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Інформація  

про наукову та науково-технічну діяльність вищого навчального закладу 

або наукової установи за 2016 рік 

 

І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної 

діяльності вищого навчального закладу або наукової установи  

а) коротка довідка про вищий навчальний заклад або наукову установу  

Сфера наукових інтересів науковців факультету іноземних мов охоплює 

декілька напрямів вивчення германських, романських мов, перекладу, літератури 

зарубіжних країн, проблем загального мовознавства. 

Основні галузі дослідження: іншомовний дискурс, що вивчається на предмет 

його когнітивних, прагматичних та соціальних характеристик.  

На факультеті працює 11 штатних докторів наук та понад 60 кандидатів наук. 

 

б) основні пріоритетні напрями наукової діяльності вищого навчального 

закладу або наукової установи (до 7 рядків);  

в) науково-педагогічні кадри  
 

Науково-педагогічні працівники 2013 2014 2015 2016 

Кількість (осіб) 234 226 204 220 

Кількість (ст.) 167,8 197,75 170,4 173,85 

Відсоток НПП з науковим 

ступенем (%) 

62,25 

(33,7%) 

67,4 

(34,1%) 

75,95 

(44,5%) 

80,9 

(46,5%) 

- з них докторів наук (ст.) 9 11,75 15,5 15 

- з них кандидатів наук (ст.) 53,6 55,65 60,45 65,9 

 

г) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири 

роки, відповідно до таблиці та побудувати діаграму:  

 

Категорії 

робіт 

2013 2014 2015 2016 
к-сть 

од. 

тис. 

гривень 

к-сть од. тис. 

гривень 

к-сть 

од. 

тис. 

гривень 

к-сть 

од. 

тис. 

гривень 

Фундаментальні 1 - 1 33,800 2 83,624 2 83,950 
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Фундаментальні дослідження

2013 «Когнітивно-дискурсивні дослідження мови як регулятора соціальної поведінки», 0111U010009

2014 «Когнітивно-дискурсивні дослідження мови та перекладу», 0114U004320

2015 «Когнітивно-дискурсивні дослідження мови та перекладу», 0114U004320

2016  «Когнітивно-дискурсивні дослідження мови та перекладу», 0114U004320

20162014 20152013

 
 

д) На факультеті працює спеціалізована вчена рада із захисту 

докторських дисертацій Д 64.051.27. Голова – докт. філол. наук, проф. І.С. 

Шевченко, вчений секретар – канд. філол. наук, доц. Морозова І.І. Наказом 

МОН України від 6 листопада 2014 року № 1279 спеціалізованій вченій раді 

надано право на період з 31 жовтня 2014 року до 31 жовтня 2017 року 

проводити захист дисертацій за спеціальністю: 10.02.04 – германські мови (з 

філологічних наук). За звітній період спеціалізована вчена рада провела 17 

засідань, на яких  проведено захист 1 докторської та 10 кандидатських 

дисертацій за спеціальністю 10.02.04 – германські мови (з них 1 докторська та 8 

кандидатських дисертацій написано українською мовою), прийнято до захисту 

2 кандидатські дисертації. 

 

ж) У 2016 році завершилася розробка дежбюджетної теми «Когнітивно-

дискурсивні дослідження мови та перекладу», номер держреєстації 0114U004320. 

Науковий керівник д. ф. н. проф. Мартинюк А. П. Об’єктом дослідження є 

дискурсивна взаємодія представників англомовної, німецькомовної та ін. 

лінгвокультур, а предметом –  вербальні та невербальні засоби, що забезпечують 

цю взаємодію, набуваючи семіотичної значущості у контексті дискурсу.  

Проект спрямовано на розв’язання фундаментальної проблеми –  

встановлення когнітивних механізмів, що лежать у підґрунті мовленнєво-

розумової діяльності людини. 

В рамках динамічного підходу до проблеми значення виявлено специфіку 

когнітивних операцій, задіяних у процесі  смислотворення. Запроваджено 

матричне моделювання базових понять картини світу. З позицій когнітивної 

прагматики здійснено  моделювання інституційного дискурсу та з’ясовано роль 
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імплікацій у спричиненні мовленнєвого впливу. Вивчено взаємодію вербальних та 

невербальних аспектів мовної гри. 

Згідно з технічним завданням третього етапу «Лінгвокультурні особливості 

дискурсивних регулятивних практик» виконано: 

 побудовано когнітивні моделі англомовного інституціонального дискурсу.   

 визначено лінгвокультурну специфіку конфронтаційних стратегій і тактик 

англомовного дискурсу.  

 виявлено роль імплікацій у здійсненні мовленнєвого впливу в 

німецькомовному дискурсі. 

 з’ясовано когнітивно-дискурсивні характеристики мовної гри. 

 

 

ІІ. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі 

природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення 

світового рівня  

а) «Когнітивно-дискурсивні дослідження мови та перекладу», номер 

держреєстації 0114U004320. Науковий керівник д. ф. н. проф. Мартинюк А. 

П. Пріоритетний напрям: Фундаментальні дослідження з актуальних проблем 

суспільних та гуманітарних наук. Фінансування: 201374 грн., зокрема 2016 р.- 

83950 грн.  

Новизна результатів розробки пов’язана із тим, що обґрунтування 

діяльнісних теоретико-методологічних підвалин когнітивно-дискурсивних 

досліджень мови та перекладу запроваджує принципово нове розуміння мови як 

продукту інтерсуб’єктної дискурсивної діяльності, змістом якої є взаємна 

орієнтація у середовищі існування. У світлі діяльнісного підходу нової 

інтерпретації набуває така фундаментальна проблема світової науки, як природа 

людського інтелекту, який тлумачиться як породження дискурсивної діяльності 

певним чином організованої спільноти.   

Авторами проекту запропонована діяльнісна теорія дискурсу (А.П. 

Мартинюк), побудовані когнітивно-прагматичні моделі інституціонального 

дискурсу (І.С. Шевченко), розбудована діяльнісна методика аналізу 

вербалізованих когнітивних  структур (О.І. Морозова), встановлені синергетичні 

характеристики дискурсу (Л.С. Піхтовнікова), з’ясовані принципи матричного 

моделювання когнітивних структур дискурсу (Є.В. Бондаренко); висвітлені 

когнітивні характеристики жарту як жанру гумористичного дискурсу (В.О. 

Самохіна); розкриті закономірності актуалізації імпліцитних смислів в дискурсі 

(Л.Р. Безугла); з’ясовані закономірності взаємодії вербальних і невербальних 

компонентів комунікації в дискурсі (Л.В. Солощук), запропонована теорія 

перекладацької творчості у мовному, текстуальному та діяльнісному вимірах 

(О.В. Ребрій).  

У навчальному процесі результати звітного дослідження використані у: 1) 

розробці нових лекційних курсів для підготовки аспірантів, спеціалістів та 
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магістрів, зокрема спецкурсів «Діяльнісна концептологія» (А.П. Мартинюк), 

«Лінгвістична синергетика» (Л.С. Піхтовнікова), «Переклад як творча діяльність» 

(О.В. Ребрій); 2) розбудові новітніх методик навчання іншомовної комунікації та 

перекладу, які беруть до уваги ситуативну зумовленість мовного значення; 3) 

збагаченні новими ідеями базових теоретичних курсів, зокрема, розгляд 

когнітивних підвалин граматичних явищ сприяє осучасненню базового курсу 

теоретичної граматики; дані когнітивної семантики збагачують курс лексикології; 

відомості стосовно типів дискурсу є внеском до базового курсу стилістики. 

За тематикою науково-дослідної роботи на факультеті іноземних мов 

підготовано й видано 31 навчальний та навчально-методичний посібник, 5 з 

грифом МОН, методичних вказівок для вищих навчальних закладів і середніх 

шкіл із проблем мовленнєвої діяльності та формування іншомовної мовленнєвої 

компетенції. Друга частина підручника для студентів-германістів Login II посіла 

перше місце на загально університетському конкурсі науково-методичної 

літератури. 

 

б) Найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання перехідних 

науково-дослідних робіт. «Типологія стилів і напрямів у літературному процесі», 

держ. № 0115U004050.  Науковий керівник д. ф. н. проф. Криворучко С.К. 

Пріоритетний напрям: Фундаментальні дослідження з актуальних проблем 

суспільних та гуманітарних наук. Фінансування: немає. Наукова новизна теми 

полягає у розробці літературознавчих засад дослідження творчості письменників, 

що недостатньо висвітлена або зовсім не досліджена в українській науці. 

 У літературознавчий український обіг введено нові імена: С. Рушді, Го 

Сяолу, Шань Са, Мо Янь, Ф. Беґбеде, С. де Бовуар. 

 Встановлено концепцію напряму межі ХХ-ХХІ ст. «критичний вимисел», 

який іде після постмодернізму. 

 Запропоновано інтерпретацію творчості Л.-Ф. Селіна, К. Марло, А. Нотомб, 

Х. Марсе, Е. Ґліссана, О. Кіроги у літературному процесі сьогодення. 
 

Практичні результати: 1) розроблено 3 курси для підготовки докторів філософії зі 

спеціальності Філологія. Спеціалізація Література зарубіжних країн. (включаючи 

аспірантів та пошукачів) 2) видано 1 підручник та 1 курс лекцій. 
 

 

ІІІ. Найважливіші результати прикладних досліджень, 

конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за 

пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, обов’язково зазначити 

підприємства і організації, на яких здійснювалася апробація, випробування, 

та які можуть бути зацікавлені у їх використанні  

- 
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IV. Розробки, які впроваджено у 2016 році за межами ВНЗ або НУ 

 - 

V. Інформація про діяльність структурного підрозділу з комерціалізації 

науково-технічних розробок Шляхи комерціалізації здобутків Харківської 

лінгвістичної школи полягають насамперед у виданні та розповсюдженні 

навчальних посібників, які є втіленням фундаментальних досліджень у 

навчальний процес (співробітництво з виданнями «Нова книга», «Фоліо» та ін.), а 

також наданні науково-освітніх послуг, на платній основі. Згідно з постановою 

Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. №796, до переліку платних послуг 

університету в сфері освітньої діяльності належать. Зокрема викладання 

здобувачам вищої освіти дисциплін іноземними мовами (п. 2’), прийом канд. 

іспитів, видання авторефератів. До релевантної для факультети сфери платних 

наукових послуг належать: проведення консультацій з питань наукових 

досліджень (п. 7), проведення курсів, консультацій, семінарів, практикумів, 

тренінгів, стажування (п. 7’): 

 факультативний курс для аспірантів та пошукачів «Актуальні проблем 

германської філології» (1500 грн. з одного слухача на рік) читається на 

комерційній основі з 2008 року.  

 прийом кандидатських іспитів з іноземних мов та спеціальності 10.02.04 – 

германські мови, у тому числі додаткових зі спеціальності. За останні пʼять 

років іспит зі спеціальності склали понад 100 пошукачів, додатковий іспит 

– 25.  

 на факультеті з 1996 року працює спеціалізована вчена рада із захисту 

кандидатських дисертацій зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. У 

2016 році відбулося 11 захистів, з них 6 співробітників інших внз. Оплата 

за захист становить 2500 грн.  

 на базі невипускаючих кафедр (за участю викладачів випускаючих кафедр) 

створено Центр інтенсивного вивчення іноземних мов для студентів ХНУ, 

які на платній основі отримуватимуть відповідний запис у диплом після 

складання  державного іспиту.  

 Робота Лінгвістичного центру, який наразі має 370 слухачів (їх кількість 

зросла за рахунок необхідності підтвердження знань іноземної мови 

відповідним дипломом). 65 слухачів склали в 2016 році іспит на сертифікат 

(вартість іспиту на безстроковий Кембриджський сертифікат – 2900 грн.). 

Викладачі центру виграли грант на придбання літератури японською мовою 

вартістю 22 тис. грн. Сукупний дохід за послуги Лінгвістичного центру 

склав у 2015/2016 н.р. 1460772 грн.  
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VІ. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до 

друку у 2016 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за 

формою: 

 

№ 

з/п 

Автори Назва 

роботи 

Назва видання, де 

опубліковано роботу 

 Том, номер (випуск), 

перша-остання сторінки 

роботи 

Статті 
1.  Бондаренк

о Є.В. 

 

Rerview of 

Identity, 

Narrative and 

Metaphor. A 

Corpus-Based 

Cognitive 

Analysis of  

New Labour 

Discourse by 

E. L’Hote 

Globe: A Journal of 

Language, Culture and 

Communication, 4: 52-56 

(2016) – Aalborg 

University, Denmark.  – 

[Електронний ресурс]. –  

Режим доступу: 

https://journals.aau.dk/index.p

hp/globe/article/view/1478/13

36 

2.  Авдєєнко 

І. М., 
Турчинов 

А. В., 

Бойчук Ю. 

Д. 

Педагогічні 

умови 

розвитку 

культури 

здоров᾽я 

студентів в 

освітньому 

середовищі 

вищого 

навчального 

закладу  

Педагогічні науки: 

теорія, історія, 

інноваційні технології : 

наук. журнал – Суми : 

СумДПУ імені А. С. 

Макаренка, 2015.  

– № 9 (53). – C.141-149. 

IndexCopernicus 

MasterList, Сite Factor, 

Google Scholar та CEJSH 

3.  Chornovol

-

Tkachenk

o O.O., 

Tiutierieva 

K.V., 

Zavgorodn

ya N.M., 

Dovgopolo

va Ya.V., 

Vovk R.V.,      

Chroneos 

A. 

Effect of 

longitudinal 

magnetic field 

on the excess 

conductivity of 

monodomain 

УВа2Сиз07_5 

single crystals 

 

Journal Functional 

Materials, 23, No.2 (2016), 

ISSN 1027-5495. 

Functional Materials, 23, 

No.2 (2016), p. 1-5. 

– С. 1-5. др. арк. 0,64 

4.  Chornovol

-

Tkachenk

o O.O., 

Effect of 

Pressure on 

Paraconductivit

y in 

Journal Function Materials, Issue 

3, Vol. 23, ISSN 2218-2993 

(online) 

– P. 370-377 
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Dovgopolo

va Ya.V., 
Tiutierieva 

K.V., Inrij 

I.L., Vovk 

R.V., 

Prihod’ko 

S.I. 

HoBa2Cu3O7- 

δ Single 

Crystals with 

Oxygen 

Deficiency 

5.  Chernovol

-

Tkachenk

o О. О., 

Savich S. 

V.,  

Samoilov 

A. V., 

Vovk R. 

V., 

Dobrovolsk

iy О. V., 

Kamchatna 

S. N. 

Dolgopolo

va Ya. V. 

Excess 

conductivity 

and the 

pseudogap state 

in Hf-doped 

YBa2Cu3Цr—s 

ceramics•g  

 

Modern Physics Letters. 

– Vol. 30 (2016). 

DOI: 

10.1142/S02179849165003

42 

– С. 1650034-1- 165003.  

4-9. др. арк. 0,73 

6.  Черкаши

на Н.И., 
Решетченк

о С.И., 

Клименко 

В.Г., 

Машкина 

В.В. 

Distribution of 

Climatic 

Indexes on the 

Territory of 

Forest-Steppe 

and Steppe of 

the Left-Bank 

Ukraine 

Bulletin of Geography. 

Physical Geography 

Series.(Uniwersytet M. 

Kopernika Lwowska 1, 87-

100 Toruń, POLAND). -  

Др.арк. 0,58  

SCOPUS 

7.  Skryl O. I.

, 
Dukarov S.

 V., 

Petrushenk

o S. I, 

Sukhov V. 

N.,  

In situ research 

on temperature 

dependence of 

the lattice 

parameters of 

fusible metals 

in thin Cu-Pb 

and Cu-Bi 

films. 

Журнал Functional 

Materials. 2016 

– Т 23, 

№ 2 

0.55 др.арк 

8.  Babaieva 

A.G., 
Iermakov 

O.Y., 

Ovcharenk

o A.L., 

Bogdanov    

A.A. 

Hybrid Surface 

Plasmon 

Polaritons 

Localized at 

anisotropic 

metasurface 

Applied Physics and 

Engineering, 2016 || 

International Young 

scientists Forum on 

– С. 73-76 . 0.27 др. арк. 
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9.  Криворучк

о С. К. 

Тhe 

phenomenon of 

literary 

existentialism  

Massachusetts Review of 

Science and Technologies 

– “MIT Press”, 2016. 

№ 1(13), (January - June). 

Vol. VII – Р. 545–552.   

 

Статті, прийняті редакцією до друку 

1.  Morozova 

O.I. 

Transparency 

Across Semiotic 

Modes: An 

Ecological 

Stance //  

Collective volume 

“Language – Literature – 

The Arts: A Cognitive-

Semiotic Interface”, ed. by 

O. Vorobyova and E. 

Chrzanowska-Kluczewska.  

Peter Lang (to appear in 

2017) – 19 p 

2.  Kuznetsova 

O.V. 

Creolized book 

cover as an 

element of 

Dave Barry’s 

comic 

idiodiscourse  

8th Lodz Symposium  

New Developments in 

Linguistic Pragmatics 

(NDLP2017) 

3.  Tarasova 

S.O. 

Hypostases of 

Fools in English 

Speaking 

Culture    

8th Lodz Symposium  

New Developments in 

Linguistic Pragmatics  

(NDLP2017) 

4.  Криворучк

о С. І.  

Стратегия 

перлокутивной 

митигации как 

способ 

оптимизации 

речевого 

воздействия 

Science and Education a 

New Dimension.  

I: (GIF):0.787 

 

 

VІІ. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність 

студентів, молодих учених  

У 2016 р. у студентських збірниках («Актуальні проблеми сучасної лінгвістики 

та методики викладання іноземних мов», «Іноземні мови у світовому економіко-

правовому просторі: студентські студії», «Academic and Scientific Challenges of 

Diverse Fields of Knowledge in the 21
st
 century», «Молоді фахівці –– майбутнє 

науки», «Сучасні тенденції у науці») опубліковано 246 статей студентів. 

Проведено 23 студентські конференції, з них 20 спільно з іншими факультетами. 

Студенти факультету взяли участь у 10 конференціях поза межами 

університету. 66 студентів проходять наукове стажування за кордоном (КНР, 

ФРН).  
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Роки Кількість студентів, які 

беруть участь у 

наукових дослідженнях 

та відсоток від загальної 

кількості студентів 

Кількість молодих 

учених, які 

працюють у ВНЗ або 

науковій установі 

Відсоток молодих 

учених, які 

залишаються у 

ВНЗ або установі 

після закінчення 

аспірантури 

2013 131(1169) 11,2% 19 (5) 100% 

2014 127 (1220) 10,4% 22 (8) 100% 

2015 124 (918) 13,5% 24 - 

2016 148 (1110) 13,3% 31 (2) 50% 

1169

131

1220

127

918

124

1110

148

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2013 (11,2%) 2014 (10,4%) 2015 (13,5%) 2016 (13,5%)

загальна кількість студентів відсоток задіяних у науковій роботі  

 

19

5

22

8

24

0

31

2

0

5

10

15

20

25

30

35

2013 (100%) 2014 (100%) 2015 2016 (50%)

кількість молодих науковців кількість, що працюють у ХНУ після аспірантури  
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Внутрішні стимулюючі заходи та відзнаки 

Проведення в межах конференцій («Іноземна філологія: пошук молодих», 

«Бакалаврські читання») конкурсу на кращу доповідь на секції з відзнакою 

грамотою /сертифікатом та подальшою публікацією результатів дослідження. 

Розміщення інформації по кращі наукові дослідження студентів на сайті 

факультету.  

 

VIIІ. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з 

замовниками  
- 

IХ. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними 

організаціями (надати загальну інформацію про стан міжнародного 

наукового співробітництва установи: характеристику основних напрямів 

міжнародного наукового і науково-технічного співробітництва, приклади їх 

успішної реалізації та перспективи розвитку) (до 20 рядків). 

 

Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами 

(окремо по кожній країні) викласти за формою: 

 

Країна-

партнер 

(за 

алфавіт

ом) 

Установа- 

партнер 

Тема 

співробітниц

тва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітницт

во, термін 

його дії 

Практичні 

результати 

від 

співробітни

цтва 

1 2 3 4 5 
Китайська 

Народна 

Республіка 

Анхойський 

університет, м. 

Хефей 

 

Популяризація 

китайської мови 

та культури, 

проведння 

наукових 

конференцій 

договір з 

факультетом 

іноземних мов 

ХНУ імені В.Н. 

Каразіна, 

затверджено 

03.12.2007 р. 

Наукове та мовне 

стажування 

студентів 

факультету 

іноземних мов 

(61 студент у 

2016 р.), 

аспірантура з 

китайської 

філології (2 

співробітники 

факультету), 

участь студентів 

у конкурсі з 

ієрогліфіки та 

науковій 

конференції 

Інституту 

Конфуція 
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Російська 

Федерація 

Алексіївський 

філіал 

федерального 

автономного 

освітнього 

закладу вищої 

професійної 

освіти 

«Бєлгородський 

національний 

дослідницький 

університет» 

Дослідження 

лінгвістичних, 

методичних та 

психолого-

педагогічних 

проблем 

договір з 

кафедрами 

англійської 

філології, 

німецької філології 

і перекладу, 

методики та 

практики 

викладання 

іноземної мови 

ХНУ імені В.Н. 

Каразіна 

2013 – 2017 рр., 

затверджено 

24.07.2013 р. 

Припинено через 

розформування 

Алексіївського 

філіалу 

федерального 

автономного 

освітнього закладу 

вищої професійної 

освіти 

«Бєлгородський 

національний 

дослідницький 

університет» 

Участь 4 

студентів у 

Міжнародній 

студентській 

конференції 

«Іноземна 

філологія: Пошук 

молодих» з 

публікацією 

статей у збірнику 

«Актуальні 

проблеми 

лінгвістики та 

методики 

навчанн 

іноземних мов у 

дослідженнях 

студентів», 

вип.12 

 

Федеративні 

Республіка 

Німеччина 

Університет 

Фрідріха 

Олександра 

Ерланген-

Нюрнберг, 

Мовний центр 

Підтримка і 

розвиток 

германістики у 

Східній Європі. 

Німецька мова як 

іноземна 

Угода про 

партнерське 

співробітництво 

між Харковом і 

Нюрнбергом, 1999 

року на основі 

положення 

Європейської 

рамкової конвенції 

про транскордонне 

співробітництво 

між 

територіальними 

общинами 

Участь Г. 

Коллера у 

редакційній 

колегії 

електронного 

журналу 

 «Когниция, 

коммуникация, 

дискурс: 

международный 

электронный 

сборник научных 

трудов», (2016 – 

№12), режим 

доступу до 

журналу:  

http://sites.google.

com/site/cognition

discourse/ 

Б) Створення 

серії підручників 

для студентів-

http://sites.google.com/site/cognitiondiscourse/
http://sites.google.com/site/cognitiondiscourse/
http://sites.google.com/site/cognitiondiscourse/
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германістів: 

3. Login IІ. 

Deutsch für 

Germanistikstuden

ten: Lehrbuch./ 

О.В. Сидоров, 

Безугла Л.Р., 

Сотникова С.І., 

Мірошниченко 

М.Ю., 

Криворучко С.І. 

та ін. – Вінниця: 

Нова книга, 2016. 

– 384 с.  

3. Login IІІ. 

Deutsch für 

Germanistikstuden

ten: Lehrbuch./ 

О.В. Сидоров, 

Безугла Л.Р., 

Сотникова С.І., 

Мірошниченко 

М.Ю., 

Криворучко С.І. 

та ін. (у розробці) 

 

Індивідуальні гранти співробітників факультету: 

Закордонний 

ВНЗ, 

організація 

Відповідальна 

особа від 

закордонного 

ВНЗ, організації 

(прізвище,  

кафедра/лабора

торія, 

факультет, 

інститут 

Відповідальна 

особа від 

структурного 

підрозділу 

ХНУ 

(прізвище, 

кафедра/ 

лабораторія, 

факультет) 

Тематика 

спільних 

наукових 

досліджень 

Ефективність 

співробітництва 

(наукові конференції 

в Україні та за 

кордоном, публікації 

(назва, автори, де 

опубліковано), 

дисертації, авторські 

свідоцтва, тощо 

Технічний 

університет 

м. Дрезден 

проф. Хольгер 

Куссе, директор 

Інституту 

славістики 

Технічного 

університету м. 

Дрезден 

 

Донець П.М., 

докто. філол. 

наук, професор 

кафедри 

німецької 

філології та 

перекладу 

Підвищення 

кваліфікації 

викладачів 

програма 

"повторне 

запрошення" 

Фонду ім. А. 

Гумбольдта 

(ФРН) 

Підготовка статті до 

Вісника ХНУ 

(березень 2017) 

 

University of 

Canterbury 

Наталья Чабан 

(Нова Зеландія),  

Морозова О.І., 

д.ф.н. проф.. 

кафедри 

EU Global 

Perceptions 

Осуществление 

проекта Crisis, 

Conflict and Critical 
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англійської 

філології 

Пшеничних 

А.М., к.ф.н., 

доц.. кафедри 

англійської 

філології 

1000 Євро Diplomacy: EU 

Perceptions in Ukraine 

and Israel/Palestine 

(C3EU)  

Ґете-Інститут,  

м. Київ 

 доц. каф.нім.та 

фр. мов 

Бєлозьорова О. 

М. 

 

Підвищення 

кваліфікації 

викладачів 

Міжнародний он-

лайн семінар з 

підвищення 

кваліфікації 

викладачів “DLL 4 – 

Aufgaben, Übungen, 

Interaktion” 

03.11.15-24.01.16 

DAAD м. 

Харків, 

Лекори ДААД в 

Україні Е. 

Гюндогду, С. 

Райхель 

ст.викл. 

каф.нім.та фр. 

мов Терещенко 

О.Ю. 

Підвищення 

кваліфікації 

викладачів 

Міжнародний 

семінар з підвищення 

кваліфікації 

викладачів німецької 

мови DAAD-

Sonderseminar zum 

Thema "Filme" 

11.04.16 

Австрія, 

Федеральне 

міністерство 

освіти і у 

справах жінок, 

відділ 

«Культура та 

мова» 

 доц. каф.нім.та 

фр. мов 

Бєлозьорова О. 

М., доц. 

каф.нім.та фр. 

мов Маєвська 

Л.Д., доц. 

каф.нім.та фр. 

мов Шумська 

О.М., 

ст.викл. 

каф.нім.та фр. 

мов Терещенко 

О.Ю., викл. 

каф.нім.та фр. 

мов Цапенко 

Л.В. 

Підвищення 

кваліфікації 

викладачів 

Міжнародний 

семінар з підвищення 

кваліфікації 

викладачів німецької 

мови «Методика 

викладання німецької 

мови і 

країнознавство» 

Інститут 

німецької і 

нідерландської 

філології, 

Вільний 

університет 

Берлін 

проф. д-р. 

Альмут Хілле. 
Кобзар Ю.В. 

викл.кафедри 

німецької 

філології та 

перекладу 

Колоквіум 

молодих 

вчених 

Літературознав

чі студії   

Підготовка 

кандидатської 

дисертації (захист 

13.03.2017) 
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Х. Інформація про наукову та науково-технічну  діяльність, що 

здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії 

наук України та національних галузевих академій наук (до 20 рядків) 

 - 

 

ХІ. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями або 

Київською міською державною адміністрацією та спрямовані на 

підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення 

регіональних потреб (до 20 рядків)  
- 

 

ХІІ. Відомості щодо поліпшення рівня  інформаційного забезпечення 

наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики 

та баз даних  провідних наукових видавництв світу про патентно-

ліцензійну діяльність.  

 

ХІII. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на 

кафедрах у межах робочого часу викладачів (коротко зазначити тематику, 

наукових керівників, науковий результат, його значимість – до 40 рядків). 

Співробітниками факультету опубліковано 313 статей (з них 246 у співавторстві зі 

студентами і 26 у зарубіжних, міжнародно визнаних виданнях), тези 247 виступів 

на всеукраїнських та міжнародний наукових конференціях. У 2016 році вийшло 

друком 2 Вісники, 1 міжнародний журнал, 10 збірників наукових праць, зокрема:  

«Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація” : тези доповідей XV наукової 

конференції з міжнародною участю»; Матеріали  наукової конференції з 

міжнародною участю «Когнітивно-прагматичні дослідження професійних 

дискурсів»; Збірник тез доповідей VІІІ міжнародної конференції «Методичні та 

психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: 

шляхи інтеграції школи та ВНЗ»; «Художні феномени в історії світової 

літератури: перехід мови в письменництво («Горизонт очікування»): Матеріали 

другої міжнародної наукової конференції»; «Сьомий міжнародний науковий 

Форум Сучасна іноземна філологія : дослідницький потенціал»; 

а також збірники студентських наукових праць: «Актуальні проблеми 

сучасної лінгвістики та методики навчання іноземних мов у дослідженнях 

студентів. –  Вип. 12.; Збірник наукових статей студентів  «Іноземні мови у 

світовому економіко-правовому просторі: студентські студії»; Збірник тез 

доповідей IV міжвузівської студентської наукової конференції “Academic and 

Scientific Challenges of Diverse Fields of Knowledge in the 21
st
 century”, «Молоді 

фахівці –– майбутнє науки : збірник наукових праць студентів» - Вип. 7. ; 

«Сучасні тенденції у науці: збірник студентських наукових праць». 

Співробітники факультету взяли участь у 62 конференціях різних рівнів, з них у 

низці конференцій, які проводилися за межами України. 
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ХIV.  Розвиток матеріально-технічної бази досліджень 

 Оновити дані про потреби в унікальних наукових приладах та обладнанні 

іноземного виробництва вартістю понад 100 тис. гривень за формою: 

 

№ 

з/п 

Назва приладу 

(українською мовою та 

мовою оригіналу) і його 

марка, фірма-виробник, 

країна походження 

Обгрунтування потреби 

закупівлі приладу 

(обладнання) в розрізі  

наукової тематики, що 

виконується ВНЗ/науковою 

установою 

Вартість

, 

дол. 

США 

або євро 

Вартість, 

тис. 

гривень 

1 2 3 4 5 

     

 

XV. Заключна частина 

Результати подальшої роботи факультету слугуватимуть розбудові нових 

лінгвістичних дисциплін – дискурсології, когнітивної семантики та прагматики, 

теорії комунікації, лінгвосеміотики, які займаються вивченням людини як 

суб’єкта пізнавальної й мовленнєвої діяльності. До перспектив розбудови 

наукової діяльності факультету належать:  
 

1) Входження видань факультету («Вісник ХНУ. Серія: Філолоія», 

«Когніція. Комунікація. Дискуср») до наукометричних баз та 

публікація наукових праць співробітників факультету у виданнях, що 

входять до міжнародно визнаних наукометричних баз; активізація 

публікації результатів наукових досліджень; 

2) Участь у групових грантах та міжнародних проектах, зокрема 

«Горизонт 2020». 

3) Розробка госпдоговірних тем, які б надавали додаткові кошти 

університету та факультету на проведення наукових досліджень 

 

Заст. декана з наукової роботи      Н.А. Оніщенко  
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ПОКАЗНИКИ 

наукової та науково-технічної діяльності факультету іноземних мов за 2016 р. 

 

№ 

з/п 
Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ 
2013 2014 2015 2016 

2. Підготовка наукових кадрів     

2.1. Загальна чисельність аспірантів у звітному періоді, 

усього 
   16 

2.1.1.  з них: – з відривом від виробництва    11 

2.1.2.    без відриву від виробництва    5 

2.2. Чисельність аспірантів прийнятих у звітному 

періоді 
   2 

2.3. Чисельність аспірантів, які закінчили аспірантури у 

звітному періоді, усього 
   4 

2.3.1.  з них: – із захистом дисертації     4 

(прий

нято 

до 

захист

у) 

2.4. Кількість діючих спеціалізованих вчених рад     1 

2.5. Кількість спеціальностей в спеціалізованих вчених 

радах ВНЗ/НУ, всього 
   1 

2.5.1.  з них: – спеціальностей в докторських 

спеціалізованих вчених радах 
   1 

2.5.2.   – спеціальностей в кандидатських 

спеціалізованих вчених радах 
   - 

2.6. Кількість захищених дисертацій у звітному періоді, 

усього 
   14 

2.6.1. з них: – кандидатських дисертацій    13 

 

1) 
 – захищених у спеціалізованих вчених радах 

ВНЗ/НУ, усього 
   11 

а)  у тому числі: – захищених працівниками 

ВНЗ/НУ 
   6 

б)    – захищених сторонніми 

працівниками 
   6 
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№ 

з/п 
Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ 
2013 2014 2015 2016 

 

2) 
 – захищених у спеціалізованих вчених радах 

за межами ВНЗ/НУ, усього 
   2 

2.6.2.  – докторських дисертацій    - 

 

1) 
 – захищених у спеціалізованих вчених радах 

ВНЗ/НУ, усього 
   1 

а)  у тому числі: – захищених працівниками 

ВНЗ/НУ 
   - 

б)    – захищених сторонніми 

працівниками 
   1 

 

2) 
 – захищених у спеціалізованих вчених радах 

за межами ВНЗ/НУ, усього 
   - 

2.7. Достроково захищені дисертації у період навчання в 

аспірантурі за державним замовленням 
   - 

2.8. Кількість аспірантів, які залишилися працювати у 

ВНЗ/НУ 
   2 

4. 
Матеріально-технічне забезпечення наукової та 

науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ 
    

4.1. Капітальні витрати на придбання нового наукового 

обладнання, тис. грн., усього, 
    

4.1.1.  з них: – придбані за кошти загального 

фонду 
    

4.1.2.   – придбані за кошти спеціального 

фонду, з них: 
    

4.1.2.1.   – за кошти іноземних грантів;    22,0 

4.1.2.2   – придбані за кошти  та/або передані 

спонсорами та інвесторами 
    

4.2. Кількість існуючих на базі ВНЗ/НУ наукових та 

науково-технічних інфраструктур: 
    

4.2.1.  – лабораторії     

4.2.2.  – міжвідомчі центри     

4.2.3.  – науково-дослідні інститути     

4.2.4.  – центри спільного користування 

обладнанням 
    

4.2.5.  – наукові бібліотеки    1 
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№ 

з/п 
Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ 
2013 2014 2015 2016 

4.2.6.  – наукові музеї     

4.2.7.  – ботанічні сади     

4.2.8.  – інші (із зазначенням позицій)     

5. 
Результативні показники виконання наукових, 

науково-технічних робіт 
    

5.1. Кількість робіт, відзначених Державною премією 

України в галузі науки і техніки, поданих від 

ВНЗ/НУ, всього Державних премій 

   - 

5.2. Кількість лауреатів (працівників ВНЗ/НУ), всього    - 

5.3. Кількість робіт, відзначених  міжнародними 

нагородами, усього 
   - 

5.4. Загальна кількість наукових, науково-технічних 

робіт, які виконувались, та наукових об'єктів, які 

утримувались у звітному періоді за рахунок коштів 

загального фонду державного бюджету, всього, в 

тому числі: 

    

5.4.1.  – фундаментальні дослідження    1 

5.4.2.  – прикладні дослідження      

5.4.3.  – прикладні розробки     

5.4.4.  – збереження наукових об'єктів, що 

становлять НН 
    

5.4.5.  – міжнародні наукові заходи (конференції, 

семінари) 
    

5.5. Кількість наукових, науково-технічних робіт, 

договорів на науково-технічні послуги, які 

виконувались за рахунок коштів замовників 

(спец. фонд), усього 

   - 

5.5.1.  з них: – наукові, науково-технічні роботи за 

державними цільовими програмами   
    

5.5.2.   – наукові, науково-технічні роботи за 

державним замовленням 
    

5.5.3.   – кількість міжнародних грантів    8 

5.5.4.   – кількість міжнародних договорів на 

виконання наукових та науково-технічних робіт 
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№ 

з/п 
Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ 
2013 2014 2015 2016 

5.5.5.   – наукові, науково-технічні роботи за 

госпдоговорами 
    

5.5.5.1   у тому числі: – міжнародними     

5.5.6. Кількість фундаментальних досліджень, з них:    2 

5.5.6.1.   – за грантами Державного фонду 

фундаментальних досліджень 
   1 

5.7. Кількість наукових і науково-технічних робіт, які 

виконувались в межах кафедральної тематики: 
   1 

5.7.1  з них: – зареєстрованих в УкрІНТЕІ      1 

5.8. Кількість завершених наукових, науково-технічних 

робіт за рахунок коштів загального фонду 

державного бюджету у звітному періоді, усього, в 

тому числі: 

   1 

5.8.1.  – фундаментальні дослідження    1 

5.8.2.  – прикладні дослідження     

5.8.3.  – прикладні розробки     

5.9. Кількість завершених наукових, науково-технічних 

робіт, договорів на науково-технічні послуги, які 

виконувались за рахунок коштів замовників, усього 

   - 

5.9.1.  з них: – наукові, науково-технічні роботи за  

державними цільовими програмами 
    

5.9.2.   – наукові, науково-технічні роботи за 

державним замовленням  
    

5.9.3.   – наукові, науково-технічні роботи за 

проектами міжнародного співробітництва (гранти, 

наукові проекти) 

    

5.9.4.   – наукові, науково-технічні роботи за 

госпдоговорами 
    

5.9.4.1.   у тому числі: – міжнародними     

5.9.5.   – фундаментальні дослідження, з 

них: 
    

5.9.5.1.   – за грантами Державного фонду 

фундаментальних досліджень 
    

5.9.6.   – інше, з них     
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№ 

з/п 
Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ 
2013 2014 2015 2016 

5.9.6.1   – договори на наукові та науково-

технічні послуги 
    

5.10. Кількість закінчених наукових і науково-технічних 

робіт, які виконувались в межах кафедральної 

тематики: 

   - 

5.10.1.  з них: – зареєстрованих в УкрІНТЕІ       

5.11. Кількість проведених наукових заходів (семінарів, 

конференцій, симпозіумів), всього 
   28 

5.11.1.  – з них: всеукраїнських    22 

5.11.2.  – міжнародних, всього    6 

5.12. Взято участь у виставках, всього    - 

5.12.1.  з них: – у національних     

5.12.2.   – у міжнародних     

5.13. Кількість угод про науково-технічне 

співробітництво із зарубіжними ВНЗ/НУ, 

установами, організаціями 

   3 

5.14. Створено науково-технічної продукції НТП (видів 

виробів), усього, в тому числі: 
    

1) " – нової техніки, з них:    - 

а)  – за фундаментальними дослідженнями     

б)  – за прикладними дослідженнями і 

розробками 
    

в)  – за дослідженнями і розробками, що 

виконувалися за рахунок коштів замовників 
    

г)  – за роботами у межах кафедральної 

тематики 
    

2) " – нових технологій, з них:    - 

а)  – за фундаментальними дослідженнями     

б)  – за прикладними дослідженнями і 

розробками 
    

в)  – за дослідженнями і розробками, що 

виконувалися за рахунок коштів замовників 
    

г)  – за роботами у межах кафедральної     
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№ 

з/п 
Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ 
2013 2014 2015 2016 

тематики 

3) " – нових матеріалів, з них:    - 

а)  – за фундаментальними дослідженнями     

б)  – за прикладними дослідженнями і 

розробками 
    

в)  – за дослідженнями і розробками, що 

виконувалися за рахунок коштів замовників 
    

г)  – за роботами у межах кафедральної 

тематики 
    

4) " – сортів рослин та порід тварин, з них:    - 

а)  – за фундаментальними дослідженнями     

б)  – за прикладними дослідженнями і 

розробками 
    

в)  – за дослідженнями і розробками, що 

виконувалися за рахунок коштів замовників 
    

г)  – за роботами у межах кафедральної 

тематики 
    

5) " – методів, теорій, з них:    7 

а)  – за фундаментальними дослідженнями    7 

б)  – за прикладними дослідженнями і 

розробками 
    

в)  – за дослідженнями і розробками, що 

виконувалися за рахунок коштів замовників 
    

г)  – за роботами у межах кафедральної 

тематики 
   3 

6) " – інше*(із зазначенням позицій), з них:     

а)  – за фундаментальними дослідженнями     

б)  – за прикладними дослідженнями і 

розробками 
    

в)  – за дослідженнями і розробками, що 

виконувалися за рахунок коштів замовників 
    

г)  – за роботами у межах кафедральної 

тематики 
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№ 

з/п 
Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ 
2013 2014 2015 2016 

5.15. Впроваджено НТП у виробництво, створеної у 

відповідні періоди, усього одиниць, у тому числі: 
   - 

1) " – нової техніки, з них:     

а)  – за фундаментальними дослідженнями     

б)  – за прикладними дослідженнями і 

розробками 
    

в)  – за дослідженнями і розробками, що 

виконувалися за рахунок коштів замовників 
    

г)  – за роботами у межах кафедральної 

тематики 
    

2) " – нових технологій, з них:     

а)  – за фундаментальними дослідженнями     

б)  – за прикладними дослідженнями і 

розробками 
    

в)  – за дослідженнями і розробками, що 

виконувалися за рахунок коштів замовників 
    

г)  – за роботами у межах кафедральної 

тематики 
    

3) " – нових матеріалів, з них:     

а)  – за фундаментальними дослідженнями     

б)  – за прикладними дослідженнями і 

розробками 
    

в)  – за дослідженнями і розробками, що 

виконувалися за рахунок коштів замовників 
    

г)  – за роботами у межах кафедральної 

тематики 
    

4) " – сортів рослин та порід тварин, з них:     

а)  – за фундаментальними дослідженнями     

б)  – за прикладними дослідженнями і 

розробками 
    

в)  – за дослідженнями і розробками, що 

виконувалися за рахунок коштів замовників 
    

г)  – за роботами у межах кафедральної 

тематики 
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№ 

з/п 
Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ 
2013 2014 2015 2016 

5) " – методів, теорій, з них:     

а)  – за фундаментальними дослідженнями     

б)  – за прикладними дослідженнями і 

розробками 
    

в)  – за дослідженнями і розробками, що 

виконувалися за рахунок коштів замовників 
    

г)  – за роботами у межах кафедральної 

тематики 
    

6) " – інше*(із зазначенням позицій), з них:     

а)  – за фундаментальними дослідженнями     

б)  – за прикладними дослідженнями і 

розробками 
    

в)  – за дослідженнями і розробками, що 

виконувалися за рахунок коштів замовників 
    

г)  – за роботами у межах кафедральної 

тематики 
    

5.16. Впроваджено НТП  у навчальний процес, 

створеної у відповідні періоди, усього одиниць, у 

тому числі: 

   7 

1) " – нової техніки     

2) " – нових технологій     

3) " – нових матеріалів     

4) " – сортів рослин та порід тварин     

5) " – методів, теорій    7 

6) " – інше*(із зазначенням позицій)      

6. Наукові праці     

6.1. Опубліковано монографій    4 

6.1.1. Усього одиниць в Україні, в тому числі:     

а)  – за фундаментальними дослідженнями    3 

б)  – за прикладними дослідженнями і 

розробками 
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№ 

з/п 
Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ 
2013 2014 2015 2016 

в)  – в межах кафедральної тематики    1 

6.1.2. Всього обліково-видавничих аркушів монографій: 

опублікованих в Україні, з них 
   32,72 

а)  – за фундаментальними дослідженнями    28,07 

б)  – за прикладними дослідженнями і 

розробками 
    

в)  – в межах кафедральної тематики    4,65 

6.1.3. Усього одиниць монографій за кордоном, в тому 

числі 
   - 

а)  – за фундаментальними дослідженнями    - 

б)  – за прикладними дослідженнями і 

розробками 
   - 

в).  – в межах кафедральної тематики    - 

6.1.4. Всього обліково-видавничих аркушів монографій 

виданих за кордоном 
   - 

6.2. Опубліковано підручників, навчальних посібників     

6.2.1. Усього одиниць, в тому числі:    31 

а)  – за фундаментальними дослідженнями    30 

б)  – за прикладними дослідженнями і 

розробками 
    

в)  – в межах кафедральної тематики    1 

6.2.2. Всього обліково-видавничих аркушів підручників    312,46 

6.3. Кількість публікацій (статей)    287 

6.3.1. Усього одиниць опублікованих в Україні, в тому 

числі: 
    

а)  – за фундаментальними дослідженнями    265 

б)  – за прикладними дослідженнями і 

розробками 
   - 

в)  – в межах кафедральної тематики    22 

6.3.2. Всього обліково-видавничих аркушів публікацій 

(статей) в Україні 
   258,30 
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№ 

з/п 
Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ 
2013 2014 2015 2016 

6.3.3. Усього одиниць, опублікованих за кордоном (за 

винятком п. 6.3.5.), в тому числі 
   26 

а)  – за фундаментальними дослідженнями    24 

б)  – за прикладними дослідженнями і 

розробками 
   - 

в).  – в межах кафедральної тематики    2 

6.3.4. Всього обліково-видавничих аркушів публікацій 

(статей) виданих за кордоном 
   23,40 

6.3.5. Опублікованих у міжнародних наукометричних 

базах даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) усього одиниць, в тому 

числі 

   9 

а)  – за фундаментальними дослідженнями    8 

б)  – за прикладними дослідженнями і 

розробками 
    

в)  – в межах кафедральної тематики    1 

6.3.6. Всього обліково-видавничих аркушів публікацій 

(статей) у міжнародних наукометричних базах 

даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

   7,95 

6.4 Кількість цитувань у виданнях, що входять до 

наукометричних баз даних (Scopus, Web of science 

для соціогуманітарних Copernicus) 

    

6.5 У інших наукометричних базах даних (крім РИНЦ)     

6.6 Сумарний h – індекс ВНЗ або НУ     

6.7 Кількість журналів ВНЗ або НУ, що входять до 

наукометричних баз даних, з них: 
   - 

6.7.1  - до Scopus, Web of science     

6.7.2  - до інших     

8. Інноваційна інфраструктура     

8.1. Кількість елементів інноваційної інфраструктури, 

створених за звітній період на базі ВНЗ/ НУ, усього 

одиниць, з них: 

   - 

8.1.1.   – бізнес-інкубатори     
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та науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ 
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8.1.2.   – технопарки     

8.1.3.   – наукові парки     

8.1.4   – навчально-наукові виробничі 

комплекси 
    

8.1.5.   – інше (із зазначенням позицій)     

9. Наукова робота студентів     

9.1. Кількість студентів денної форми навчання, усього 

осіб у ВНЗ/НУ 
   1110 

9.2. Кількість студентів, які брали участь у виконанні 

НДДКР, усього осіб, з них: 
   148 

9.2.1.   – з оплатою із загального фонду 

бюджету 
   - 

9.2.2.   – з оплатою із спеціального фонду 

бюджету 
   - 

9.3. Кількість переможців, які одержали нагороди  за 

результатами олімпіад, усього, в тому числі: 
    

9.3.1.   – на міжнародних олімпіадах     

9.4. Кількість студентів – учасників Всеукраїнських та 

міжнародних конкурсів студентських НДР, з них: 
    

9.4.1.   – переможці Всеукраїнських 

конкурсів студентських НДР 
    

9.4.2.   – переможці міжнародних конкурсів 

студентських НДР 
    

9.5. Кількість опублікованих статей за участю студентів, 

усього, з них: 
   246 

9.5.1.   – самостійно    - 

9.6. Кількість студентів, які одержували стипендії 

Президента України 
    

10. Молоді вчені у ВНЗ та НУ (до 35 років)     

10.1. Чисельність молодих учених у ВНЗ/НУ, усього, з 

них: 
   125 

1)   – доктори наук    - 

2)   – кандидати наук    32 
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3)   – аспіранти    16 

4)   – докторанти    - 

5)   – без ступеня, не включаючи 

аспірантів 
   77 

10.2. Чисельність молодих учених НДЧ, сектору, відділу 

ВНЗ/НУ, усього, з них: 
   - 

1)   – доктори наук    - 

2)   – кандидати наук    - 

3)   – аспіранти    - 

4)   – докторанти    - 

5)   – без ступеня, не включаючи 

аспірантів 
   - 

10.3. Кількість науковців, що отримували премії, з них:    - 

 

1) 
 – гранти Президента України для підтримки 

наукових досліджень молодих вчених 
    

 

2) 
 – гранти Президента України докторам наук 

для здійснення наукових досліджень 
    

 

3) 
 – щорічні гранти Президента України для 

обдарованої молоді 
    

 

4) 
 – щорічні премії Президента України для 

молодих учених 
    

5)  – премії Верховної Ради України 

найталановитішим молодим ученим в галузі 

фундаментальних і прикладних досліджень 

науково-технічних розробок 

    

 

6) 
 – премія Кабінету Міністрів України за 

особливі досягнення молоді у розбудові України 
    

7)  – стипендії Верховної Ради України     

 

8) 
 – стипендії Кабінету Міністрів України для 

молодих учених 
    

10.4. Кількість наукових праць, конференцій, у яких 

брали участь молоді вчені 
    

10.4.1. Опубліковано монографій, з них:    - 
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1)   – за кордоном     

10.4.2. Опубліковано підручників, навчальних посібників    6 

10.4.3. Кількість публікацій (статей), усього одиниць, з 

них: 
   112 

1)   – статей у зарубіжних виданнях, в 

тому числі: 
   14 

а)   – у міжнародних науковометричних 

базах даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

   2 

10.4.4. Кількість цитувань у виданнях, що входять до 

науково-метричних баз даних (Scopus, Web of 

science для соціогуманітарних Copernicus) 

   - 

10.4.5. Взято участь у наукових заходах (семінарах, 

конференціях, симпозіумах), усього, з них: 
   62 

1)   – всеукраїнських    27 

2)   – міжнародних    35 

10.4.6. Подано проектів наукових робіт та науково-

технічних (експериментальних) розробок на 

конкурс молодих учених, з них: 

   - 

1)   – кількість проектів, що стали 

переможцями 
   - 

10.4.7 Молоді вчені ВНЗ або НУ, які є експертами у 

Експертній раді МОН або інших дорадчих органах 
   - 

 

 

Заст. декана з наукової роботи      Н.А. Оніщенко  


