduino знайшли свою реалізацію у 

забезпеченні автоматичного функціонування дзвінків і годинників на фізико-

математичному факультеті ЦДПУ. 

ХІІІ. Публікації 

Основні результати науково-дослідної роботи молодих вчених ЦДПУ за 

2017 рік представлені у 95 публікаціях (список додається). 

ХІV. Конференції 

Результати науково-дослідної роботи молодих вчених ЦДПУ за 2017 рік 

були висвітлені на близько 36 конференціях та семінарах різного рівня (список 

додається). 

 

Голова Ради молодих вчених  

Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка, 

кандидат педагогічних наук, доцент 

 

О.М. Трифонова 
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