1

ЗВІТ
про роботу Ради молодих вчених
Центральноукраїнського державного педагогічного університету
імені Володимира Винниченка
за 2018 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)
та згідно 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).
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), Мельничук
Сергій Констянтинович (факультет педагогіки та психології), Базака Роман Вікторович
(ID ORCID: 0000-0003-3000-6166) (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 грудень 2017 року в Центральноукраїнському державному педагогічному
університеті імені Володимира Винниченка працює 44 молоді науковці, станом на грудень
2018 року їх кількість складає 41 особу.
Таблиця 1
Розподіл молодих вчених за факультетами
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Назва факультету

фізико-математичний факультет
факультет історії і права
природничо-географічний факультет
факультет фізичного виховання
факультет іноземних мов
факультет педагогіки та психології
факультет філології та журналістики
мистецький факультет
ВСЬОГО

Кількість молодих
вчених
станом на грудень
2017 р.
8
8
4
7
3
8
4
2
44

Кількість молодих
вчених
станом на грудень
2018 р.
7
8
5
5
3
7
4
2
41

Науково-дослідна робота молодих науковців переважно визначається тематикою
роботи кафедр, на яких вони працюють згідно штатного розпису. 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;
– Регіональна медіакритика в контексті сучасної культури медіа споживання
(0116U005274). Виконавець: Базака Р.В.
Інформаційним ресурсом Ради молодих вчених ЦДПУ є сторінка на офіційному сайті
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира
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Винниченка (https://www.cuspu.edu.ua/ua/ntmd/rada-molodyh-vchenyh/sklad) та профіль у Google
Scholar (https://scholar.google.com.ua/citations?user=QtqUHCwAAAAJ&hl=ru).
Наповнюваність сторінки новин Ради молодих вчених на сайті ЦДПУ:
2015 рік – 4 новини;
2016 рік – 8 новин;
2017 рік – 13 новин;
2018 рік – 27 новини.
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 01.12.2018 в Google Scholar представлені профілі
21 молодого науковця ЦДПУ.
З моменту створення профілю Ради молодих вчених ЦДПУ у Google Scholar
(16.01.2017) спостерігається позитивна динаміка зростання цитування (табл. 2).
Таблиця 2
Статистика цитування профілю Ради молодих вчених ЦДПУ у Google Scholar
Індекси
16.01.2017
15.12.2017
14.12.2018
h-індекс
4
7
8
10-індекс
3
4
7
загальна кількість цитувань
77
245
450
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 2018 року
профіль Ради молодих вчених ЦДПУ посідає позицію починаючи з 496. Загальна кількість
колективів представлених у рейтингу становить 722.
ІІ. Співорганізатори міжнародних конференцій
Рада молодих вчених ввійшла до числа організаторів двох Міжнородних конференцій
та одного Всеукраїнського науково-методичного семінару:
– 19-20 квітня 2018 року VІ Міжнародна науково-практична онлайн-інтернет
конференція «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і
професійній освіті». Режим доступу: https://www.cuspu.edu.ua/ua/iv-a-mizhnarodna-naukovopraktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniytekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018/pro-konferentsiiu.
(м. Кропивницький,
ЦДПУ

ім.
В. Винниченка)
– 05-16 листопад 2018 року VІІ Міжнародна науково-практична онлайн-інтернет
конференція «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і
професійній освіті». Режим доступу: https://www.cuspu.edu.ua/ua/vii-mizhnarodna-naukovopraktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniytekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018-rik/pro-konferentsiiu. (м. Кропивницький, ЦДПУ

ім.
В. Винниченка).
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.
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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.).
– 02 листопада 2018 р. Всеукраїнський науково-методичний семінар «Шкільний вчитель
нового покоління» (м. Кропивницький, ЦДПУ ім. В. Винниченка). (Виконавці: Трифонова О.М.).
– 18-19 травня 2018 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 природничоматематичної і технологічної освіти;
– засоби сучасного навчального середовища;
– навчальний експеримент у природничо-математичній і технологічній освіті.
(Виконавці: Соменко Д.В. – відповідальний секретар).
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, технологій та професійної освіти НАПН України
(Трифонова О.М.);
– Лабораторія комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання Інституту ІТЗН НАПН
України (Соменко Д.В.)
IV. Грантові програми
Акбаш К.С.
є
учасником
проектом ERASMUS+.

гендерних

студій

в

рамках

програми

за

V. Участь у роботі спеціалізованих вчених рад
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 спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика
навчання (фізика)» строком на три роки. Вченим секретарем спеціалізованої вченої ради є
Трифонова О.М.
У рамках співпраці з окремими спеціалізованими вченими радами молодими вченими
підготовлено відгуки на автореферати дисертацій:
- Войтович Оксана Петрівна, автореферат дисертації на тему: «Теоретичні і методичні
засади формування технологічної компетентності майбутніх екологів у процесі фахової
підготовки», поданої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за
спеціальностями 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 13.00.02 – теорія та
методика навчання (технічні дисципліни) (Виконавець: Трифонова О.М.).
11.10.2018 р. Хомутенко Максим Володимирович захистив кандидатську дисертацію на
тему: «Методика навчання атомної фізики старшокласників у хмаро орієнтованому
навчальному середовищі» зі спеціальності: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика)
(Науковий керівник: Трифонова О.М.).
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VІ. Участь у конкурсах проектів наукових робіт та науково-технічних
(експериментальних) розробок молодих учених
Підготовлено відзив на наукову роботу колективу авторів Іванишина В.В.,
Сергієнко В.П., Дуганця В.І., Збаравської Л.Ю., Ляски О.П на тему: «Формування фахової
компетентності майбутніх агроінженерів в умовах інтеграції освітнього середовища
професійної підготовки», поданої на нагороджена Державною премією в галузі освіти,
категорія «Вища освіта» (Виконавець: Трифонова О.М.).
З 2017 році Трифонова О.М. входить до комісії з присудження обласної премії молодим
науковцям Кіровоградської області.
Трифонова О.М. – Лауреат Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим
вченим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за
2017 р. (постанова Верховної Ради України від 11.07.2018 № 2503-VIII).
11 травня 2018 року в Кіровоградській обласній державній адміністрації відбулося
засідання комісії з присвоєння обласної премії молодим науковцям області та стипендії
обласної державної адміністрації та обласної ради молодим аспірантам та докторантам, які
навчаються у закладах освіти Кіровоградської області: к.пед.н. Соменко Дмитро Вікторович
отримав ІІ премію, а Кіктєвій Аллі Володимирівні присвоєно стипендію Кіровоградської
обласної державної адміністрації.
Систематично подаються матеріали молодих вчених до участі у конкурсі на присвоєння
стипендії Кабінету Міністрів України: Нарадовий В.А. та Акбаш К.С. (весна 2018 р.),
Ботузова Ю.В. та Соменко Д.В. (осінь 2018 р.).
VІІ. Наукові ступені та вчені звання
Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки ряду молодих вчених ЦДПУ
присвоєно вчені звання:
Згідно наказу МОНУ № 89 від 01.02.2018:
Акбаш Катерині Сергіївні присвоєно звання доцента кафедри прикладної математики,
статистики та економіки;

Згідно наказу МОНУ № 262 від 20.03.2018:
Мельнік Анастасії Олександрівні присвоєно звання доцента кафедри теорії і методики
фізичного виховання;
Фоці Марії Володимирівні присвоєно звання доцента кафедри лінгводидактики та
іноземних мов (АД № 000677);
Згідно наказу МОНУ № 1146 23.10.2018:
Сокуренко Олені Анатоліївні присвоєно звання доцента кафедри галузевого права та
правоохоронної діяльності.
VІІІ. Співпраця із законодавчою та виконавчою гілками влади
Участь у регіональній нараді Міністерства освіти і науки України з питань
реформування процесу підготовки і атестації наукових та науково-педагогічних кадрів,
відповідальності спеціалізованих вчених рад за прийняття рішень про присудження наукових
ступенів, вчених (науково-технічних) рад закладів вищої освіти (наукових установ) щодо
присвоєння вчених звань, 12.04.2018 (Виконавці: Трифонова О.М., Сільченко Ю.Ю.).
Участь у засіданні Комітету Верховної Ради з науки і освіти присвяченому проблемі
підготовки докторів філософії, 19.12.2018 (Виконавець: Трифонова О.М.).
IX. Співпраця з громадськими організаціями
О.М. Трифонова є членом Всеукраїнської громадської організації «Громадська Рада
освітян і науковців України» (ГРОНУ).
Базака Р.В. в рамках співпраці з ГО Агенція сталого розвитку «Хмарочос» мав доповідь
історичного характеру «Як історія може розвивати туризм» в Бобринецькій ОТГ.
Ткаченко Ірина Анатоліївна очолює Агенцію сталого розвитку «Хмарочос», що є
новоствореною громадською організацією. 11 травня, напередодні Дня матері, на факультеті
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філології та журналістики, Ткаченко І.А. провела круглий стіл на тему «Сила жінки – в
медіа». Ініціатори заходу – Агенція сталого розвитку «Хмарочос» в рамках проекту «ЯМедіа», який реалізовується Фундацією прав людини за підтримки Фонду імені Роберта
Боша.
1 березня 2018 року к.геогр.н. Ю.Ю.Сільченко стала активним учасником круглого
столу присвяченого проблемі збереження Чорного лісу та виступила з доповіддю
«Лісопромисловий комплекс як складова економіки Кіровоградської області». Систематично
ведуться спостереження за унікальною рослинність Чорного лісу к.пед.н., доц.
О.М.Трифоновою, яка долучає до цієї проблеми й учнів місцевої школи.
Х. Профорієнтаційна робота та внесок у розвиток регіону
Систематично проводяться профорієнтаційні заходи з учнями та вчителями шкіл
Кіровоградщини.
ХІ. 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).
- Соболь Є.Ю. (правознавство);
- Сільченко Ю.Ю. (турнір юних географів).
Молоді науковці систематично керують науковою роботою студентів. Вони є
керівниками наукових гуртків та проблемних груп:
- Базака Р.В. – науковий гурток «Історія преси Кіровоградщини»;
- Трифонова О.М. – науковий гурток «Концепції сучасного природознавства».
Чорною О.О., канд. філол. наук, ст. викладача кафедри перекладу, прикладної та
загальної лінгвістики підготовлено 2 статті студентів у «Студентському віснику» ЦДПУ.
Систематично проводяться навчальні екскурсії для студентів, де учасниками або
організаторами є молоди вчені ЦДПУ. Об’єктами екскурсій стали:
- ландшафтний заказник загальнодержавного значення Чорноліський (Сільченко Ю.Ю.);
- Х Фестиваль молодіжної книги «10 кРОКІВ з книгою» (Трифонова О.М.);
- відділ природи Кіровоградського обласного краєзнавчого музею (Трифонова О.М.).
ХІІ. Підвищення кваліфікації та стажування
Трифонова О.М. навчається на другому (магістерськиму) рівні вищої освіти в
Українській інженерно-педагогічній академії за спеціальністю «015.10 Професійна освіта
(Комп’ютерні технології)» (наказ про зарахування № 280 від 09.08.2017).
Пикалюк Р.В. пройшов підвищення кваліфікації та стажування в Інституті
журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тема
стажування: «Академія з прав людини для журналістів та журналісток».
ХІІІ. Діяльність молодих вчених у структурах ЦДПУ
Драгоненко А.О. кандидат юридичних наук, доцент кафедри галузевого права є
заступником директора юридичної клініки ЦДПУ ім. В. Винниченка.
Сільченко Ю.Ю. кандидат географічних наук, старший викладач кафедри географії і
геоекології є завідувачем аспірантури і докторантури.
Трифонова О.М. стала гарантом освітньої програми підготовки фахівців зі
спеціальності 014.015 Середня освіта (Природничі науки) за першим (бакалаврським).
Результати активної діяльності сприяли отриманню ліцензії на підготовку відповідних
фахівців. (Виконавці:Трифонова О.М., Плющ В.М.).
Трифонова О.М. кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри природничих
наук та методик їхнього навчання є Головою Ради молодих вчених.

6

Соболь Є.Ю. доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри державно-правових
дисциплін та адміністративного права голова редколегії збірника наукових праць «Наукові
записки», Серія: Право.
Сокуренко О.А. кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри галузевого
права та правоохоронної діяльності науковий редактор збірника наукових праць «Наукові
записки», Серія: Право.
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».
Фока М.В. отримала почесну грамоту ректорату ЦДПУ ім. В. Винниченка за
досягнення високих результатів у підвищенні ефективності та якості навчальної, методичної,
науково-дослідної та виховної роботи та з нагоди Дня науки в Україні від 29.05.2018 р.
ХІV. Монографії
Молоді вчені Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені
Володимира Винниченка активно проводять наукові дослідження у різних галузях. За
підсумками своїх наукових пошуків опубліковано монографії:
Базака Р.В. – Преса Кіровоградщини (1874–1921 рр.): історико-функціональний
аспект, типологічна характеристика».
Фока М.В. – Поетика підтексту в літературно-художніх системах Сходу і Заходу.
ХV. Публікації
Основні результати науково-дослідної роботи молодих вчених ЦДПУ за 2018 рік
представлені у 50 публікаціях (список додається).
ХVІ. Конференції
Результати науково-дослідної роботи молодих вчених ЦДПУ за 2018 рік були
висвітлені на близько 25 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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5. Садовий М.І., Трифонова О.М., Шаховська А.В. Особливості формування дослідницької
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9. Вергун І.В, Садовий М.І., Суховірська Л.П., Трифонова О.М. Особливості реалізації
міжпредметних зв’язків в освітньому процесі фізико-технологічних дисциплін //
Реалізація міжпредметних зв’язків при вивченні природничо-математичних дисциплін:
[матер. Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Луцьк, 15-17 лютого 2018 р.] / укл.
Н.А. Головіна, Г.П. Кобель, О.С. Мартинюк. – Луцьк: Вежа-Друк, 2018. – С. 15-18.
10. Садовий М.І., Суховірська Л.П., Трифонова О.М., Вергун І.В. Методика навчальння
фізико-технічних дисциплін на засадах білінгвального підходу // Зб. наук. пр.
«Педагогічні науки». – Херсон: Вид-во ХДУ, 2018. – Вип. 81. – С. 77-84. 0,9 / 0,23 (Index
Copernicus і Google Scholar)

8

11. Трифонова О.М. Хмаро орієнтоване навчальне середовище у системі STEM-освіти //
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