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ІНФОРМАЦІЯ 

про наукову та науково-технічну діяльність Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» 

 

I. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 

Університету Ушинського 

 

а) коротка довідка про Університет Ушинського 

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» бере свої витоки з Педагогічного інституту, статут якого затверджено 2 

травня 1817 р. Провадження освітньої діяльності здійснюється відповідно до ліцензії, затвердженої 

Міносвіти України від 21.03.1994 №77 (вперше), наказу Міністерства освіти і науки України від 

28.12.2016 № 1518-л (переоформлення), наказу МОН України про ліцензування освітньої 

діяльності на третьому освітньо-науковому рівні від 21.07.2017 р. № 160-л. В університеті 

навчається 4962 студенти, 149 аспірантів і 8 докторантів, працює 429 викладачів. 

Університет посідає у базі даних Scopus 1 місце серед педагогічних закладів вищої освіти і 

46 місце за загальним списком, індекс Гірша становить 15. 

 

б) науково-педагогічні кадри  

У 2018 р. наукові дослідження виконували 406 штатних науково-педагогічних працівників, 

серед яких 63 доктори наук, 245 кандидатів наук, 3 дійсних і 3 чл.-кор. НАПН України, 2 лауреата 

Державних премій та 19 викладачів мають почесні звання. Динаміка чисельності штатних науково-

педагогічних працівників за останні чотири роки наведена у таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1.Чисельність штатних науково-педагогічних працівників у 2015–2018рр. 

 Науково-педагогічні кадри 2015 2016 2017 2018 

1. Чисельність науково-педагогічних працівників у 

ЗВО/НУ, усього: 

452 444 410 429 

1.1. Чисельність штатних працівників, усього: 435 417 408 406 

а) з них: – доктори наук 62 66 63 63 

б)  – кандидати наук 265 243 240 245 

Порівняно з 2017 у 2018 році в Університеті Ушинського зросла кількість штатних науково-

педагогічних працівників з науковими ступенями і вченими званнями з 74,3 % до 75,9%. 

 

в) Кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки 
наведено у таблиці 1.2 та на рисунку 1.1. 

 

Таблиця 1.2. Кількість робіт, які виконувались у 2015–2018р. та обсяги їх фінансування 

Категорії 

робіт 

2015 2016 2017 2018 

к-сть, од. тис. грн. к-сть, од. тис. грн. к-сть, од. тис. грн. к-сть, од. тис. грн. 

Фундаментальні 1 62,748 2 263,731 3 514,2 2 446,2 

Прикладні  1 104,57 1 105,02 0 0 0 0 

Госпдоговірні 1 5,0 0 0 0 0 0 0 
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Рис. 1.1.Обсяги фінансування робіт, які виконувались у 2015–2018 р.  

 

г) кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад із захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук та доктора наук, кількість 

захищених дисертацій 

Продовжували плідно працювати 7 спеціалізованих учених рад із захисту дисертацій за 12 

спеціальностями. У спецрадах нашого університету захищено 29 дисертацій (28 кандидатських та 

1 докторська робота), із них 13 кандидатських дисертацій захищено викладачами й аспірантами 

університету. Усього нашими викладачами, аспірантами, докторантами було захищено 32 

дисертації (з них 2 докторські та 30 кандидатських), з яких 19 дисертацій – у спецрадах інших 

закладах вищої освіти. 

 

II. Результати наукової та науково-технічної діяльності за науковими напрямами 

а) важливі результати за усіма закінченими у 2018 році науковими дослідженнями і 

розробками, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету. 

У 2018 році закінчено одне фундаментальне наукове дослідження, яке виконувалось за 

рахунок коштів державного бюджету. 

Наукове дослідження «Обернені задачі на графах за різними вхідними даними», 

науковий керівник д.ф.-м.н., проф. В. М. Пивоварчик, фактичний обсяг фінансування за повний 

період – 630,133 тис. грн., зокрема за 2018 рік – 214,8 тис. грн. 

Розв’язані обернені задачі, породжені рівняннями Штурма-Ліувілля та стільтьєсівської 

струни з демпфуванням за частинами спектрів. Доведено існування та єдності розв’язку 

функціональних рівнянь, що виникають при розгляді квантово-механічних обернених задач за 

трьома спектрами в класі функцій типу синусу, а також у споріднених класах функцій таких, як 

клас функцій, отриманих з функцій типу синусу, помножених або поділених на незалежну змінну. 

Запроваджений клас неванліннівських функцій вищого порядку. Цей клас використаний для 

опису спектрів задач з умовами в декількох точках.  

Запропонований метод розв’язання задач за трьома спектрами, тобто метод відновлення 

даних задач (зосереджених мас та довжин інтервалів стільтьєсівської струни та потенціалу у 

випадку рівняння Штурма-Ліувілля). 

Повністю розв’язано обернену задачу для зіркового графу зі стільтьєсівських струн, 

демпфованого в центральній вершині. 

Отримано оцінки зверху для упорядкованого вектору кратностей власних значень задачі 

Штурма-Ліувілля на зірковому графі з ребрами нескінченної довжини.  

Розв’язано обернену задачу за частинами двох спектрів задач Штурма-Ліувілля на 

скінченному інтервалі з різними умовами Робена на одному кінці інтервалу та однаковими 

умовами Редже на другому кінці. 

Описано широкий клас струн М. Г. Крейна, для яких є справедливою формула Барсілона. 

Знайдено границі для величини кратності власних значень. Знайдено границі для величини 

кратності власних значень крайових задач на деревах. Розв’язано обернену задачу Штурма-

Ліувілля за трьома спектрами на зірковому графі. Доведено аналог теореми Амбарцумяна для 

випадку несамоспряженої операторної в’язки основним оператором Штурма-Ліувілля. Описано 

2015 2016 2017 2018

фундаментальні роботи

прикладні роботи

госпдоговорні роботи
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спектр самоспряженої квадратичної операторної в’язки з одновимірним лінійним доданком. 

У дослідженні використано комбінований підхід до розв’язання спектральних задач, котрий 

полягає в одночасному використанні теорії функцій комплексної змінної та теорії операторів, що 

діють у гільбертовому просторі. Такий підхід є новим, бо раніше в основному використовували 

теорію операторів, що діють у просторі Понтрягіна або в просторі Крейна. 

Усі отримані результати є новими. Новизна даної роботи полягає в тому, що в ній замість 

спектру стільтьєсівської струни використані частини двох спектрів цієї струни з різними умовами 

Робена на одному кінці та однаковою умовою на демпфованому кінці. Також новим є розгляд 

функцій, що належать до класу функцій Ерміта-Білера зі зсувом і водночас до класу функцій типу 

синусу. 

Отримані результати, а саме метод розв’язання алгебраїчного рівняння відносно двох  

невідомих многочленів будуть використані у розвиненні теорії функціональних рівнянь. 

Проект носив теоретичний характер, він може бути застосований в синтезі електричних 

ланцюгів та в дизайні квантових мікросхем. 

За результатами дослідження опубліковано 12 статей у журналах, які входять до баз даних 

Scopus та Wed of Science. Видано навчальний посібник «Спектральні задачі, пов’язані з 

коливаннями струн, рекурентні співвідношення, ланцюгові дроби». Монографія «Direct and inverse 

finite-dimensional spectral problems on graphs» подана та прийнята до друку у видавництві Springer. 

 

б) важливіші наукові результати, отримані під час виконання перехідних науково-дослідних 

робіт. 

Наукове дослідження «Розробка оптичного сенсору інфразвуку та його застосування в 

акустичній розвідувально-сигнальній системі», науковий керівник д.ф.-м.н., проф. О. Р. Гохман, 

обсяг фінансування за повний період (згідно з запитом) 900 тис. грн., зокрема фактичний обсяг за 

2018 рік – 231,4 тис. грн. Другий етап. 

Створено алгоритм та програмне забезпечення процедури розпізнавання акустичних 

образів, де використовується штучна нейронна сітка з трьома шарами. Вхідним вектором є лінія, 

що огинає спектри амплітудно-частотних характеристик сигналів від сенсорів інфразвуку, які 

входять до складу акустичної розвідувально-сигнальної системи (АРСС). 

Створено алгоритм та програмне забезпечення процедури задачі локації та супроводу цілі, 

які використовують вдосконалений метод ділення відрізку навпіл для забезпечення високої 

швидкості процедури локації та фільтр Калмана – для надійного визначення траєкторії повітряної 

цілі. 

Показано, що використання цифрових сенсорів інфразвуку, які розроблено на першому 

етапі НДР, зумовлює можливість використання лише одного цифрового каналу зв’язку (дротового, 

бездротового, або комбінованого) у АРСС, що суттєво зменшує її вартість та скорочує час 

інсталяції.  

Отримані результати мають переваги над вітчизняними та зарубіжними аналогами чи 

прототипами і мають наступні переваги: можливість визначення координат цілі у режимі 

реального часу з використанням більш економічного однокристального мінікомп’ютера, що 

доречно при функціонуванні АРСС у польових умовах при автономному живленні; відсутність 

потреби корекцій на інтенсивність фонового шуму, що забезпечує автоматичне налаштовування 

АРСС до зовнішнього середовища; послідовність операцій «виявлення сигналу»-«розпізнавання»-

«визначення координат»-«побудова траєкторії» дозволяє більш раціонально використовувати 

розрахунковий час комп’ютера, що забезпечує підвищення швидкості функціонування та знижує 

енергозатрати АРСС. 

За результатами дослідження опубліковано 3 статті у журналах, що включені до переліку 

наукових фахових видань України та 1 стаття входять до бази даних Scopus. У видавництві 

Birkhauser видано монографію «Multivariate Prediction, de Branges Space, and Related Extension and 

Inverse Problems». 

 

III. Розробки, які впроваджено у 2018 році за межами університету Ушинського 
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В університеті протягом 2018 р. не виконувались прикладні науково-дослідні роботи, які 

фінансуються за рахунок держбюджету. 

 

ІV. Список наукових статей, опублікованих та прийнятих до друку у 2018 році у 

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 

№ з/п Автор(и) Назва роботи 

Назва видання, 

де опубліковано 

роботу 

Том, номер 

(випуск), перша-

остання сторінки 

роботи 

1 2 3 4 5 

 Scopus & Web of Science 

1.  

Boyko O., 

Martynyuk O., 

Pivovarchik V. 

Ambarzumian theorem for 

non-selfadjoint boundary 

value problems 

Journal of 

Operator Theory 

Vol. 79, issue. 1,  

p. 213 – 223 

2.  

Torop V. M., 

Rabkina M.D., 

Shtofel' O.O.  

Usov V. V., 

Shkatulyak N.M., 

Savchuk O.S.  

On the Causes of Fractures of 

Reinforcing Ropes of the 

Protective Shells of Power-

Generating Units of Nuclear 

Power Plants 

Materials science  
Vol. 54, issue. 2,  

p. 240 – 249 
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Zhang. Y., 
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Wang. W.H. , 

Zhang.Z.W. 
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Journal of 

Magnetism and 
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Materials 

Vol. 451,  

p. 187-192 
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Inverse Sturm-Liouville 

problem for a star graph by 

three spectra 

Operators and 

Matrices 

Vol. 12, issue 1,  

p. 1-18. 

5.  

Meshi L., Yaniv 

G.,  Horak P, Vacik 

J.,  Mykytenko N., 

Rafailov G., 

Dahan I., Fuks D., 

Kiv A. 

Radiation Resistance of the 

U(Al, Si) (3) Alloy: Ion-

Induced Disordering 

Materials 

 

Vol. 11, issue 2, 

№ 228 

DOI: 10.3390/ma1

1020228 

 

6.  

Demler E., Maier 

H.J., Rodman D., 

Rodman M., 

Gerstein G., 

Grydin O. , 

Briukhanov A.A., 

Klose C., 

Nurnberger F. 

The influence of alternating 

low-cycle banding loads on 

sheet properties having an 

Hcp crystal lattice. 

Journal of 

Materials 

Engineering and 

Performance  

Vol.27, issue 2, 

p. 541-549 

 

7.  
Sekerskaya  E.P. 

 

Lion in the Shadow of Man - 

the Everyday Reality of 

South-Eastern Europe in the 

Holocene 

Stratum Plus 

Issue  3, 

p.313-322 

 

8.  

Usov V.V., 

Shkatulyak N.M., 

Volchok N.A., 

 Dyachok D.A. 

Damage parameter estimation 

of the dual martensite steel on 

coercive force. 

Functional 

Materials. 

Vol. 25, issue 4.  

p. 754-758 

9.  Arov D.Z., Dym H. Multivariate Prediction, de Operator Theory Vol. 266, 
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Education: 

Modern 

Discourse 

№1. – C. 151 – 

160. 

134.  Богуш А. М. 
Концепт «образність» 

психологічного виміру. 

Современные 

достижения в 

науке и 

образовании 

С. 190 – 194. 

135.  Грама Н. Г. 

Функціонування 

економічної мови в 

полікультурному просторі 

професійної інтеграції. 

Мова. 

Свідомість 

концепт 

С. 131 – 151. 

136.  Руденко Ю. А.  

До проблеми формування 

експресивно-креативної 

компетенції майбутніх 

вихователів закладів 

дошкільної освіти засобами 

культурно-значеннєвих 

професійно-зорієнтованих 

текстів. 

Modernization of 

educational 

system world 

trends and 

national 

peculiarities 

С. 74 – 77. 

137.  Івершинь А. Г. 
Интегрированный поход к 

подготовке будущих 

Modernization of 

educational 
P. 30 – 33. 
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воспитателей учреждений 

дошкольного образования в 

художественно-

эстетическом воспитании 

дошкольников. 

system world 

trends and 

national 

peculiarities  

138.  Івершинь А. Г. 

Проблема сталого розвитку 

в процесі професійної 

підготовки студентів 

майбутніх вихователів. 

Sharing the 

Research 

Towardsw Closer 

Global 

Convergence of 

Scientists 

С. 45 – 48. 

139.  Івершинь А. Г. 

Використання 

інтерактивних методів при 

викладанні образотворчого 

мистецтва студентам 

майбутнім вихователям. 

SCIENCE, 

RESEARCH, 

DEVELOPMEN

T 

C. 73 – 76. 

140.  Івершинь А. Г. 

Креативный вектор 

художественно-творческого 

развития личности будущих 

воспитателей. 

Colloquium-

journal 

№8(19), C. 57 – 

60. 

141.  Івершинь А. Г. 

Investigation of the artistic 

perception of students of 

future preschool teachers. 

Sciences of 

Europe (Praha, 

Czech Republic) 

Vol. 2, No 30 

(2018), P. 23 – 27. 

142.  Івершинь А. Г. 

Диагностика 

сформированности 

компонентов 

художественно-творческого 

развития будущих 

воспитателей. 

The latest 

research in 

modern science: 

experience, 

traditions and 

innovations 

P. 66 – 70. 

143.  Івершинь А. Г. 

Самостійна робота 

студентів майбутніх 

вихователів (на матеріалі 

курсу «основи 

образотворчого мистецтва з 

методикою викладання у 

ЗДО». 

Science, research, 

development 
№9. – С. 52 – 55. 

144.  

Гохман О. Р. 

Чен Л. 

Мао М. Ж. 

Хю С. С. 

Гю Х. 

Чао  

Effects of Solid Solution 

Treatments on the 

Microstructure and 

Mechanical Properties of a 

Nanoscale, Precipitate-

Strengthened Ferritic Steel. 

Metallurgical and 

Materials 

Transactions A1  

P. 1 – 11. 

145.  

Гохман О. Р. 

Занг З. В. 

Занг Ю. 

Ванг В. 

Effects of annealing on grain-

boundary character 

distribution and texture 

evolution in hot-rolled Fe-

6.5wt% Si steel 

Journal of 

Magnetism and 

Magnetic 

Materials 

P. 187 – 192. 

146.  
Гохман О. Р. 

Кондря П. М. 

Isochronal Annealing of 

Electron-Irradiated Tungsten 

Modelled by CD Method: 1D 

and 3D Model of SIA 

Physics and 

chemistry of solid 

state 

V. 19, №1. – P. 5 – 

13. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304885317326665
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304885317326665
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304885317326665
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304885317326665
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304885317326665


28 

 

Diffusion 

147.  
Жуковський В. 

Вілінска Л. 

Expanding the bandwidth of a 

seismic sensor. 

Sensors and 

information 

systems 

V. 15, №3. – P. 82 

– 87. 

148.  

Гохман О. Р. 

Олефір Є. 

Коваль Т. 

Organization and estimation 

of students self-guided work 

in studies of mathematical 

analysis. 

A Virtual Higher 

Education in a 

Global World 

P. 12 – 13. 

149.  

Вировой В. 

Суханов В. 

Заволока М. 

Гохман О. Р. 

Creating an awareness of 

knowledge. 

A Virtual Higher 

Education in a 

Global World 

P. 11 – 12. 

150.  

Гохман О. Р. 

Вілінская Л. 

Писаренко О. 

Бурлак Г. 

Innovation technologies in 

the instruction of physics and 

electrical engineering. 

A Virtual Higher 

Education in a 

Global World 

P. 22. 

151.  

Голованова В. В. 

Голованова В. 

Андреу Т. 

Моранте Ж. Р. 

Modern tendencies in 

pedagogical education and 

science of Ukraine and Israel: 

the way to integration. 

ASC Appl. Mater. 

Interfaces 

Issue №9 – p. 43 – 

48. 

152.  Чепок О. Л. 

Innovative teaching 

instruments for improvement 

mathematical training of 

future physic′s teachers. 

Modern 

tendencies in 

pedagogical 

education and 

science of 

Ukraine and 

Israel: the way to 

integration 

Issue №9. –P. 43 – 

48. 

153.  

Клубис Я. Д. 

Шкатуляк Н. М. 

Кожухарь В. В. 

Нелинейные волновые 

уравнения в теории 

самоиндуцированной 

прозрачности. 

Scientific Light 
Vol. 1, No 17 P. 36 

– 42. 

154.  

Усов В. В. 

Шкатуляк Н. М. 

Савчук Е. С. 

Распределение текстуры по 

сечению трубчатых 

образцов из нержавеющей 

стали 

Механические 

свойства 

современных 

конструкционны

х материалов 

С. 158 

155.  

Усов В. В. 

Шкатуляк Н. М. 

Ткачук Е. Н. 

Кожухарь В. В. 

Корреляция параметра 

поврежденности с 

коэрцитивной силой стали 

Механические 

свойства 

современных 

конструкционны

х материалов 

С. 159 

156.  

Гохман О. Р. 

Вілінская Л. 

Писаренко О. 

Бурлак Г. 

Innovation technologies in 

the instruction of physics and 

electrical engineering 

A Virtual Higher 

Education in a 

Global World 

Прийнято до 

друку 

157.  

Вировой В. 

Суханов В. 

Заволока М. 

Гохман О. Р. 

Creating an awareness of 

knowledge 

A Virtual Higher 

Education in a 

Global World 

Прийнято до 

друку 

158.  Гохман О. Р. Organization and estimation A Virtual Higher Прийнято до 
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Олефір Є. 

Коваль Т. 

of students self-guided work 

in studies of mathematical 

analysis. 

Education in a 

Global World 

друку 

159.  
Гохман О. Р. 

Занг З. В. 

The effect of solution 

temperature on 

microstructure and 

mechanical properties of a 

nano-precipitates 

strengthened ferritic steels. 

Journal of 

Materials Science 

& Engineering A 

Прийнято до 

друку 

160.  

Ків А. Ю. 

Лобанова-Шуніна 

Т. 

Бурлутська Н. 

The Hamburg score of 

professor Yuri Shunin 

Computer 

Modeling & New 

Technologies 

Прийнято до 

друку N.2. – p. 4 – 

6. 

161.  

Ків А. Ю. 

Бондарук Ю. 

Дончев І. 

Фінк Д. 

The passage of ion flows 

through nanotracks 

Radiation effects 

and defects in 

solids 

Прийнято до 

друку 

162.  

Ків А. Ю. 

Микитенко Н. 

Факс Д. 

Хорак П. 

Васік Ж. 

Дахан І. 

Меші Л. 

Соса О. 

Каветський Т. 

Disordering of ion-irradiated 

compounds 

Nuclear 

Instruments and 

Methods 

Прийнято до 

друку 

 

V. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих 

учених 
В університеті діють Рада молодих учених та Наукове товариство студентів. Діяльність 

Ради та Наукового товариства студентів у 2018 році була спрямована на створення умов для 

розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються в університеті, розвиток у них 

наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризації різних галузей науки, розвиток 

інноваційної діяльності, організаційної допомоги в оптимізації наукової та освітньої діяльності. 

Кількість студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях, та молодих учених наведені 

у таблиці 5.1. та на рисунку 5.1. 

 

Таблиця 5.1. Окремі статистичні дані про наукову роботу студентів і молодих учених 

Роки Кількість студентів, які беруть 

участь у наукових 

дослідженнях 

та відсоток від загальної 

кількості студентів стаціонару 

Кількість молодих 

учених, які працюють у 

ЗВО 

Відсоток молодих 

учених, які 

залишаються у ЗВО 

після закінчення 

аспірантури 

2015 2830– 88% 81 15,5% 

2016 2543 – 87% 64 22,5% 

2017 2437 –81,9% 64 20,5% 

2018 2345 – 86,7% 63 12% 
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Рис.5.1. Статистичні дані про наукову роботу студентів і молодих учених 
 

За результатами участі у Всеукраїнській студентській олімпіаді отримано 7 нагород, на 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт отримано 5 призових місць. 

В університеті діє ряд положень, які стимулюють наукову роботу студентів та молодих 

учених. Щорічно окремими наказами ректора здійснюється преміювання студентів за перемоги у 

конкурсах наукових робіт та предметних олімпіадах. У 2018 році відзначено подяками 198 

студентів. 

 

VI. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності,робота з замовниками 

Науково-дослідний сектор є структурним підрозділом університету та основною ланкою в 

організації науково-дослідної роботи. У межах сектору діє відділ інноваційних технологій, який 

має статус центру екологічного моніторингу і контролю забруднення навколишнього середовища у 

Південному регіоні України. Основними напрямами роботи є розробка, тестування та 

впровадження нових сенсорних технологій; проведення дослідів із вивченням забруднень 

атмосфери та води регіону токсичними речовинами. Продовжено роботу над проектами 

«Мультисенсорна система для швидкого виявлення небезпечних і шкідливих речовин» у рамках 

проекту G5043 NАТО SPS; у межах грантової програми HPC-Europa 3 за фінансової підтримки 

Єврокомісії та Академії Фінляндії в Університеті Тампере для створення прототипу оптично 

контрольованого логічного пристрою створеного із масиву гібрідізованих квантових точок. 

Крім того, наукові дослідження виконуються на базі науково-дослідної лабораторії 

рентгеноспектрального та структурного аналізів, яка є центром колективного користування. 

Основним напрямом роботи лабораторії є фізичні основи анізотропії кристалічних тіл у сучасних 

технологіях виробництва та обробки металевої та напівпровідникової продукції 

(рентгеноструктурний аналіз, температурна та механічна обробка матеріалів, дослідження впливу 

обробок на фізико-механічні властивості матеріалів). З науковцями Харбінського інженерного 

університету (Китай) продовжено спільні дослідження «Створення ефективної системи 

моніторингу повітряних об’єктів, які пересуваються на малій висоті» та «Розробка конструкційних 

матеріалів для корабельної промисловості», також «Вплив текстури на службові властивості 

матеріалів автопрому» (партнер – Університет м. Ганновер, Німеччина). З науковцями Казахстану 

та країн Європи продовжено роботу з проблем створення матеріалів для реакторних атомних 

станцій четвертого покоління. Представники університету спільно з науковцями Університету 

Аалто, Університетом Або (Фінляндія) та Інститутом науки ім. Вейсмана (Ізраїль) брали участь у 

виконанні проекту з розвитку теорії пасивних, лінійних стаціонарних систем.  

 

VII. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями 

2015 2016 2017 2018

2830

2543 2437 2345

81 64 64 6315.50% 22.50% 20.50% 12.00%

Кількість студентів, які беруть участь 
у наукових дослідженнях

Кількість молодих учених, які 
працюють у ЗВО

Відсоток молодих учених, які 
залишаються у ЗВО після закінчення 
аспірантури
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У звітний період університетом здійснювалася співпраця з 55 (у 2017 р. - з 49) зарубіжними 

науковими та освітніми організаціями з метою обміну науковою інформацією, підготовки спільних 

проектів та досліджень, стажування викладачів, організації академічних обмінів. Викладачі 

університету брали участь у виконанні 40 міжнародних проектів.  

Тривала реалізація проекту Еразмус +К2 (№ 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP) 

«Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання» 

(MoPED), на виконання якого було отримано фінансування в розмірі 11 050 доларів США. 

У межах стипендіальної програми Німецької служби академічних обмінів (DAAD) 

професор В. В.Усов виконував наукові дослідження в Інституті матеріалознавства та технології 

матеріалів (Німеччина). 

Було продовжено роботу, за підтримки Посольства США в Україні, Громадського центру 

«Молодь за демократію», щодо реалізації проекту «Програма малих стипендій з вивчення 

англійської мови в Одеській області» (Access). Протягом року 41 слухач із малозабезпечених і 

соціально вразливих родин (у тому числі переселенці та молодь з особливими потребами), мав 

можливість поглибити свої знання англійської мови. Для забезпечення умов виконання проекту 

університет отримав фінансування 33 143 грн. 

Було забезпечено виконання норвезько-українського проекту із соціальної адаптації 

звільнених військовослужбовців. Партнерами при цьому виступили Міністерство оборони України, 

Міністерство соціальної політики, Менеджер проектів ОБСЄ у політично-військовій сфері, 

Міжнародний Благодійний Фонд «ЄвроАзія» та Норвезький університет Нурд. На виконання 

проекту університету було перераховано 420 000 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 7.1. Тематики співробітництва із зарубіжними партнерами 

№ 

з/п 

Країна 

партнер 
(за 

алфавітом) 

Установа-

партнер 

Тема 

співробітницт

ва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництв

о, термін його 

дії 

Практичні результати від 

співробітництва 

1.  Бельгія Організація 

Північно- 

атлантичного 

договору 

Наукова 

співпраця 

Програма 

«Наука заради 

миру і 

безпеки»,  

2017-2019рр. 

Продовжено роботу над 

проектом «Мультісенсорна 

система для швидкого 

виявлення небезпечних і 

шкідливих речовин» (грант від 

NATO G5043). Партнери: 

Національна Дослідницька Рада 

(CNR) (Італія) і Технологічний 

університет (Фінляндія.) 

2.  Білорусь Гомельський 

державний 

університет 

імені 

Франциска 

Скорини 

Співпраця в 

галузі 

освітніх 

програм, 

обмінів та 

науки  

Договір про 

співпрацю, 

11.09.2012 р.-

11.09.2022 р. 

Проведення наукових 

досліджень за темою 

«Адаптація дітей і молоді до 

навчальних та фізичних 

навантажень». Взято участь у 

науковій роботі лабораторії 

олімпійських видів спорту з 

функціональної діагностики. 
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3.  Білорусь Мозирський 

державний 

педагогічний 

університет 

імені І. П. Ша

мякіна 

Співпраця в 

галузі 

освітніх 

програм, 

обмінів та 

науки 

Договір про 

співпрацю, 

01.09.2016 р.-

01.09.2021 р. 

Провідні вчені університету 

брали участь у роботі 

міжнародної конференції 

«Адаптаційні можливості дітей 

та молоді». За результатами 

конференції видано збірник 

наукових праць. 

4.  Білорусь Поліський 

державний 

університет 

Співпраця в 

галузі освіти, 

науки та в 

галузі спорту 

Договір про 

співпрацю, 

27.09.2011 р.-

27.09.2019 р. 

Провідні вчені університету 

брали участь у роботі 

міжнародної конференції 

«Управління та інновації в 

освіті: досвід, проблеми та 

перспективи». За результатами 

конференції видано збірник 

наукових праць. 

5.  Білорусь Вітебський 

державний 

університет 

імені 

П. М. Машеро

ва 

Співпраця в 

галузі 

освітніх 

програм, 

обмінів та 

науки 

Договір про 

співпрацю, 

12.01.2017 р.-

12.01.2022 р. 

Провідні вчені університету 

брали участь у роботі 

міжнародної конференції 

«Управління та інновації в 

освіті: досвід, проблеми та 

перспективи». За результатами 

конференції видано збірник 

наукових праць. 

6.  Білорусь Білоруський 

національний 

педагогічний 

університеті 

імені 

Максима 

Танка 

Співпраця в 

галузі 

освітніх 

програм, 

обмінів та 

науки 

Договір про 

співпрацю, 

11.09.2017 р.-

11.01.2022 р. 

Провідні вчені університету 

брали участь у роботі 

міжнародної конференції 

«Адаптаційні можливості дітей 

та молоді». За результатами 

конференції видано збірник 

наукових праць. 

7.  Європейс

ький союз 

Програма 

Еразмус+ К2 

Співпраця в 

галузі 

освітніх 

програм, 

обмінів та 

науки 

Міжнародний 

проект 

«Модернізація 

педагогічної 

вищої освіти з 

використанням 

інноваційних 

інструментів 

викладання», 

15.10.2017 р.-

14.10.2020 р. 

Для учасників проекту 

проведено семінар в 

Університеті Ушинського (14-

15 листопада 2018 року). Для 

фахівців Університету 

Ушинського визначено перелік 

тем тренінгів та розроблено 

критерії їх відбору. Визначено 

чотири дисципліни, з яких буде 

розроблено нові курси. 

Складено у чорновій редакції 

план сталого розвитку 

Університету Ушинського. 

Проведено онлайн обговорення 

стану виконання проекту у 

вересні та грудні 2018 року. 

Взято участь у майстер-класі з 

педагогічної майстерності з 

участю провідних фахівців 

університетів Фінляндії та 

Кіпру, який відбувся у 

Прикарпатському 
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національному університеті з 5 

по 7 грудня 2018 року. Взято 

участь у розробці робочого 

варіанту концепції нових 

курсів. 

8.  Ізраїль  Університет 

Бен-Гуріон  

Співпраця в 

галузі 

освітніх 

програм, 

обмінів та 

науки 

Договір про 

співпрацю, 

15.01.2012 р.-

15.01.2022р. 

Проведено поточні дослідження 

композитів TiNiSn, що важливо 

для створення 

термоелектричних приладів. 

Розроблено модель, яка буде 

використовуватись для 

теоретичних передбачень 

властивостей іонно-

опромінених матеріалів. 

9.  Ізраїль  Інститут імені 

Вейцмана 

Наукова 

співпраця 

Запрошення, 

05.02.2018 р.-

02.04.2018 р. 

У видавництві Birkhäuser 

видано монографію 

«Multivariate Prediction, de 

Branges Space, and Related 

Extension and Inverse Problems». 

Продовжено дослідження 

застосування просторів де 

Бранжа та Гільбертових 

просторів з породжуючими 

ядрами до побудови 

функціональних моделей 

симетричних та несиметричних 

операторів та їх самоспряжених 

та несамосряжених поширень в 

Гульбертововму просторі. 

10.  Ізраїль Арієльський 

університет 

Співпраця в 

галузі 

освітніх 

програм, 

обмінів та 

науки 

Угода про 

співпрацю, 

13.03.2018р.-

13.03.2023 р. 

Проведено спільну міжнародну 

науково-практичну 

конференцію «Сучасні 

тенденції в педагогічній освіті і 

науці України та Ізраїлю: шлях 

до інтеграції». Провідні вчені 

університету брали участь у 

роботі міжнародної конференції 

«Віртуальна вища освіта в 

глобальному світі». За 

результатами конференцій 

видано збірники наукових 

праць. 

11.  КНР Харбінський 

технічний 

університет 

Співпраця в 

галузі 

освітніх 

програм, 

обмінів та 

науки 

Запрошення, 

27.03.2018 р.-

25.05.2018 р. 

 

 

 

 

 

Проведення досліджень 

актуальних металів та їх сплавів 

за темою «Мультимасштабне 

дослідження процесів 

пластичної деформації металів 

та сплавів» та з фізичних 

принципів створення оптичного 

сенсору згідно з темою 

«Розробка оптичного сенсору 

інфразвуку та його 
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застосування в акустичній 

розвідувально-сигнальній 

системі». 

Взято участь у міжнародній 

конференції «Проблеми 

інтеграції виробництва, освіти, 

інновацій та їх реалізації» 

12.  Латвія  Інститут 

менеджменту 

інформаційни

х систем  

Співпраця в 

галузі 

освітніх 

програм, 

обмінів та 

науки 

Угода про 

співпрацю, 

05.11.2011 р.- 

05.11.2017 р. 

Проведення наукових 

досліджень за темою «Нові 

комп’ютерні моделі у науці та 

освіті». 

13.  Латвія Ризька 

академія 

педагогіки та 

управління 

освітою 

Співпраця в 

галузі 

освітніх 

програм, 

обмінів та 

науки 

Угода про 

співпрацю, 

01.12.2012 р.-

01.12.2019 р. 

Провідні вчені університету 

брали участь у роботі 

міжнародної конференції 

«Інновації та їх місце в 

модернізації дошкільної та 

професійної освіти». За 

результатами конференції 

видано збірник наукових праць. 

14.  Литва Литовський 

едукологічни

й університет  

Співпраця в 

галузі 

освітніх 

програм, 

обмінів та 

науки 

Меморандум 

про 

взаєморозумінн

я з питань 

академічного 

співробітництв

а, 

05.07.2011 р.-

05.07.2017 р. 

Провідні вчені університету 

брали участь у роботі 

міжнародної конференції 

«Актуальні проблеми філології 

і професійної підготовки 

фахівців у полікультурному 

просторі». За результатами 

конференції видано збірник 

наукових праць. 

15.  Литва Вільнюський 

університет 

Співпраця в 

галузі 

освітніх 

програм, 

обмінів та 

науки 

Меморандум 

про співпрацю, 

21.03.2011 р.-

21.03.2018 р. 

Провідні вчені університету 

брали участь у роботі 

міжнародної конференції 

«Адаптаційні можливості дітей 

та молоді». За результатами 

конференції видано збірник 

наукових праць. 

16.  Литва Вільнюський 

бізнес коледж 

Співпраця в 

галузі 

освітніх 

програм, 

обмінів та 

науки 

Проект, 

01.10.2012 р.-

01.10.2019 р. 

Проведення наукових 

досліджень за темою «Нові 

комп’ютерні моделі у науці та 

освіті». 

17.  Молдова Кишинівськи

й 

педагогічний 

університет 

імені Іон 

Крянгє 

Співпраця в 

галузі 

освітніх 

програм, 

обмінів та 

науки 

Угода про 

наукове 

співробітництв

о та обмін, 

14.02.2011 р.-

14.02.2019 р. 

Провідні вчені університету 

брали участь у роботі 

міжнародної конференції 

«Інновації та їх місце в 

модернізації дошкільної та 

професійної освіти». За 

результатами конференції 

видано збірник наукових праць. 

18.  Німеччина Університет Наукова Запрошення, Продовжено наукову роботу 
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Вільгейма 

Лейбніца 

співпраця 27.03.2018 р.-

25.05.2018 р. 

щодо дослідження процесу 

руйнування масивів двофазних 

сталей типу DP600 при 

деформації штампуванням і 

витяжці. 

19.  Німеччина Німецька 

служба 

академічних 

обмінів 

(DAAD) 

Наукова 

співпраця 

Запрошення, 

30.10.2018 р.-

23.12.2018 р. 

В Інститут матеріалознавства та 

технології матеріалів проведено 

наукові дослідження 

неоднорідності 

кристалографічної текстури та 

розподілу макронапружень 

кристалічної гратки за 

перетином зразка після 

гвинтової екструзії чистої міді. 

Визначено градієнт текстури 

полікристалічної міді після 

гвинтової екструзії та 

анізотропію макронапружень 

кристалічної гратки в різних 

кристалографічних напрямках, 

які викликані текстурою зразка. 

20.  Норвегія  Університет 

Норд 

Співпраця в 

галузі 

освітніх 

програм, 

обмінів та 

науки 

Норвезько-

український 

проект,  

01.01.2016 р.-

31.12.2018 р. 

Продовжено реалізацію 

міжнародного проекту 

соціальної адаптації звільнених 

військовослужбовців. У межах 

проекту здійснено 

перепідготовку за програмою 

«Менеджмент підприємницької 

діяльності». 

21.  Польща Педагогічний 

університет 

ім. 

Національної 

Комісії з 

питань освіти 

в Кракові 

Співпраця в 

галузі 

освітніх 

програм, 

обмінів та 

науки 

Угода про 

співпрацю 

27.03.2018 р.-

27.03.2023 р. 

Проведено наукові дослідження 

за тематикою «Рекреаційна 

психологія дитинства» 

22.  Польща Сілезський 

університет в 

Катовіце 

Співпраця в 

галузі 

освітніх 

програм, 

обмінів та 

науки 

Угода про 

співпрацю, 

25.01.2018 р.-

25.01.2023 р 

Провідні вчені університету 

брали участь у роботі 

міжнародної конференції 

«Теоретичні та практичні 

аспекти дистанційного 

навчання». За результатами 

конференції видано збірник 

наукових праць. 

23.  Польща Університет 

інформатики 

та мистецтв 

(м. Лодзь) 

Співпраця в 

галузі 

освітніх 

програм, 

обмінів та 

науки 

Договір про 

співпрацю, 

01.05.2014р.-

01.05.2019р. 

Провідні вчені університету 

брали участь у роботі 

міжнародної конференції 

«Управління та інновації в 

освіті: досвід, проблеми та 

перспективи». За результатами 

конференції видано збірник 

наукових праць. 
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24.  Фінляндія Або Академія Наукова 

співпраця 

Договір про 

співпрацю, 

20.08.2009 р.-

20.08.2019 р. 

Застосування результатів по 

багатозначним операторам до 

досліджень несамоспряжених 

розширень симетричних 

операторів Гільбертова 

простору. 

25.  Фінляндія Технологічни

й університет 

Наукова 

співпраця 

Договір про 

співпрацю, 

15.06.2015 р.-

15.06.2020 р. 

Наукові дослідження по 

тематиці «Мультисенсорна 

система для швидкого 

виявлення небезпечних і 

шкідливих речовин». 

 

VІІI. 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  

Упродовж звітного періоду проводилися роботи з оновлення комп'ютерного парку 

університету, обслуговування комп'ютерів та оргтехніки структурних підрозділів університету та 

навчальних комп'ютерних аудиторій. Продовжилися роботи із заміни застарілого серверного та 

мережевого обладнання, а також заміни та налаштування програмного забезпечення на цьому 

обладнанні.  

У 2018 році університет мав доступ до електронних наукових баз даних Web of Science та 

Scopus за результатами конкурсу МОН України, це підвищило якість та кількість публікацій 

викладачів Університету Ушинського. 

У звітному періоді були проведені роботи із запуску серверу репозитарія бібліотеки на 

безкоштовному програмному забезпеченні «DSpace». Продовжувалися роботи щодо модернізації 

офіційного сайту університету для полегшення доступу користувачів мобільних пристроїв, 

забезпечення доступу його користувачів до провідних соцмереж в інтернеті.  

Продовжують виходити 6 фахових наукових періодичних видань університету: «Наукове 

пізнання: методологія та технологія», «Перспективи», «Політикус», «Наука і освіта», «Науковий 

вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: 

Педагогічні науки», «Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного 

університету імені К. Д. Ушинського: Лінгвістичні науки».  

Протягом 2018 р. голови редакційних колегій та відповідальні редактори вели активну 

роботу щодо включення наукових періодичних видань до наукометричних баз даних: журнал 

«Наука і освіта» увійшов до наукометричної баз ULRICHS WEB Global Serials Directory, Academic 

Resource Index (Research Bib), ERICH PLUS, OAJI (Open Academic Journal Index); до бази даних 

«Index Copernicus» (Польща) внесено два періодичних видання «Політикус» та «Наука і освіта»; 

«Науковий вісник ПНПУ Ушинського: Педагогічні науки» – до Polska Bibliografia Naukowa (PBN), 

Research Bible (Academic Resource Index).  

У 2018 року викладачі отримали 1 патент на корисну модель та 55 свідоцтв про реєстрацію 

авторського права. 

 

ІХ. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах 

робочого часу викладачів 

У 2018 році на кафедрах університету виконувалось 33 науково-дослідні роботи у межах 

робочого часу викладачів, з яких усі зареєстровані в УкрІНТЕІ. Нижче наведена коротка 

характеристика деяких НДР та вказано основні отримані наукові результати. 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

Тема: «Історико-культурні процеси на Півдні України від античності до сьогодення» 

(№0117U000112). 

Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент А. В. Красножон. 

http://www.ukma.edu.ua/index.php/news/2404-kyiv-mohyla-humanities-journal-potrapyv-do-naukometrychnoi-bazy-web-of-science-emerging-sources-citation-index-esci
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На основі критичного аналізу історіографії, джерельної бази (враховуючи й нові виявлені 

джерела) здійснено комплексне дослідження еволюції фортифікації на південному заході сучасної 

України від зародження до згасання (початок XV – кінець XVIII ст.), що дозволило поглянути на 

цей процес як на цілісне історичне явище; уточнено хронологію будівельного розвитку 

Ізмаїльської, Білгородської (Аккерманської), Хаджибейської та Бендерської фортець; зроблено 

обмірні креслення фортець на о. Березань, Білгород-Дністровської, Бендерської, та введено до 

наукового обігу; локалізовано на місцевості Хаджибейську, Кілійську та Очаківську фортеці з 

прив’язкою до сучасної топографічної ситуації; введено до наукового обігу невідомі плани не 

дослідженої облоги Хаджибею, що відбулася під час першої російсько-турецької війни (1768- 1774 

рр.); висвітлено етапи та будівельної періодизації фортифікації Кілії, Ізмаїла, Бендер, Аккермана, 

Хаджибея, Очакова у контексті історичних подій, що спричинили численні перебудови; 

досліджено природну ресурсну базу регіону та виявлено ступінь її впливу на характер урбанізації 

Північно-Західного Причорномор’я; виявлено еволюцію розвитку кам’яної замкової та бастіонної 

фортифікації на теренах Північно-Західного Причорномор’я у XV-XVIII ст. 

 

ПЕДАГОГІКА 

Тема: «Адаптація дітей і молоді до навчальних та фізичних навантажень» 

(№0114U007158).  

Науковий керівник: кандидат біологічних наук, доцент А. І. Босенко. 

Визначено сутність феномену розвитку адаптаційних можливостей учнів основної школи в 

процесі фізичного виховання як процес фізіологічних і психологічних змін під впливом занять 

фізичним вихованням, який сприяє зміцненню індивідуального здоров’я, охоплює період 

онтогенезу від 10 до 17 років. Період початкової школи є пропедевтичним періодом розвитку 

адаптаційних можливостей учнів основної школи, який закладає основи фізіологічних і 

психологічних змін. Критеріями розвитку адаптаційних можливостей учнів основної школи в 

процесі фізичного виховання є показники онтогенетичної зрілості функціональних систем 

життєзабезпечення – функціональні показники (функціональна, фізична підготовленість), 

фізіологічні резерви, фізична працездатність за умови нормального фізичного розвитку. 

Нормальний фізичний розвиток учнів основної школи та раціональна організація фізичного 

виховання забезпечують розвиток адаптаційних можливостей, які мають вікові та гендерні 

особливості.  

Здійснене експериментальне дослідження та системний моніторинг розвитку адаптаційних 

можливостей і рівня здоров’я учнів основної школи у процесі фізичного виховання охоплює 

обов’язкове системне моніторування функціональних систем життєзабезпечення, розвитку 

фізіологічних резервів, фізичної працездатності  і фізичної підготовленості, сформованості 

системи управління рухами відповідно до програми шкільного курсу фізичної культури, 

визначення кардіо-респіраторного потенціалу, адаптаційного потенціалу, комплексної оцінки 

адаптації у вікових гендерних групах учнів основної школи протягом навчального року, для 

спортсменів-юніорів – учнів основної школи додатково у тренувальному процесі на підготовчому і 

змагальному етапах.  

 

 

 

 

 

 

X. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень 
За останні роки університет не здійснював закупівлю унікальних наукових приладів та 

обладнання іноземного або вітчизняного виробництва. 
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XI. Заключна частина 

Зауваження та пропозиції щодо забезпечення організації та координації наукового процесу 

до департаменту науково-технічного розвитку МОН України: 

- запровадити підтримку затвердження штатних розписів університетів з включенням до 

них відділів з організації наукових досліджень і структурного підрозділу з 

комерціалізації наукових розробок. 

 

Основні трудності та недоліки в роботі університету при провадженні наукової діяльності: 

- неможливість публікування статей з гуманітарних і суспільних наук у виданнях, що 

входять до баз даних Scopus, Web of Science; 

- недостатнє використання потенціалу наявного в університеті устаткування через 

відсутність фінансування на його модернізацію; 

- через відсутність фінансування на відрядження за кордон вкрай обмежені можливості 

участі співробітників у міжнародних конференціях і роботах з міжнародного 

співробітництва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор з наукової роботи             Т. І. Койчева 
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