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ПРОТОКОЛ  № 4 

засідання науково-технічної ради 
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 

від 20 квітня 2017 р. 
 
Присутні: Голова НТР – Никифоров В. В.  

  Заст. голови – Троцко О. В. 
  Члени НТР – 40 осіб. 

 
Порядок денний: 

1. Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, вико-
нання яких розпочнеться у 2018 році за рахунок коштів державного бюджету. 

Інформує перший проректор проф. Никифоров В. В. 
2. Про підготовку до Дня науки та Всеукраїнського фестивалю науки. 
Інформує  начальник НДЧ доц. Троцко О. В. 
3. Звіт з наукової діяльності кафедри філології та видавничої справи. 
Доповідає завідувач кафедри доц. Сизова К. Л. 
4. Підсумки роботи І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Стратегічні перс-

пективи розвитку економічних суб’єктів в нестабільному економічному середовищу». 
Доповідає голова оргкомітету конференції доц. Воробйова Л. Д.  
5. Різне. 
 
 

По першому питанню  
СЛУХАЛИ голову НТР проф. Никифорова В. В. з інформацією про підготовку проектів на бю-
джетне фінансування. Відповідно до наказу МОНУ від 12.04.2017 № 590 «Про проведення 
конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок» оголошено конкурс наукових 
проектів, які виконуватимуться ЗВО за рахунок коштів загального фонду державного бюджету 
у 2018 році. Формування тематики наукових досліджень і розробок необхідно здійснювати від-
повідно до наукових напрямів, передбачених паспортами секцій за фаховими напрямами Нау-
кової ради МОН України. В поточному році завершується дві фундаментальні роботи, вивіль-
няються близько 410 тис. грн. Тому прохання більш відповідально підійти до формування те-
матики проектів. Необхідно підготувати три–чотири проекти від нашого університету. 
ПОСТАНОВИЛИ: інформацію прийняти до відома. 
 
 
По другому питанню  
СЛУХАЛИ начальника НДЧ доц. Троцка О. В. з короткою інформацією про підготовку до Дня 
науки та Всеукраїнського фестивалю науки. На сайті університету виставлено загальний план 
наукових заходів, присвячених вказаним подіям, до якого входить вісім загальноуніверситет-
ських та близько 100 кафедральних заходів. 17 травня о 1000 відбудеться виставка наукових до-
сягнень науковців університету. Прохання відповідальних за представлення наочної продукції 
надати матеріал вчасно та в належному вигляді. Також 1–3 червня планується проведення ХVІI 
Міжнародної науково-практичної конференції «Ідеї академіка В. І. Вернадського і науково-
практичні проблеми сталого розвитку освіти і науки», присвячену 100-річчю Національної ака-
демії наук України та 155-річчю з дня народження видатного вченого, мислителя та першого 
президента Української Академії наук академіка В. І. Вернадського. 
ПОСТАНОВИЛИ: інформацію прийняти до відома. 
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По третьому питанню  
СЛУХАЛИ: звіт професора з покладанням обов’язків завідувача кафедри філології та видавни-
чої справи проф. Сізову К. Л. про наукову роботу кафедри.   

Професорсько-викладацький склад кафедри складає 10,83 ставок, з них: 9,92 штатних 
одиниць (1 д. філол. наук, 2 к. філол. н., 3 к. пед. наук,  10 старш. викл.); 0,66 внутрішніх суміс-
ників (1 старш. викл., 1 к. іст. н.) 

Якісний склад кафедри за роками: 
 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
Викладач 11 8  
Старш. викл. 4 6 9 
Канд. наук 2 3 5 
Докт. наук 1 1 1 

 
Наукова робота кафедри ведеться за такими напрямками:  
1. «Інноваційні технології навчання іноземним мовам у аспекті активізації самостійної 

роботи студентів»  
2.  «Теоретичні й прагматичні аспекти сучасної філології».  
Наукові результати та їх значущість:  
 публікація результатів досліджень у наукових у тому числі фахових українських та за-

рубіжних виданнях;  
 доповіді на міжнародних та всеукраїнських конференціях;  
 робота над дисертаційними дослідженнями за даними тематиками;  
 написання наукових робіт зі студентами;  
 впровадження результатів у навчальний процес. 
Викладачами кафедри постійно ведеться редагування та переклад анотацій, наукових ста-

тей, тез доповідей та інших матеріалів для ПВС університету, а також редагування (українська, 
російська, англійська, німецька мови) анотацій та статей, які надійшли до наукового журналу 
«Вісник КрНУ». 

У 2016 році в рамках виконання наказу президента України про оголошення 2016 року 
Роком англійської мови викладачами кафедри проводилися курси з вивчення англійської мови 
для ПВС університету. 

Також постійно проводиться переклад та редагування матеріалів сайту університету; пе-
реклад документації та забезпечено супровід під час реєстрації нашого університету у програмі 
ERASMUS +; громадським студентським бюро перекладів (керівник к. філол. н., доц. Конюхо-
ва Н. І.) виконуються переклади на замовлення установ та організацій міста Кременчука (2014 
рік – на суму 3,5 тис. грн., 2015 рік – на суму 3,5 тис. грн., 2016 рік – на суму 4,4 тис. грн.) 

Головним напрямом покращення свого кадрового складу кафедра вважає підготовку нау-
ково-педагогічних кадрів через навчання в аспірантурі та докторантурі. За звітній період відбу-
вся захист трьох дисертаційних робіт: 

1. Мартиненко М. Ю. «Формування культури самостійної роботи майбутніх економістів 
засобами технологій дистанційного навчання» (2015 р.) 

2. Дніпровська Т. В. «Формування управлінської компетентності майбутніх інженерів ав-
томобільного транспорту» (2016 р.) 

4. Кондрашова О. В. «Проектування розвивального освітнього середовища в процесі на-
вчальної діяльності майбутніх менеджерів організації» (2016 р.) 

Протягом наступних трьох років планується захист ще трьох дисертаційних робіт, з яких 
одна докторська  

 Дернова М.Г. «Моделі професійної освіти дорослих в університетах країн Європейсь-
кого Союзу» (2019 р.) 
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та дві кандидатські:  
 Івко О. С. «Глагольная универбация в русском языке: принципы описания» (2017 р.) 
 Поддубей О. В. «Професійна підготовка дорослих у технічних університетах Італійсь-

кої Республіки» (2019 р.) 
У 2013 році д. філол. н. Сізова К. Л. отримала вчене звання професора. 
ПВС кафедри постійно бере участь у конференціях і семінарах міжнародного та всеукра-

їнського рівня: 
– Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих учених 

«Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства»;  
– Міжнародна науково-практична конференція «Ідеї академіка В. І. Вернадського та 

проблеми сталого розвитку регіонів»;  
– Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток вищої освіти: 

глобальний та національний виміри змін»;  
– Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної 

педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів»;  
– Міжнародна науково-практична конференція «Тарас Шевченко в долі слов’янських 

народів: діалог через століття і кордони». 
– Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічні та політичні 

проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства»; 
– Всеукраїнська інтернет-конференція студентів і молодих вчених «Шевченківський 

дискурс сучасності»;  
– Всеукраїнська науково-практична конференція «Людина в інформаційному просторі»;  
– Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та аспірантів «Сучасні 

соціально-економічні системи та проблеми освітології»;  
– Всеукраїнська конференція «Сучасна вища освіта: проблеми та перспективи»; 
– Всеукраїнський науково-практичний семінар «Педагогічна компаративістика-2015: 

трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст»;  
– Всеукраїнської науково-практичної конференції Історичні, культурні та соціально-

економічні аспекти регіонального розвитку. 
Загалом за звітній період викладачами кафедри зроблено 91 доповідь: 2013–2014 н.р. – 

22; 2014–2015 н.р. – 28; 2015–2016 н.р. – 41. 
Доктором філологічних наук, професором Сізовою К. Л. для аспірантів університету пос-

тійно проводиться науковий семінар «Композиційно-стилістичні особливості наукових текс-
тів». 

За звітний період ПВС кафедри підготовлено та видано сім навчальних посібників: 
– English for first year technical students (2013 р.); 
– English for first year students. Second edition (2013 р.); 
– Розвиток культури самостійної роботи студентів економічного профілю в умовах ви-

щого навчального закладу (2013 р.); 
– English for humanitarians (2013 р.); 
 English for first year IT students. Видання третє оновлене і доповнене (2014 р.); 
– English for biotechnologists and biologists (2014 р.); 
– English for Technical Graduates and Post-Graduates (2015 р.). 
За звітний період викладачами кафедри опубліковано 69 наукових статей у провідних на-

укових виданнях України та за кордоном, у тому числі дев’ять статей у виданнях, що входять 
до міжнародних наукометричних баз даних. За роками: 2013–2014 н.р. – 21; 2014–2015 н.р. – 
19; 2015–2016 н.р. – 29. 

Результати наукової роботи студентів відображаються у їх наукових публікаціях. Протя-
гом звітного періоду студенти під керівництвом викладачів кафедри підготували 63 публікації, 
37 з яких самостійні. За роками: 2013–2014 н.р. – 17; 2014–2015 н.р. – 21; 2015–2016 н.р. – 25. 
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Відповідно до стратегічної програми розвитку кафедри філології та видавничої справи за 
звітній період: 

– Акредитовано напрям 6.030303 «Видавнича справа та редагування» (2016); 
– Ліцензовано:  

• ОКР «Магістр» за спеціальністю 061 «Журналістика» (2016); 
• ОКР «Доктор філософії» за спеціальністю 035 «Філологія» (2016); 

– Розроблено НМКД для підготовки магістрів та аспірантів; 
– Бібліотечний фонд поповнено новими підручниками і посібниками з фаху (2015):  

• Тимошик М. Історія видавничої справи : Підручник. – К.: Наша культура і наука, 
2007. – 496 с. (Серія «бібліотека видавця, редактора, автора»); 

• Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця: Практичний посібник. – К.: На-
ша культура і наука, 2010. – 560 с. (Серія «бібліотека видавця, редактора, автора»); 

• Тимошик М. Як редагувати книжкові та газетно-журнальні видання: Практичний 
посібник. – К.: Наша культура і наука, 2012. – 384 с. (Серія «бібліотека видавця, ре-
дактора, автора»); 

• Огієнко І. Історія українського друкарства. – К.: Наша культура і наука, 2007. – 
536 с.; 

– Створено сайт кафедри, інформація постійно оновлюється; 
– Оформлено мультимедійну аудиторію (7312) для забезпечення навчального процесу. 
Студенти кафедри філології та видавничої справи беруть участь у різних університетсь-

ких та міських заходах («Студентська весна», «Королева КрНУ», «Студент року»), спортивних 
змаганнях з різних видів спорту; постійно співпрацюють зі студентським радіо, газетою 
«З іменем Остроградського», сайтом КрНУ; беруть активну участь в органах студентського са-
моврядування; співпрацюють з клубом юних кореспондентів БДЮТ (м. Кременчук); беруть 
участь у конкурсі нарисів «Alma mater»;  проводять екскурсії до редакцій місцевих засобів ма-
сової інформації та на видавничо-поліграфічні підприємства. 
ВИСТУПИВ: голова комісії проф. Ляшенка В. П. з проектом рішення. Враховуючи вищезазна-
чене, науково-технічна рада постановляє: 

1. Стан наукової діяльності кафедри філології та видавничої справи вважати такою, що 
відповідає вимогам законів «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та 
інших нормативних документів МОН України за винятком виконання рішення науково-
технічної ради від 22.05.2014 р. протокол № 6 у частині надання платних послуг. 
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – одноголосно.  

2. Активізувати виконання програми «Кадри – 2021» щодо підготовки та захисту доктор-
ських і кандидатських дисертацій, шляхом створення умов для їх захисту у встановлені термі-
ни. 

Відповідальні: наукові керівники, зав. каф. проф. Сізова К.Л. ФВС кафедри.  
Термін виконання: за планом. 
3. Забезпечити виконання НДР за рахунок коштів замовника відповідно до встановлених 

нормативних обсягів робіт за рахунок участі у міжнародних програмах і грантах, зокрема 
«Horizon–2020», «Erasmus+», виконання галузевих програм та надання наукових послуг. 

Відповідальні: зав. каф. проф. Сізова К.Л. ФВС кафедри. 
Термін виконання: постійно. 
4. Забезпечити належну кількість публікацій (відповідно до розпорядження від 22.05.2015 

р. № 09-Р) у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних, зокрема Index 
Copernicus. 

Відповідальні: зав. каф. проф. Сізова К.Л. ФВС кафедри. 
Термін виконання: постійно. 
5. Продовжити роботу із видання монографій, навчальних посібників та підручників, за-

безпечивши видання однієї монографії та одного навчального посібника раз на два роки. 
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Відповідальні: зав. каф. проф. Сізова К.Л. ФВС кафедри. 
Термін виконання: постійно. 
6. Продовжити підготовку студентів щодо участі в ІІ турі Всеукраїнських конкурсів нау-

кових робіт і олімпіад за загально-бакалаврськими та профільними дисциплінами кафедри та 
створити передумови для отримання призових місць на вищезазначених заходах. 

Відповідальні: зав. каф. проф. Сізова К.Л., ФВС кафедри. 
Термін виконання: постійно. 
7. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора Никифорова В. В. 

 
По четвертому питанню 
СЛУХАЛИ: голову оргкомітету доц. Воробйову Л. Д. зі звітом про роботу І Всеукраїнської на-
уково-практичної конференції «Стратегічні перспективи розвитку економічних суб’єктів в не-
стабільному економічному середовищу». 

Згідно Посвідченню УкрІНТЕІ від 14.12.2016 р. № 744 в Кременчуцькому національному 
університеті імені Михайла Остроградського 21–23 березня 2017 р. проведено І Всеукраїнську 
науково-практичну конференцію «Стратегічні перспективи розвитку економічних суб’єктів в 
нестабільному економічному середовищу». 

Конференція проходила за такими тематичними напрямами:  
1. Стратегія та перспективи управління розвитком підприємств: досвід та сучасні реалії. 
2. Складові та компоненти інноваційного розвитку національної економіки в умовах не-

стабільного економічного середовища. 
3. Фінансова політика: проблеми і перспективи удосконалення. 
4. Маркетинг і менеджмент підприємницької діяльності. 
5. Інноваційний розвиток в Україні: наявний потенціал і ключові питання його реалізації. 
6. Економіка природокористування та охорона навколишнього середовища: сучасні кон-

цепції. 
7. Актуальні питання теорії і практики застосування інформаційних технологій та мате-

матичних методів і моделей в економіці. 
В роботі конференція взяли участь 37 закладів вищої освіти країни: Ukrainian State 

University of Chemical Technology, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний уні-
верситет», ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» МОН України, ДВНЗ 
«Національній гірничий університет», ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва 
та архітектури», ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Дрогобиць-
кий державний педагогічний університет імені Івана Франка, ДУ «Інститут регіональних дос-
ліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» (м. Львів), Запорізька державна інженерна акаде-
мія, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Інститут економіки 
промисловості НАН України (м. Київ), Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка, Київський університет ринкових відносин, Київський національний економічний уні-
верситет імені Вадима Гетьмана, Кременчуцький національний університет імені Михайла Ос-
троградського, Львівський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом, Львівсь-
кий кооперативний коледж економіки і права, Львівський національний університет ім. Івана 
Франка, Львівський торговельно-економічний університет, Навчально-науковий інститут фі-
нансів, економіки та менеджменту імені О. Балацького, Сумський державний університет, 
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Національний нау-
ковий центр «Інститут аграрної економіки» НАН України (м. Київ), Національний технічний 
університет «Харківський політехнічний інститут», Національний університет «Львівська полі-
техніка», Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ), 
Прикарпатський інститут ім. Михайла Грушевського МАУП (м. Трускавець), Таврійський на-
ціональний університет імені В.І.Вернадського, Ужгородський торговельно-економічний ін-
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ститут Київського національного торговельно-економічного університету, Університет держа-
вної фіскальної служби України (м. Ірпінь), Університет економіки та права «КРОК», Універ-
ситет імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро), Черкаський державний технологічний університет. 
Та трьох закладів зарубіжжя: University of Miskolc, Higher School of Labour Safety Management 
(WSZOP) Katowice, Ополе технологічний університет (OUTech) Польща. А також три устано-
ви: ПАТ «Завод технічного вуглецю» (м. Кременчук), ПАТ «Кременчуцький завод дорожніх 
машин», ТОВ «Віденський млин» (м. Кременчук). 

Всього в роботі конференції взяли участь 139 доповідачів із України та шість із закордо-
ну, з них: 22 професори, 43 доценти, 12 асистентів та старших викладачів, 10 аспірантів, 49 
студентів та три представника підприємств. 

РІШЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
1. Високий рівень фундаментальних і прикладних досліджень, представлених у допові-

дях і орієнтованих на вирішення актуальних наукових і практичних завдань у сфері менеджме-
нту, економіки, фінансів, інноваційної діяльності, стратегічного управління тощо. 

2. Практичні результати наукових досліджень і можливість їх реального використання у 
виробництві, що потребує укріплення взаємовідносин «наука-виробництво», що сприятиме ак-
тивізації інноваційного розвитку.  

3. Необхідність залучення до роботи конференції учасників з боку державних структур, 
виконавчої влади і профільних міністерств з метою сприяння впровадженню наукових розро-
бок в діяльність реального сектору економіки.  

4. Високий рівень організації конференції з можливістю обговорення доповідей в он-
лайн режимі. 

5. Забезпечення обміну науковим досвідом, доступу наукової молоді до матеріалів кон-
ференції та популяризацію наукових здобутків шляхом запровадження електронної версії нау-
кових матеріалів конференції з вільним доступом в мережі Інтернет. 

6. Беручи до уваги, що конференція по суті стала полігоном апробації результатів науко-
вих досліджень досвічених та молодих науковців, обміну досвідом та синтезу реальних проек-
тів, знайомству з новітніми ідеями, доцільно в наступному році провести наступну конферен-
цію зі збереженою назвою і тематикою. 

7. Постійно розширювати географію конференції за рахунок залучення до участі колег-
науковців з України та іноземних країн. 

8. Активно і надалі залучати до роботи конференції молодих спеціалістів промислових 
підприємств, установ та організацій для підвищення практичного значення конференції та 
встановлення наукових зв’язків з суб’єктами національної та міжнародної економіки. 

9. Залучати до участі в конференції представників державних структур, виконавчої влади 
і профільних міністерств з метою сприяння впровадженню наукових розробок в діяльність реа-
льного сектору економіки.  

10. Забезпечити вільний доступ до електронної версії наукових матеріалів конферен-
ції в мережі Інтернет з метою інтенсифікації наукового процесу та забезпечення відповідності 
його результатів критеріям продуктивності, відомості та якості. 

 
 

 
Голова НТР        В. В. Никифоров 
 
 
Секретар       Н. В. Кіцель 


