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НАВЧАЛЬНА РОБОТА 

№ 
з/п 

Найменування  

показника 

Норматив 
(бали) 

Кількісні 
показники 

Самоаналіз 
(бали) 

Фактично 
(бали) 

1. Перелік виданих НПП кафедри 

підручників з грифом вченої ради 

університету за звітний період (у разі 

співавторства - з фіксованим відсотком 

власного внеску НПП)* 

 

15 

(1 ум.д.а.) 

 

- 

 

- 

 

- 

2. Перелік виданих навчальних посібників 

з грифом вченої ради університету за 

звітний період (у разі співавторства - з 

фіксованим відсотком власного внеску 

НПП)* 

 

10 

(1 ум.д.а.) 

 

- 

 

- 

 

- 

3. Перелік схвалених НМР та виданих за 

звітний період навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної 

роботи студентів та дистанційного 

навчання/конспектів лекцій, 

практикумів, методичних рекомендацій 

(у разі співавторства - з фіксованим 

відсотком власного внеску НПП)* 

 

 

 

5 

(1 ум.д.а.) 

 

 

12 

 

 

60 

 

 

60 

4. Перелік нових навчальних електронних 

видань (електронний 

підручник/посібник), розроблених за 

звітний період та схвалених НМР 

університету (у разі співавторства - з 

фіксованим відсотком власного внеску 

НПП)* та не менше 7,5 ум. друк. арк. 

(аналогічно паперовому варіанту) 

 

150 

(1 підручник 

(посібник) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

5. Перелік розроблених за звітний період 

навчально-методичних комплексів нових 

дисциплін, які відповідають 

встановленим критеріям* 

 

50 

(1 НМКД) 

 

22 

 

1100 

 

1100 

6. Кількість науково-популярних та/або 

консультаційних (дорадчих) та/або 

дискусійних публікацій з наукової або 

професійної тематики (відповідно до 

ліцензійних умов) за звітний період* 

 
 

20 
(1 публ.) 

 

- 

 

- 

 

- 

7. Кількість переможців Олімпіад у 

звітному періоді, підготовлених НПП 

кафедри:  

- Всеукраїнських (ІІ етап) 

Сума балів 

 

- 

 

- 

 

- 

1 місце – 50 

 

- 

 

- 

 

- 

2 місце – 45 

 

- 

 

- 

 

- 

3 місце - 40 

 

- 

 

- 

 

- 

 - Міжнародних* 

100 

 

- 

 

- 

 

- 

8. Організація та проведення ІІ етапу 
Всеукраїнської студентської олімпіади з 

навчальної дисципліни або спеціальності 

 
 

300 
(1 олімп.) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
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у звітному навчальному році (питома 

вага участі кожного НПП визначається 

кафедрою самостійно)* 

9. Кількість НПП кафедри, які пройшли 

стажування, сумарно не менше 30 кален-

дарних днів, на базі профільних 

провідних підприємств у звітному 

періоді (180 год.)* 
50 

(1 НПП) 

 

- 

 

- 

 

- 

10. Кількість НПП кафедри, які пройшли 

міжнародне стажування у звітному 

періоді (не менше 180 год. або 6 кредитів 

ECTS)* 
100 

(1 НПП) 

 

- 

 

- 

 

- 

11. Кількість НПП кафедри, які у звітному 

періоді пройшли підвищення 

кваліфікації (не менше 180 год. або 

6 кредитів ECTS)* 
100 

(1 НПП) 

 

2 

 

200 

 

200 

12. Кількість нових лабораторних установок 

та устаткування, розроблених за звітний 

період та впроваджених в освітній 

процес (за наявності затверджених 

методичних вказівок)* 

 
 

40 
(1 устан.) 

 

- 

 

- 

 

- 

13. Кількість залучених, у звітному періоді, 

погодинно та за сумісництвом провідних 

виробничників та науковців до 

освітнього процесу (розраховується як 

частка від 240 год.(0,5 ставки))* 

100 
(1 особа при 

240 год. 
(0,5 ставки)) 

 

- 

 

- 

 

- 

14. Кількість програмних продуктів, 

розроблених кафедрою у звітному 

навчальному році для використання в 

навчанні або в управлінні університетом 

та його структурними підрозділами* 

 
 

150 
(1 продукт) 

 

- 

 

- 

 

- 

15. Кількість розміщених відеолекцій в 

Репозиторії університету по 

дисциплінам кафедри у звітному 

періоді* 
2,5 

(1 лекція) 

 

- 

 

- 

 

- 

16. Кількість залучених НПП кафедри 

здобувачів вищої освіти до навчання за 

дуальною формою здобуття освіти в 

Навчально-науково-практичному центрі 

МНАУ у звітному навчальному році  

 
 

20 
(1 студент) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

17. Кількість залучених у звітному 

навчальному році до викладання 

дисциплін кафедри іноземних 

спеціалістів* 

50 

(1 особа) 

 

1 

 

50 

 

50 

18. Кількість НПП, які здобули вищу освіту 

у звітному періоді за спеціальностями, 

які ліцензовані у МНАУ за 1 НПП 

40 

(1 

спеціальність) 

 

- 

 

- 

 

- 

19. Викладання навчальної дисципліни 

іноземною мовою  

50 

(1 

дисципліна) 

 

42 

 

2100 

 

2100 

20. Кількість укладених кафедрою 15    
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меморандумів про співпрацю з 

установами, організаціями, 

підприємствами та кількість відкритих 

філій кафедрою за звітний період  

(1 угода) - - - 

21. Кількість підготовлених інформаційних 

матеріалів на сайт МНАУ  

5 

 (1 публ.) 

 

66 

 

330 

 

330 

22. Кількість здобувачів вищої освіти-

учасників програми академічної 

мобільності з іноземними закладами 

вищої освіти 

50 

(1 особа) 

 

- 

 

- 

 

- 

 Разом Х Х 3840 3840 

* надати додаток з переліком та підтвердження 
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НАУКОВА РОБОТА ТА МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

№ 
з/п 

Найменування  

показника 

Норматив 
(бали) 

Кількісні 
показники 

Самоаналіз 
(бали) 

Фактично 
(бали) 

1. Модернізація наявних на кафедрі 

наукових та науково-технічних 

інфраструктур: 

- лабораторія 

- центр спільного користування 

обладнанням 

- науковий музей 

- інше (із зазначенням позицій)* 

 

 

25 (1 лаб.) 

 

20 (1 

центр) 

15 (1 

музей) 

10 (інше) 

 

- 

 

- 

 

- 

2. Фінансування наукових і науково-

технічних робіт за проєктами 

міжнародного співробітництва (гранти, 

наукові проєкти) у звітному навчальному 

році (у разі співавторства - з фіксованим 

відсотком власного внеску НПП) * 

 

2 

(за 1 тис. 

грн) 

 

- 

 

- 

 

- 

3. Фінансування наукових проєктів 

фундаментальних / прикладних 

досліджень за рахунок коштів 

державного бюджету у звітному 

навчальному році (у разі співавторства з 

фіксованим відсотком власного внеску 

НПП)* 

1 

(за 1 тис. 

грн) 

 

- 

 

- 

 

- 

4. Фінансування наукових робіт і науково-

технічних (експериментальних) розробок 

молодих вчених за рахунок коштів 

державного бюджету у звітному 

навчальному році (у разі співавторства з 

фіксованим відсотком власного внеску 

НПП)* 

1 

(за 1 тис. 

грн) 

 

- 

 

- 

 

- 

5. Фінансування наукових робіт за грантами 

Національного фонду досліджень України 

у звітному навчальному році  

(у разі співавторства з фіксованим 

відсотком власного внеску НПП)* 

1 

(за 1 тис. 

грн) 

 

- 

 

- 

 

- 

6. Фінансування наукових і науково-

технічних робіт за госпдоговорами у 

звітному навчальному році (у разі 

співавторства з фіксованим відсотком 

власного внеску НПП)* 

1 

(за 1 тис. 

грн) 

 

- 

 

- 

 

- 

7. Економічна ефективність (фактична) від 

упровадження наукових розробок кафедри 

(у т.ч. патентів на винаходи, корисні 

моделі, промислові зразки) у 

Миколаївському НАУ та його ННПЦ у 

звітному навчальному році* 

 
 

2 
(за 1 тис. 

грн) 

 

- 

 

- 

 

- 

8. Захист НПП кафедри дисертаційних робіт 
у звітному періоді: 
- доктора наук; 

 

 

200 (1 НПП) 

 

1 

 

100 

 

100 
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- кандидата наук (доктора філософії)* 100 (1 НПП) 

9. Отримання вченого звання у звітному 

навчальному році: 

- доцента; 

- професора* 

 

 

50 (1 НПП) 

100 (1 НПП) 

 

- 

 

- 

 

- 

10. Видання НПП кафедри монографій у 

звітному навчальному році (у разі 

співавторства - із фіксованим відсотком 

власного внеску НПП)*: 

- в Україні 

 

за кордоном 

 

 

 

 

20 

(за 1 ум.д.а.) 
50 

(за 1 ум.д.а.) 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

11. Отримання НПП авторських свідоцтв та/ 
або патентів у звітному періоді (у разі 
співавторства - із фіксованим відсотком 
власного внеску НПП)*: 
- корисні моделі 
- винахід, промислові зразки 

 
 
 
 

50 (1 пат.) 
100 (1 пат.) 

 

8,2 

 

410 

 

410 

12. Отримання НПП кафедри у звітному 

періоді сертифікату відповідно до 

Загальноєвропейської рекомендації з 

мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов 

країн Європейського Союзу* 

 

50 
(1 

сертифікат) 

 

- 

 

- 

 

- 

13. Наукові публікації НПП кафедри у 

періодичному виданні, яке включено до 

наукометричної бази Scopus у звітному 

періоді (у разі співавторства - з фіксованим 

відсотком власного внеску НПП)* 

 
 

200 
(1 

одноосібна 
стаття) 

 

1/6 

 

33 

 

33 

14. Наукові публікації НПП кафедри у 

періодичному виданні, яке включено до 

наукометричної бази Web of Science Core 

Collection у звітному періоді  

(у разі співавторства - із фіксованим 

відсотком власного внеску НПП)* 

 
 
 

150 
(1 

одноосібна 
стаття) 

 

1,7 

 

259 

 

259 

15. Наукові публікації НПП кафедри у 
звітному навчальному році (у разі 
співавторства - із фіксованим відсотком 
власного внеску НПП) у наукових 
виданнях, включених до Переліку 
наукових фахових видань України* 

30 
(1 стаття) 

 

6,9 

 

206 

 

206 

16. Тези доповідей НПП кафедри у звітному 

періоді (у разі співавторства - із 

фіксованим відсотком власного внеску 

НПП)*: 

- на науково-практичних конференціях і 

науково-методичних семінарах МНАУ 

- на міжнародних (в Україні), 

всеукраїнських конференціях та семінарах 

- на закордонних конференціях 

 

 

 

 

3  

(1 публ.) 

10  

(1 публ.) 
30  

(1 публ.) 

 

 

 

 

 

 

15,2 

 

1,5 

 

 

 

 

 

 

152 

 

45 

 

 

 

 

 

 

152 

 

45 

17. Організація та проведення кафедрою у 

звітному періоді наукових заходів 
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(конференції, семінари, круглі столи) (у 

разі сумісної роботи декількох кафедр - із 

фіксованим відсотком внеску кафедри та 

подальшим внутрішньокафедральним 

розподілом між НПП)*: 

- міжнародних 

- всеукраїнських 

 

 

 

100 (1 захід) 

50 (1 захід) 

 

 

1 

 

 

100 

 

 

100 

18. Організація та проведення кафедрою у 

звітному періоді ІІ туру наукового 

студентського конкурсу (у разі сумісної 

роботи декількох кафедр із фіксованим 

відсотком внеску кафедри відповідно до 

плану заходів та подальшим внутрішньо-

кафедральним розподілом між НПП)*: 

- міжнародних 

- всеукраїнських 

 

 

 

 

 

 

 

300 (1 захід) 

100 (1 захід) 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

19. Наукові публікації студентів, виконані під 

керівництвом НПП кафедри*: 

- у збірниках тез наукових конференцій 

- у наукових фахових виданнях України 

- у закордонних виданнях 

 

 

10 (1 публ.) 

30 (1 публ.) 
50 (1 публ.) 

 

 

95 

 

 

950 

 

 

950 

20. Кількість конкурсних робіт, які посіли 

призове місце на Всеукраїнських 

студентських конкурсах наукових робіт* 

1 місце – 50 

2 місце – 45 
3 місце – 40 

 

- 

 

- 

 

- 

21. Кількість конкурсних робіт, які посіли 

призове місце на Міжнародних 

студентських конкурсах наукових робіт* 

1 місце – 100 

2 місце – 75 
3 місце – 50 

 

- 

 

- 

 

- 

22. Кількість конкурсних робіт НПП кафедри, 

які посіли призове місце на обласних, 

регіональних, всеукраїнських конкурсах 

наукових робіт* 

 
 

70 (1 робота) 

 

- 

 

- 

 

- 

23. Участь у галузевих конкурсних комісіях 

(ГКК) ІІ туру студентських конкурсів 

наукових робіт*: 

- всеукраїнських 

- міжнародних  

 

 

 

20 (1 ГКК) 
50 (1 ГКК) 

 

- 

 

- 

 

- 

24. Участь в організаційному комітеті ІІ туру 

студентських конкурсів наукових робіт*: 

- всеукраїнських 

- міжнародних  

 

 

15 (1 

конкурс) 

30 (1 

конкурс) 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

120 

25. Кількість договорів, укладених кафедрою 

із міжнародними організаціями, 

асоціаціями, установами, закладами вищої 

освіти у звітному році* 

 

50 
(1 договір) 

 

- 

 

- 

 

- 

26. Кількість договорів, укладених кафедрою 

із українськими закладами вищої освіти 

(організаціями, установами, асоціаціями 

тощо) у звітному році у рамках науково-

технічної технічної діяльності, дуальної 

 

20 
(1 договір) 

 

- 

 

- 

 

- 
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освіти студентів* 

27. Н-index НПП у науково-метричних базах 

даних*: 

- Scopus  

- Web of Science Core Collection  

 

- Google Scholаr  

 

 

15 

(h=1) 

8 

(h=1) 

1 

(h=1) 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

17 

 Разом Х Х 2392 2392 

* надати додаток з переліком та підтвердження 
 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 

№ 
з/п 

Найменування  

показника 

Норматив 
(бали) 

Кількісні 
показники 

Самоаналіз 
(бали) 

Фактично 
(бали) 

1. Показник зарахованих до університету у 

звітному році вступників на денну або 

заочну форму навчання: 

 

Рзарах = (А1+А2+А3) • Б 

 

де, А1 – кількість вступників, зарахованих 

у звітному році до університету на денну 

або заочну форму навчання із закріплених 

за кафедрою закладів загальної середньої, 

професійно-технічної та вищої освіти 

згідно із списками, наданими кафедрами 

до приймальної комісії та до факультету 

довузівської підготовки, осіб*; 

А2 - кількість вступників, зарахованих до 

Технолого-економічного фахового 

коледжу Миколаївського НАУ на основі 

повної загальної середньої освіти згідно із 

списками, наданими кафедрами до 

приймальної комісії та до факультету 

довузівської підготовки, осіб*; 

А3 – отримання другої вищої освіти 

студентами МНАУ, осіб*; 

Б - кількість балів за одну зараховану 

особу (Б = 20 балів) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рзарах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

2.  Зараховано у звітному періоді інших 

абітурієнтів на денну або заочну форму 

навчання згідно із списками кафедр, 

наданих до приймальної комісії та до 

факультету довузівської підготовки, осіб*: 

- із закладів загальної середньої, 

професійно-технічної та вищої освіти з 

інших регіонів України 

- на другий (магістерський) рівень, з числа 

випускників інших ЗВО 

 
 
 
 
 
 

40 
(1 особа) 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

40 

 

40 

 

 

 

 

 

 

40 

 

40 
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- отримання другої вищої освіти 

студентами МНАУ 

3. Зараховано іноземних громадян до 

університету у звітному році (згідно з 

інформацією, що зареєстрована протягом 

звітного періоду у Науково-дослідному 

центрі міжнародного співробітництва і 

правового забезпечення МНАУ)* 

150 
(1 особа) 

 

- 

 

- 

 

- 

4. Проведено профорієнтаційних заходів у 

звітному періоді з учнівською (заклади 

загальної середньої освіти) та 

студентською молоддю (професійно-

технічної та вищої освіти):  

- зустрічі на годинах спілкування; 

  

- зустрічі з батьками; 

 

- виступи на засіданні педагогічних рад;  

 

- виступи на профорієнтаційних заходах, 

що організовані об’єднаними 

територіальними громадами, центрами 

зайнятості населення тощо; 

 

- проведення «круглих столів» з 

директорами закладів освіти із 

закріплених за кафедрою районів, ЗОШ, 

ВПУ, ліцеїв та коледжів;  

 

- організація кафедрою групових (5 і 

більше осіб) профорієнтаційних екскурсій 

до університету учнів із загальноосвітніх 

шкіл районів і областей; 

 

 - проведення кафедрою індивідуальних 

(до 5 осіб) профорієнтаційних екскурсій 

для майбутніх вступників та їхніх батьків*  

 

 

 

 

 

5 балів 

(1 захід) 

5 балів 

(1 захід) 

5 балів 

(1 захід) 

 

10 балів 

(1 захід) 

 

 

 

10 балів 

(1 захід) 

 

 

 

10 балів 

(1 захід) 

 

 

 

5 балів 

(1 захід) 

 

 

 

 

 

65 

 

42 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

325 

 

210 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

325 

 

210 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

60 

5. Здійснено організацію профорієнтаційних 

заходів у звітному періоді на кафедрі з 

учнівською молоддю: 

- - брейн-ринги, конкурси  

- (у т.ч. інтерактивні), творчі конкурси, 

конференції, культурно-мистецькі та 

спортивні заходи 

- - предметні олімпіади (у т.ч. інтернет- 

олімпіади)* 

 

 

 

 

20 

(1 захід) 

 

3 

(1 особа) 

 

 

 

 

4 

 

 

30 

 

 

 

 

 

80 

 

 

90 

 

 

 

 

80 

 

 

90 

6. Кількість співробітників кафедри, які 

працювали в приймальній комісії у 

звітному періоді* 
75 

(1 особа) 

 

- 

 

- 

 

- 

 Разом Х Х 915 915 
* надати додаток з переліком та підтвердження 
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ВИХОВНА РОБОТА 

 
№ 
з/п 

Найменування  

показника 

Норматив 
(бали) 

Кількісні 
показники 

Самоаналіз 
(бали) 

Фактично 
(бали) 

1. Кількість студентів (підготовлених 
особисто НПП кафедри), які отримали 
спортивну кваліфікацію у звітному році:  
- майстер міжнародного класу, 
заслужений майстер спорту; 
- майстер спорту, кандидат у майстри 

спорту* 

 

 

 

60 (1 студ.) 

 

30 (1 студ.) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

2. Кількість студентів (підготовлених 
особисто НПП кафедри), які стали 
учасниками або переможцями 
різноманітних конкурсів (крім олімпіад і 
конкурсів наукових робіт) у звітному 
році: 
- міжнародних 
- всеукраїнських 
- регіональних, обласних* 

 

 

 

 

 

120 (1 студ.) 

60 (1 студ.) 

30 (1 студ.) 

 

 

21 

 

 

630 

 

 

630 

3. Організовано та проведено заходів у 

звітному періоді за напрямами виховної 

роботи* 

до 30 

(1 захід) 

 

2 

 

60 

 

60 

 Разом Х Х 690 690 
* надати додаток з переліком та підтвердження 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

№ 
з/п 

Найменування  

показника 

Норматив 
(бали) 

Кількісні 
показники 

Самоаналіз 
(бали) 

Фактично 
(бали) 

1. Кількість штатних НПП кафедри, які 

отримали звання академіка, члена-

кореспондента наук у звітному періоді:* 

- державних галузевих академій 

- недержавних галузевих академій 

 

 

 

500 (1 НПП) 

25 (1 НПП) 

 

- 

 

- 

 

- 

2. Кількість штатних НПП, які взяли участь 

у роботі у складі міжгалузевої експертної 

ради, Науково-методичної комісії та 

інших рад, комісій, комітетів створених 

при Міністерстві освіти і науки України, 

галузевих експертних рад НАЗЯВО або 

експертних комісій з акредитації освітніх 

програм у звітному періоді* 

 
 
 
 

50 
(1 рада або 
комісія ) 

 

- 

 

- 

 

- 

3. Кількість штатних НПП, які є членами 

спеціалізованих вчених рад із захисту 

дисертацій* 

 
10 

(1 рада) 

- - - 

4. Кількість отриманих штатними НПП 

кафедри, державних нагород, почесних 

звань, відзнак Кабінету Міністрів 

України, Міністерства освіти і науки 

України, Миколаївської ОДА, Миколаїв-

ської обласної ради у звітному періоді * 

 
 
 

25 
(1 нагорода) 

 

- 

 

- 

 

- 

5. Перелік переданих до бібліотеки     
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університету друкованих видань 

викладача (монографій, посібників, 

підручників), впродовж звітного 

періоду* 

5 
(1 видання) 

9 45 45 

6. Перелік Положень та рекомендацій щодо 

діяльності університету та його 

структурних підрозділів, розроблених 

НПП кафедри у звітному періоді, а також 

затверджених у встановленому порядку 

та викладених на офіційному сайті 

МНАУ  

 
 

10 
(1 документ) 

 

 

1 

 

 

10 

 

 

10 

7. За позитивними результатами 

проходження акредитації ОПП (ОНП): 

- гаранту  

- членам групи забезпечення 

- учасникам фокус-груп на зустрічах з 

експертами 

 

 

50 

25 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

8. За позитивними результатами 

ліцензування у сфері вищої освіти 

10 

(кожному 

члену 

проєктної 

групи) 

 

- 

 

- 

 

- 

9. Членство у професійних об’єднаннях, 

громадських організаціях за 

спеціальністю 

30 
(об’єднання/ 
організація) 

 

14 

 

420 

 

420 

10. Робота в постійно діючих комісіях 

університету (голова/члени) вченої ради 

та науково-методичної ради 

університету* 
20 

(1 комісія) 

 

 

1 

 

 

20 

 

 

20 

11. Організаційно-методична робота 

(голова/секретар) вченої ради та 

науково-методичної ради університету 30 

 

- 

 

- 

 

- 

 Разом Х Х 595 595 

 Загалом по кафедрі за всіма видами робіт Х Х 8432 8432 
* надати додаток з переліком та підтвердження 

 

Внесок кожного НПП за даними Уніфікованого звіту діяльності кафедри  

Миколаївського НАУ за 20__- 20__ навчальний рік, бали 

№ 

з/п 

ПІБ Навчальн

а 

робота 

Наукова 

робота та 

міжнародн

а 

діяльність 

Профорієн

таційна 

робота 

Виховн

а 

робота 

Організацій

на 

робота 

Разом Рейтинг Підпис  

НПП 

1. Тішечкіна 

К.В. 

679,5 390 130 100 67 1366,5 1  

2. Ганніченко 

Т.А. 

494 327 150 95 177 1243 2  

3. Саламатіна 

О.О. 

441,5 300 110 95 64 1010,5 4  

4. Марковська 431 231 120 65 64 911 6  
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А.В. 

5. Пономарен

ко Н.Г. 

544 232 100 65 87 1028 3  

6. Ігнатенко 

Ж.В. 

359 242 100 95 67 863 7  

7. Глумакова 

О.І. 

432 317 90 95 65 999 5  

8. Орлова 

О.В. 

115 136 - 35 - 286 8  

9. Кущова 

Т.О. 

110 130 40 5 - 285 9  

10. Ракова 

А.Ю. 

119 47 45 35 4 250 10  

11. Матвєєва 

А.Л. 

115 40 30 5 - 190 11  

Загалом по 

кафедрі 

3840 2392 915 690 595 8432 Х Х 

 

 

Завідувач кафедри   ______________  (П.І.Б) 

(підпис) 

Декан факультету   ______________  (П.І.Б) 
(підпис) 
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ДОДАТКИ 

НАВЧАЛЬНА РОБОТА 

3. Перелік схвалених НМР та виданих за звітний період навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного 

навчання/конспектів лекцій, практикумів, методичних рекомендацій 

1. Англійська мова. Методичні рекомендації та навчальний матеріал для самостійної 

роботи здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» денної форми навчання / К. В. Тішечкіна // Миколаїв : 

МНАУ, 2021. 48 с. 

2. Англійська мова. Методичні рекомендації для аудиторної та  самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» всіх спеціальностей денної та заочної форм 

навчання для підготовки до ЄВІ / К. В. Тішечкіна, О.В. Артюхова, А.В.Марковська, О.О. 

Саламатіна, Т.А. Ганніченко, К.С. Матвєєва, Ж.В. Ігнатенко, А.Ю. Ракова // Миколаїв : 

МНАУ, 2021. 86 с. 

3. Іноземна мова. Методичні рекомендації з дидактичних ігор для аудиторних занять та  

курсів здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» для всіх спеціальностей МНАУ денної 

форми навчання / К. В. Тішечкіна, О.В. Артюхова, А.В. Марковська, Т.А. Ганніченко, 

О.О. Саламатіна, Н.Г. Пономаренко, Ж.В. Ігнатенко, А.Ю. Ракова // Миколаїв : МНАУ, 

2021. 61 с. 

4. Методичні рекомендації з завданнями щодо підготовки та проведення олімпіади з 

іноземних мов (англійської та німецької) здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» для 

всіх спеціальностей МНАУ денної форми навчання / К. В. Тішечкіна, О.В. Артюхова, А.В. 

Марковська, Т.А. Ганніченко, О.О. Саламатіна, Н.Г. Пономаренко, Ж.В. Ігнатенко, О.І. 

Глумакова // Миколаїв : МНАУ, 2021. 68 с. 

5. Англійська мова: методичні рекомендації та навчальний матеріал для аудиторної 

та самостійної роботи здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Молодший бакалавр» 

початкового рівня (короткий цикл) спеціальності  122 «Комп'ютерні науки» денної форми 

навчання/ Ганніченко Т.А. 

6. Англійська мова: методичні рекомендації для  аудиторних занять та самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» 4 року навчання всіх спеціальностей МНАУ 

денної та заочної форм навчання./ Марковська А.В., Саламатіна О.О. 

7.Німецька мова: методичні рекомендації для  здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» 

спеціальності 201 «Агрономія» денної форми навчання./Пономаренко Н.Г. 

8.Англійська мова: методичні рекомендації та навчальний матеріал для аудиторної та 

самостійної роботи здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» спеціальності 241 

«Готельно-ресторанна справа»  денної форми навчання./ Глумакова О.І. 

9.Латинська мова: методичні рекомендації для аудиторної роботи здобувачів вищої освіти 

ступеня «бакалавр» денної форми навчання спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна 

санітарія і експертиза» денної форми навчання./ Ігнатенко Ж.В. 

 

 

5. Кількість розроблених за звітний період навчально-методичних комплексів нових 

дисциплін, які відповідають встановленим критеріям * 

 

1. 201 «Агрономія» 3-4 курс Іноземна мова за проф.. спрямуванням (німецька) 

2. 201 «Агрономія» 3-4 курс Іноземна мова за проф.. спрямуванням (англійська) 
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3. 193 «Геодезія та землеустрій» 3-4 курс Іноземна мова (англійська) 

4. 201 «Агрономія» молодший бакалавр Іноземна мова за проф. спрям (англійська) 

5. 204  «ТВППТ», 3-4 курс Іноземна мова за проф. спрямуванням(англійська) 

6. 162 «Біотехнологія та біоінженерія» (6.051401 «Біотехнологія») 3-4 курс Іноземна 

мова за проф. спрямуванням(англійська) 

7. 181 «Харчові технології» 3-4 курс Іноземна мова(англійська) 

8. 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» 3 курс Іноземна мова(англійська) 

9. 208 «Агроінженерія» 3-4 курс Ін. мова за проф..спрямуванням(англійська) 

10. 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» , 3-4 курс Ін. мова за 

проф..спрямуванням(англійська) 

11. 073 «Менеджмент» 3-4 курс Практичний курс іноземної мови (англійська) 

12. 281 «Публічне управління та адміністрування» 3,4 курс Ін.  мова за професійним 

спрям.(німецька мова) 

13. 281 «Публічне управління та адміністрування» 3,4 курс Ін.  мова за професійним 

спрям.(англійська мова) 

14. 281 «Публічне управління та адміністрування» 3,4 курс Ін.  мова за професійним 

спрям. Друга ін..мова (німецька) 

15. 241 «Готельно – ресторанна справа» Друга ін.мова (німецька) 

16. 073 «Менеджмент» 3,4 курси Друга ін.мова (німецька) 

17. 081 «Право» 1 курс Ін. мова(за проф. спрям.) (англійська) 

18. 122 «Комп’ютерні науки» 1 курс Ін. мова(за проф. спрям.) (англійська) 

19. 073 «Менеджмент» 1 курс молодший бакалавр Ін. мова(за проф. спрям.) (англійська)  

20. 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 3-4 курси Іноземна мова (англійська) 

21. 071 «Облік і оподаткування» молодший бакалавр Іноземна мова (англійська) 

22. 071 «Облік і оподаткування» 3-4 курси Іноземна мова (англійська) 

 

11. Кількість НПП кафедри, які у звітному періоді пройшли підвищення кваліфікації 

(не менше 180 год. або 6 кредитів ECTS)* 

1. Глумакова О.В. Підвищення кваліфікації (стажування) в Національному 

університеті кораблебудування імені Адмірала Макарова з “15”  лютого 20 21 року 

по “15”  червня 2021 року. 

2. Викладачі кафедри (Тішечкіна К.В, Ганніченко Т.А., Пономаренко Н.В, 

Саламатіна О.О., Марковська А.В., Ігнатенко Ж.В.) взяли  участь у вебінарах з 

отриманням сертифікату: Cambridge Assessment English, Dinternal Education, Student-

Centered Classroom Management: Addressing Classroom Issues with 5 Adaptable Forms; 

Theater in the English Language Classroom; Using Group Work Effectively to Increase Student 

Speaking Time in Class; Using Songs to Teach English; Creating and Sustaining English 

Language and American Readers Clubs to Enhance English Learning. 

 

 

17. Кількість залучених у звітному навчальному році до викладання дисциплін 

кафедри іноземних спеціалістів 

 

Ендрю Джон Несс, викладач кафедри іноземних мов. 

 

19. Викладання навчальної дисципліни іноземною мовою 

 

Молодший бакалавр 
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1. «Іноземна мова за професійним спрямуванням», спеціальність 073 « Менеджмент» 

2.«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»,  спеціальність  201 «Агрономія» 

3.«Іноземна мова», спеціальність  208 «Агроінженерія» 

4.«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»,  спеціальність 122 «Комп’ютерні 

науки» 

 

 

Бакалавр 

5.«Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)»,  спеціальність 073 

«Менеджмент» 

6.«Іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька)»,  спеціальність 073 

«Менеджмент» 

7.«Іноземна мова за професійним спрямуванням (французька)»,  спеціальність 073 

«Менеджмент» 

8.«Друга іноземна мова», спеціальність 073 « Менеджмент» 

9.«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»,  спеціальність  281 « Публічне 

упрвління та адміністрування» 

10.«Друга іноземна мова (німецька)», спеціальність 281 «Публічне упрвління та 

адміністрування» 

11.«Друга іноземна мова (французька)», спеціальність 281 «Публічне упрвління та 

адміністрування» 

12.«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»,  спеціальність  ОС 162 

«Біотехнології та біоінженерія» 

         13.«Іноземна мова», спеціальність ОС 181 «Харчові технології» 

14.«Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)»,  спеціальність 208 

«Агроінженерія» 

15.«Іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька)»,  спеціальність 208 

«Агроінженерія» 

16.«Іноземна мова», спеціальність  208 «Агроінженерія» 

17.«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»,  спеціальність  201 

«Агрономія» 

18.«Іноземна мова», спеціальність,   193 «Геодезія та землеустрій» 

19.«Іноземна мова (англійська)», спеціальність  072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

20.«Іноземна мова (німецька)», спеціальність  072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

 21.«Іноземна мова», спеціальність  071 «Облік і оподаткування» 

 22.«Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (англійська)»,  спеціальність  ОС 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

23.«Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (німецька)»,  спеціальність  ОС 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

24.«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»,  спеціальність 141 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

25.«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»,  спеціальність 015 «Професійна 

освіта» 

26.«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»,  спеціальність 051 «Економіка» 

27.«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»,  спеціальність 241 «Готельно-

ресторанна справа» 

28.«Друга іноземна мова (французька)»,  спеціальність 241 «Готельно-ресторанна 

справа» 

29.«Друга іноземна мова (німецька)»,  спеціальність 241 «Готельно-ресторанна 

справа» 
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Магістр 

 

30.«Ділова іноземна мова», спеціальність 073 « Менеджмент» 

31. «Іноземна мова професійної комунікації», спеціальність 281 «Публічне упрвління 

та адміністрування» 

32.«Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (англійська)»,  спеціальність  ОС 

162 «Біотехнології та біоінженерія» 

33.«Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (німецька)»,  спеціальність  ОС 

162 «Біотехнології та біоінженерія» 

34.«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»,  спеціальність  ОС 204 

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

35.«Ділова іноземна мова», спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» 

36.«Іноземна мова», спеціальність  072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

37.«Іноземна мова», спеціальність  071 «Облік і оподаткування» 

 

Доктор філософії 

38.«Іноземна мова за професійним спрямуванням»,  спеціальність 201 «Агрономія» 

39.«Іноземна мова за професійним спрямуванням»,  спеціальність 073 

«Менеджмент» 

40.«Іноземна мова за професійним спрямуванням»,  спеціальність 051 «Економіка» 

41.«Іноземна мова за професійним спрямуванням»,  спеціальність 204 «ТВППТ» 

НАУКОВА РОБОТА ТА МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

8. Захист НПП кафедри дисертаційних робіт у звітному періоді: 

- доктора наук; 

- кандидата наук (доктора філософії)* 

Захист кандидатської дисертації 12.05.2021р. Кущова Т.А. Педагогічна та громадсько-

просвітницька діяльність Митрофановича Топорова (1914 – 1989рр.) 

11. Отримання НПП авторських свідоцтв та/ або патентів у звітному періоді (у разі 

співавторства - із фіксованим відсотком власного внеску НПП)*: 

- корисні моделі 

- винахід, промислові зразки 

 

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права №103406: Тішечкіна К.В. 

«Англійська мова. Методичні рекомендації та навчальний матеріал для самостійної 

роботи здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування»  денної форми навчання». – Миколаїв : МНАУ, 2021. –  

48 с. 

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права: 

Тішечкіна К. В., Артюхова О. В., Марковска А. В., Ганніченко Т. А., Саламатіна О. О., 

Пономаренко Н. Г., Ігнатенко Ж. В., Ракова А. Ю. «Іноземна мова: методичні 

рекомендації з дидактичних ігор для аудиторних занять та курсів здобувачів вищої освіти 

ступеня «бакалавр» для всіх спеціальностей МНАУ денної форми навчання». – Миколаїв : 

МНАУ, 2021. –  61 с. 

3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права: 

Тішечкіна К. В., Артюхова О. В., Марковска А. В., Ганніченко Т. А., Саламатіна О. О., 

Пономаренко Н. Г., Ігнатенко Ж. В., Глумакова О.І. «Методичні рекомендації з 
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завданнями щодо підготовки та проведення олімпіади з іноземних мов (англійської та 

німецької) здобувачів вищої освіти для всіх спеціальностей МНАУ денної форми 

навчання». – Миколаїв : МНАУ, 2021. – 67 с. 

4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 103107:  Сіренко Н. М., 

Лункіна Т.І., Бурковська А. В., Мікуляк К. А., Ганніченко Т.А. Наукова стаття «The 

socialization of education as a means of developing entities within the agricultural sector»  

  

5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права: Саламатіна  О.О. та 

Марковська А.В. «Англійська мова: методичні рекомендації для аудиторної та самостійної 

роботи здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» всіх спеціальностей денної та заочної 

форм навчання». – Миколаїв : МНАУ, 2018. –  53 с. 

6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права: Саламатіна  О.О. та 

Марковська А.В. «Англійська мова: методичні рекомендації для аудиторних занять та 

самостійної роботи здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» всіх спеціальностей 

денної та заочної форм навчання». – Миколаїв : МНАУ, 2020. –  48 с. 

7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права: Ігнатенко Ж.В. «Латинська мова: 

методичні рекомендації для аудиторної роботи здобувачів вищої освіти ступеня 

«бакалавр» денної форми навчання спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і 

експертиза». – Миколаїв, 2021, - 43 ст. 

8. Свідоцтво про реєстрацію авторського права: Глумакова О. І. «Англійська мова: 

Методичні рекомендації та навчальний матеріал для аудиторної та самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» спеціальності 241 "Готельно-ресторанна 

справа" денної форми навчання». – Миколаїв : МНАУ, 2021. – 74 с. 

9. Свідоцтво про реєстрацію авторського права: Пономаренко Н.Г. «Німецька мова: 

методичні рекомендації для  здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» спеціальності 

201 «Агрономія» денної форми навчання», 2021. 32 с. 

 

13. Наукові публікації НПП кафедри у періодичному виданні, яке включено до 

наукометричної бази Scopus у звітному періоді (у разі співавторства - з фіксованим 

відсотком власного внеску НПП)* 

1. Tishechkina K.,  Marchenko D.,  Dykha A., Aulin V., Matvyeyeva K. , Kurepin V. 

Development of technology and research of method of electric hydropulse hardening of machine 

parts. IEEE. 25th International Conference “Problems of automated electrodrive. Theory and 

practice” (PAEP 2020). September 21-25, 2020, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National 

University, Kremenchuk, Ukraine. 

14. Наукові публікації НПП кафедри у періодичному виданні, яке включено до 

наукометричної бази Web of Science Core Collection у звітному періоді  

1. Tishechkina Kateryna, Moser Maiia, Homan Yurii, Shaparenko Khrystyna, Kovalenko 

Oleksandr. Historical and Philosophical Approach to Teaching Disciplines in High School. AD 

ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, open journal. Check Republic. 11/01-XVI.  P. 51 – 

59.  

2. Tishechkina K., Vyshnevska O., Melnyk I., Oliinyk T. Environmental Priorities in 

Guaranteeing the Sustainable Development of the Global Society. Ukrainian Journal of Ecology. 

Volume 11, No 2 (2021), P. 125 – 131. 
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3. Gannichenko T.A. Lunkina T., Sirenko N., Burkovska A., Mikuliak K. (2021) 

Socialization of education as a means of change of the paradigm of subjects development of the 

agricultural sector of economy.  Management Theory and Studies for Rural Business and 

Infrastructure Development (WoS).  2020.  Vol. 42. No. 4: 441-451. 

4. Markowska A.V. Intrapopulation variation in the shell morphological traits and 

banding polymorphism of the land snail Cepaea vindobonensis (Gastropoda; Pulmonata; 

Helicidae) // Kramarenko A.S., Ignatenko Zh.V., Yulevich O.I., Barkar Y.V., Markowska A.V., 

Salamatina O.O., Stamat V.M., Kramarenko S.S. // Ukrainian Journal of Ecology. – 2020, 10(5), 

pp.114–121.   

5. Markowska A.V. Genetic and environmental factors influenced the birth and weaning 

weight of lambs // Kramarenko A.S., Markowska A.V., Salamatina O.O., Kravchenko O.O., 

Kramarenko S.S. // Ukrainian Journal of Ecology. – 2021, 11(2), pp.195-201. 

6. Stankevych, I. ., Tardaskina, T. ., Sakun, H. ., Bondarenko, O., Tereshko, Y. ., & 

Ponomarenko, N.  (2021). Management concepts of educational institutions in the modern times. 

Laplage in Journal, 7(1), p.314-326. 

7. Ihnatenko Zh.V. Effect of parity number, year and season farrowing on reproductive 

performance in Large White pigs / A.S Kramarenko, Zh. Ignatenko, S.I. Lugovoy, T.V. Pidpala, 

O.I. Karatieieva, O.I. Yulevich, O.V. Artyuhova, S.S. Kramarenko // Web of Science. 

UKRAINIAN JOURNAL OF ECOLOGY, том:10, выпуск:1, 2020, С.307-312 

 

15. Наукові публікації НПП кафедри у звітному навчальному році (у разі 

співавторства - із фіксованим відсотком власного внеску НПП) у наукових виданнях, 

включених до Переліку наукових фахових видань України 

1. Тішечкіна К. В., Пісоченко Т. С., Юношев С. Ю. Public procurement development: 

from the past to the present. Modern Economics. 2021. № 26. С.129-134.  

2. Ганніченко Т.А. (2021) Сучасні освітні технології в контексті підготовки фахівців 

аграрної галузі. Молодий вчений. №5 (93). 1-9. 

3. Ганніченко Т. А., Сіренко Н. М., Мікуляк К. А., Поліщук А. І. Фінансовий лізинг 

як запорука розвитку суб’єктів аграрного сектору економіки України. Modern Economics. 

№26 (2021), 141-146. 

4. Maрковська A. В., Саламатіна О.О. Funktional features of the modern foreign 

pulicistic interview // Сучасні дослідження з іноземної філології. − Ужгород : ПП “Аутодор-

Шарк”, 2020. – Вип. 18. – C. 80-91 

5. Пономаренко Н. Г. Підготовка експертів в галузі загальної середньої освіти: 

досвід Німеччини, Австрії та Швейцарії. Вісник Запорізського національного 

університету. Педагогічні науки. 2020. №1. С. 18-23. 

6. Пономаренко Н. Г. Нормативно-правові засади забезпечення якості освіти: досвід 

німецькомовних країн. Вісник Запорізського національного університету. Педагогічні 

науки. 2021. №1. С. 43-50. 

7. Глумакова О. І.  Ефективність використання новітніх технологій у формуванні 

вміння аудіювання здобувачів вищої освіти нефілологічних спеціальностей. // Вісник 

Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Педагогічні науки – 

Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2020. № 3 (36). Ч. ІІ. - С. 168-175. 
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8. Кущова Т.О. Розвиток креативності у персоналу компанії./ Тенденції та 

перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації. Вип.71, 2021, с. 12 – 14. 

9. Ihnatenko Zh.V., Alternative sources of funding for the development of united territorial 

communities / А. Poltorak, О. Melnyk, І.Baryshevska, Zh.. Ihnatenko // Вісник аграрної науки 

Причорномор’я. Травень 2021 

16. Тези доповідей НПП кафедри у звітному періоді (у разі співавторства - із 

фіксованим відсотком власного внеску НПП) 

 

1. Тішечкіна К.В., Ганніченко Т.А.  Training in a Covid-19 Pandemic. Збірник 

матеріалів Причорноморської конференції професорсько-викладацького складу. Миколаїв 

: МНАУ, 2021. С. 9 – 12. 

2. Тішечкіна К.В., Ганніченко Т.А. Names of plants in Ukrainian and English 

dictionaries. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Загальні аспекти 

інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва 

України. General Aspects of Innovation Development of Education in the Context of 

International Cooperation of Ukraine» 23 квітня 2021 р. Миколаїв : МНАУ, 2021. С. 181 – 

188. 

3. Tishechkina K.,  Marchenko D.,  Dykha A., Aulin V., Matvyeyeva K. , Kurepin V. 

Development of technology and research of method of electric hydropulse hardening of machine 

parts. IEEE. 25th International Conference “Problems of automated electrodrive. Theory and 

practice” (PAEP 2020). September 21-25, 2020, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National 

University, Kremenchuk, Ukraine. 

4. Maрковська A. В., Саламатіна О.О.  Роль іншомовної преси у вивченні іноземної 

мови здобувачами вищої освіти немовних вузів / О. О. Саламатіна, А. В. Марковська // 

Збірник матеріалів Причорноморської конференції професорсько-викладацького складу. – 

Миколаїв : МНАУ, 2021. – С. 41 – 42. 

5. Markowska A., Salamatina О. Foreign language publicistic interview as a complex 

communicative phenomenon / О. Salamatina, А. Markowska // Матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої 

галузі в контексті міжнародного співробітництва України. General Aspects of Innovation 
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Орлова О.В. 1 

 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 

СПИСОК (до пункту 1.) зарахованих до МНАУ у звітному році вступників на денну 

або заочну форму навчання із Арбузинського району Миколаївської області та інших 
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Прізвище, ім’я, по 
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програма, на яку 
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5.  Срібний А.В. МФ КНУКіМ Менеджмент (на 2 

курс) 

6.  Гордієнко О.С. м. Миколаїв, 

Муніципальний колегіум 

Менеджмент (заочно) 

7.  Кравченко В.В. м. Миколаїв, 

Гімназія №41 

Менеджмент 

8.  Маковська Т.В. ЗОШ №60 Менеджмент 

9.  Зайзбур Д.О. ЗОШ №28 Харчові технології 

10.  Работаєва Д.О.  ЗОШ №28 Геодезія 

11.  Богданова А.Ю. ЗОШ №28 Ветеринарна гігієна, 

санітарія і експертиза 

12.  Гридін О.Р. Новокрасненська ЗОШ ТВППТ 

13.  Коваленко В.О. Арбузинська ЗОШ ім. 

Шевченка 

Біотехнологія та 

біоінженерія 

14.  Жовтоножко В.О. ЗОШ №28 Менеджмент 

15.  Балабан А.Г. ЗОШ №28 Менеджмент 

16.  Огородник Д.М. Іванівська ЗОШ Біотехнологія та 

біоінженерія 

17.  Дзина В.Ю. Миколаївська гімназія 

№2 

Менеджмент 

18.  Савків Р.Р. ЗОШ №28 Менеджмент 

19.  Захарова Г.М. ЗОШ №28 Економіка 

20.  Абросімова А.Д. Новоселівська ЗОШ Агроінженерія 

(мол.бак-р) 

21.  Коверний О. Є. Воєводська ЗОШ ТВППТ 

22.  Курчук Р.О. Воєводська ЗОШ ГРС 

23.  Фісун А.С. Семенівська ЗОШ Облік і оподаткування 

(заочно) 

24.  Барбу Д.А. Спортивний інтернат №5 Агрономія 

25.  Ігнатенко Д.А. Вечірня школа ТЕК МНАУ 

СПИСОК До пункту 2. Зараховано: 

- на другий (магістерський) рівень, з числа випускників інших ЗВО 

26.  Гекало Я. ЧДУ ім.П.Могили Магістратура ПУА 

- із закладів загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти з інших регіонів 
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України 

27.  Комарович Н.В. Донецька обл.., 

Волноваська ЗОШ №3 

Менеджмент 

 
4. Проведено профорієнтаційних заходів у звітному періоді з учнівською (заклади 

загальної середньої освіти) та студентською молоддю (професійно-технічної та 

вищої освіти):  

- зустрічі на годинах спілкування:  

Постійно протягом року кожен викладач кафедри здійснював особисте спілкування з 

кожним випускником із закріпленої за викладачем школи Арбузинського району по 

телефону, ZOOM-конференції, через месенджери Telegram, Viber, Facebook, Instagram 

(створено тематичні групи) стосовно вступу до МНАУ, вибору предметів ЗНО, 

вступної кампанії, інших питань, що виникали в учня з питань профорієнтаційного 

характеру тощо. Презентація університету та кафедри в Інстаграм на сторінці 

кафедри, у Telegram, Viber, Facebook (тематичні групи). 

18.03.21 р. відбулася зустріч випускників Агрономійської, Воєводської, Семенівської, 

Новоселівської ЗОШ Арбузинського району з відповідальним секретарем приймальної 

комісії Баркарем Є.В., викладачами кафедри іноземних мов доцентами Ганніченко Т.А. 

та Саламатіною О.О. http://ua-news.mnau.edu.ua/2021/03/zoom.html 

12 березня 2021р. о 13:30 відбулася zoom-конференція з учнями 11 класу Арбузинської 

ЗОШ імені Т.Г. Шевченко за участю голови приймальної комісії Баркаря Є.В. та в.о. 

завідувача кафедри іноземних мов Тішечкіної К.В. http://ua-

news.mnau.edu.ua/2021/03/zoom-konferenciya-z-uchnyami-11-klasu-arbuzinskoyi-zosh-imeni-

tg-shevchenko.html 

- зустрічі з батьками: 

Бесіди з батьками телефоном, через соціальні мережі щодо перспектив навчання їх дітей 

у МНАУ. 

- виступи на профорієнтаційних заходах, що організовані об’єднаними 

територіальними громадами, центрами зайнятості населення тощо: 

18.09.2020 р. відвідування в.о. завкафедри Тішечкіною К.В. та деканом факультету 

культури й виховання Димитровим М.Ф. спільно зі студентами МНАУ (випускниками 

Арбузинського району) Арбузинської загальноосвітньої школи № 1 ім. О.Закерничного, 

Арбузинської ЗОШ ім.. Т.Г. Шевченка. 

- організація кафедрою групових (5 і більше осіб) профорієнтаційних екскурсій до 

університету учнів із загальноосвітніх шкіл районів і областей; 
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Екскурсії онлайн (відеотур університетом) 

- Спільно для випускників шкіл Воєводської ЗОШ, Новоселівської ЗОШ, Арбузинської ЗОШ 

ім. Т.Шевченка,  Агрономійської ЗОШ;  

- для випускників Бериславської ЗОШ №1 Херсонської області. 

 - проведення кафедрою індивідуальних (до 5 осіб) профорієнтаційних екскурсій для 

майбутніх вступників та їхніх батьків: 

Індивідуальні екскурсії для випускників  

1. Арбузинська загальноосвітня школа № 1 ім. О.Закерничного: Бишева Олена, 

Гайдабайда Анастасія 

2. Арбузинська загальноосвітня школа № 1 ім. О.Закерничного: Гура Станіслав, 

Романенко  Валерій, Скрипкар Георгій, Чамата Максим 

3. Арбузинська ЗОШ ім.. Т.Г. Шевченка Герасименко Діана, Пелипенко Ірина, 

Романенко Дмитро, Сідень Микола  

4. Арбузинська ЗОШ ім.. Т.Г. Шевченка Хмель Ярослав, Максютенко Олександр 

5. Воєводський ЗОШ Осадча Олена, Колесніков Владислав, Дрижак Світлана, 

Дутчик Каріна  

6. Воєводський ЗОШ Почивалова Аліна, Девятерова Анастасія 

7. Воєводський ЗОШ Дудчик Артем 

8. Садівська ЗОШ Радчук Єлизавета 

9. Новоселівська ЗОШ Лєшан Тетяна 

10. Семенівська ЗОШ  Бойко Катерина, Бондар Олександр, Микульшина Наталя, 

Нечаєва Анна, Січкаренко Сергій, Тініченко Катерина  

11. Семенівська ЗОШ  Васильєва Ольга, Гриза Анастасія, Єфименко Єлизавета, 

Іртищева Анна 

12. Новокрасненська ЗОШ Чутилеу Руслан, Токар Артем  

 

5. Здійснено організацію профорієнтаційних заходів у звітному періоді на кафедрі з 

учнівською молоддю: 

- - брейн-ринги, конкурси  (у т.ч. інтерактивні), творчі конкурси, конференції, 

культурно-мистецькі та спортивні заходи:  

«Профі-старт: стань успішним» 

1. Осіння сесія: http://ua-news.mnau.edu.ua/2020/11/profi-start-kafedri-inozemnih-mov-

trivaye.html 

2. Весняна сесія: Презентація кафедри: http://ua-news.mnau.edu.ua/2021/05/profi-start-

kafedri-inozemnih-mov.html 

3. Конкурс художнього перекладу http://ua-news.mnau.edu.ua/2021/04/blog-post_9.html 

4. Презентація підручників кафедри іноземних мов http://ua-

news.mnau.edu.ua/2021/04/prezentaciya-pidruchnikiv-kafedri-inozemnih-mov.html 

- предметні олімпіади (у т.ч. інтернет- олімпіади) 

У предметних олімпіадах взяли участь - 30 осіб, з яких 19 переможців: 

1. Пелипенко Ірина Олександрівна 

2. Дев’ятерова Анастасія Миколаївна 

http://ua-news.mnau.edu.ua/2021/05/profi-start-kafedri-inozemnih-mov.html
http://ua-news.mnau.edu.ua/2021/05/profi-start-kafedri-inozemnih-mov.html
http://ua-news.mnau.edu.ua/2021/04/blog-post_9.html
http://ua-news.mnau.edu.ua/2021/04/prezentaciya-pidruchnikiv-kafedri-inozemnih-mov.html
http://ua-news.mnau.edu.ua/2021/04/prezentaciya-pidruchnikiv-kafedri-inozemnih-mov.html
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3. Шелякіна Єлизавета Євгеніївна 

4. Кравченко Марія Валеріївна 

5. Лєшан Тетяна Іванівна 

6. Радчук Єлизавета Вікторівна 

7. Омельченко Дарія Анатоліївна 

8. Піскун Катерина Сергіївна 

9. Гридін Владислав Валерійович 

10. Омельченко Аліна Костянтинівна 

11. Басич Даніела Ігорівна 

12. Василенко Анна Сергіївна 

13. Бриченко Дмитро Сергійович 

14. Почивалова Аліна Олександрівна 

15. Колесніков Владислав Анатолійович 

16. Романенко Дмитро Сергійович 

17. Давиденко Єлизавета Костянтинівна 

18. Хмель Ярослав Віталійович 

19. Герасименко Олег Євгенійович 

20. Трифонова Валерія Ігорівна 

21. Гаєва Марина Вікторівна 

22. Левчук Владислав Миколайович 

23. Костенко Максим Олегович 

24. Казарян Ліліт Романівна 

25. Курей Аліна Леонідівна 

26. Слободюк Ірина Петрівна 

27. Михайленко Вікторія Іванівна 

28. Ващенко Артем Сергійович 

29. Сикида Оксана Володимирівна 

30. Іванюк Анастасія Сергіївна 

 

ВИХОВНА РОБОТА 

 

2. Кількість студентів (підготовлених особисто НПП кафедри), які стали 

учасниками або переможцями різноманітних конкурсів (крім олімпіад і конкурсів 

наукових робіт) у звітному році: 

Конкурс есе: 

Перше місце посів Тюрін Георгій (БТ 3/1). 

Друге місце – Льоткіна Тетяна (МЕН 3/1). 

Третє місце – Алєксєєв Павло (ХТ 1/1). 

Конкурс художнього перекладу: 

За результатами конкурсу було визначено переможців у наступних 

номінаціях: 

 

художній переклад французької поезії українською мовою 

 

І місце – Вершинін Микита (ГРС 2/1); 

 

художній переклад української поезії німецькою мовою 

 

І місце – Агафонов Андрій (МЕН 3/2); 

 

художній переклад англійської поезії українською мовою 
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І місце – Жовта Наталія (Б 3/1); 

ІІ місце – Алєксєєв Павло (ХТ 1/1); 

ІІІ місце – Магар Анна (МЕН 1/3); 

художній переклад української поезії англійською мовою; краща передача віршової 

структури оригіналу 

 

І місце – Леденчук Маргарита (Ф 2/1); 

ІІ місце – Вершинін Микита (ГРС 2/1); 

ІІІ місце – Нехайчук Єлизавета (ПУА 1/1); 

художній переклад української поезії англійською мовою; краще збереження змісту 

І місце – Алєксєєв Павло (ХТ 1/1); 

ІІ місце – Онопрійчук Денис (МЕН 1/2), Тітаренко Анастасія (Б 1/1), 

Письменна Дар’я (ГРС 1/1); 

ІІІ місце – Хабарова Діана (ГРС 1/2), Білий Віктор (Ф 4/1); 

художній переклад української поезії англійською мовою; різноманітне 

використання літературних засобів 

 

І місце – Павленко Степан (МЕН 2/3); 

ІІ місце – Бабійчук Микита (Б2/1); 

ІІІ місце – Бабенко Анастасія (Б4/1); Магар Дарія (ПУА 1/1); 

 

3. Організовано та проведено заходів у звітному періоді за напрямами виховної 

роботи: 

 

1. Конкурс есе (лютий 2021р.). 

2. Конкурс художнього перекладу (лютий-березень 2021р.). 

 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

 
 

5. Перелік переданих до бібліотеки університету друкованих видань викладача, 

впродовж звітного періоду: 

 

1. Англійська мова. Методичні рекомендації та навчальний матеріал для самостійної 

роботи здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» денної форми навчання / К. В. Тішечкіна // Миколаїв : 

МНАУ, 2021. 48 с. 

2. Англійська мова. Методичні рекомендації для аудиторної та  самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» всіх спеціальностей денної та заочної форм 

навчання для підготовки до ЄВІ / К. В. Тішечкіна, О.В. Артюхова, А.В.Марковська, О.О. 

Саламатіна, Т.А. Ганніченко, К.С. Матвєєва, Ж.В. Ігнатенко, А.Ю. Ракова // Миколаїв : 

МНАУ, 2021. 86 с. 

3. Іноземна мова. Методичні рекомендації з дидактичних ігор для аудиторних занять 

та  курсів здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» для всіх спеціальностей МНАУ 

денної форми навчання / К. В. Тішечкіна, О.В. Артюхова, А.В. Марковська, Т.А. 

Ганніченко, О.О. Саламатіна, Н.Г. Пономаренко, Ж.В. Ігнатенко, А.Ю. Ракова // Миколаїв 

: МНАУ, 2021. 61 с. 

4. Методичні рекомендації з завданнями щодо підготовки та проведення олімпіади з 

іноземних мов (англійської та німецької) здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» для 
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всіх спеціальностей МНАУ денної форми навчання / К. В. Тішечкіна, О.В. Артюхова, А.В. 

Марковська, Т.А. Ганніченко, О.О. Саламатіна, Н.Г. Пономаренко, Ж.В. Ігнатенко, О.І. 

Глумакова // Миколаїв : МНАУ, 2021. 68 с. 

5. Англійська мова: методичні рекомендації та навчальний матеріал для аудиторної 

та самостійної роботи здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Молодший бакалавр» 

початкового рівня (короткий цикл) спеціальності  122 «Комп'ютерні науки» денної форми 

навчання/ Ганніченко Т.А. 

6. Англійська мова: методичні рекомендації для  аудиторних занять та самостійної 

роботи здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» 4 року навчання всіх спеціальностей 

МНАУ денної та заочної форм навчання./ Марковська А.В., Саламатіна О.О. 

7.Німецька мова: методичні рекомендації для  здобувачів вищої освіти ступеня 

«бакалавр» спеціальності 201 «Агрономія» денної форми навчання./Пономаренко Н.Г. 

8.Англійська мова: методичні рекомендації та навчальний матеріал для аудиторної 

та самостійної роботи здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» спеціальності 241 

«Готельно-ресторанна справа»  денної форми навчання./ Глумакова О.І. 

9.Латинська мова: методичні рекомендації для аудиторної роботи здобувачів вищої 

освіти ступеня «бакалавр» денної форми навчання спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна 

санітарія і експертиза» денної форми навчання./ Ігнатенко Ж.В. 

 

6. Перелік Положень та рекомендацій щодо діяльності університету та його 

структурних підрозділів, розроблених НПП кафедри у звітному періоді, а також 

затверджених у встановленому порядку та викладених на офіційному сайті МНАУ 

«Положення про есе» 

 

7. За позитивними результатами проходження акредитації ОПП (ОНП) членам 

групи забезпечення 

 

Ганніченко Т.А. Позитивні результати проходження акредитації ОНП за 4-ма 

спеціальностями: «Економіка», «Менеджмент», «Агрономія», «ТВППТ». 

 

9. Членство у професійних об’єднаннях, громадських організаціях за 

спеціальністю 

 

Викладачі кафедри іноземних мов (Тішечкіна К.В., Ганніченко Т.А., 

Марковська А.В., Саламатіна О.О., Ігнатенко Ж.В., Глумакова О.І., Пономаренко Н.Г.) є 

членами міжнародних організацій TESOL, IATEFL  
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