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 Відділ з питань інтелектуальної власності створено наказом ректора ХДУ 

від 09.03.2006 № 162-Д відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 01.11.2005 № 631 «Про створення підрозділів з питань 

інтелектуальної власності».  

Відповідно до Порядку проведення державної атестації закладів вищої 

освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 652,  

відділом здійснювався науково-організаційний супровід Договору на 

виконання завдань перспективного плану розвитку наукового напряму 

«Технічні науки», який за результатами державної атестації увійшов до 

категорії А, отримавши 100 балів зі 100 можливих.  

У 2020/21 н.р. відділом здійснювався науково-організаційний супровід 

фундаментальної науково-дослідної роботи, що фінансувалася із коштів 

Державного бюджету «Молекулярний баркод сімбіотичних угрупувань як 

основа для оцінки структури наземних літогенних біотопів» (номер державної 

реєстрації 0119U000105, науковий керівник д.б.н., проф. Ходосовцев О.Є.) за 

КПКВ 2201040 «Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та 

наукових установ». 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 05.06.2020 № 772 

«Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 

25.03.2020 № 454» та наказом Міністерства освіти і науки України від 

24.06.2020 № 860 «Про фінансування спільних українсько-чеських науково-

дослідних проєктів у 2020 році» відділом здійснювалася науково-організаційна 

підтримка спільного українсько-чеського науково-дослідного проєкту 

«Використання лишайників для моніторингу глобальних змін, що впливають на 

природні ліси Українських Карпат» (номер державної реєстрації 0119U002485, 

науковий керівник д.б.н., проф. Ходосовцев О.Є.).  

 Було подано на державну реєстрацію до Українського інституту науково-

технічної експертизи та інформації МОН України (УкрІНТЕІ, м.Київ) 

заключний звіт про виконання науково-дослідної роботи «Використання 

лишайників для моніторингу глобальних змін, що впливають на природні ліси 

Українських Карпат», а також проміжний звіт з НДР «Молекулярний баркод 

сімбіотичних угрупувань як основа для оцінки структури наземних літогенних 

біотопів», які було зареєстровано згідно з Порядком державної реєстрації та 

обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і 

дисертацій, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 

27.10.2008 № 977. Було оформлено відповідні облікові та інформаційні картки.  

Відповідно до наказу МОН України від 18.02.2021 № 222 «Про підсумки 

наукової та науково-технічної діяльності за 2020 рік» відділом було 

підготовлено та надано до міністерства звітну документацію (інформацію про 

наукову та науково-технічну діяльність Херсонського державного 

університету; показники наукової та науково-технічної діяльності 

Херсонського державного університету за 2016-2020 рр.; звіт про здійснення 

наукових досліджень і розробок за 2020 рік №3-наука (річна); інформацію про 

виконання паспорта бюджетної програми за 2020 рік) та здійснено її введення 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP180652.html
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 до єдиної інформаційної системи «Наука в університетах». 

Згідно з листом МОН України від 11.03.2021 № 7/147-21 «Про звітування 

закладів вищої освіти та наукових установ» було підготовлено презентацію 

підсумків наукової та науково-технічної діяльності ХДУ за 2020 рік у розрізів 

наукових напрямів університету та представлено її стислий опис.  

Відділом було розроблено та узгоджено у Міністерстві освіти і науки 

України такі документи з питань організації та координації виконання 

наукових досліджень: 

- тематичний план науково-дослідних робіт, що фінансуються із коштів 

державного бюджету МОН України на 2021 рік по ХДУ; 

- кошторис доходів і видатків на 2021 рік по ХДУ за кодом 2201040 – 

«Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових 

установ»; 

- план асигнувань загального фонду бюджету на 2021 рік ХДУ за кодом 

2201040;  

- план використання бюджетних коштів на 2021 рік ХДУ, помісячний план 

використання бюджетних коштів за кодом 2201040; 

- розрахунки до кошторису ХДУ на 2021 рік за загальним та спеціальним 

фондом за кодом 2201040; 

- штатний розпис ХДУ на січень-грудень 2021року; 

- дані про виконання науково-дослідних робіт згідно тематичного плану ХДУ 

за кодами функціональної класифікації (КФК) 040101, 040201 за 2020ік; 

- перелік робіт, що пропонуються ХДУ на розгляд МОНУ до виконання за 

рахунок бюджетного фінансування у 2021році; 

- пояснювальну записку з обґрунтуванням та конкретними розрахунками 

обсягів фінансування на 2021рік науково-дослідних робіт ХДУ; 

- проєкт кошторису доходів та видатків на 2022 рік за КПКВ 2201040; 

- пропозиції прогнозних обсягів ліміту спеціального фонду на 2022-2024 роки 

за кодами надходжень та видатками витрат КЕКВ 2281 та 3210 відповідно 

до форми кошторису з розрахунками за статтями витрат. 

 

Науковий колектив Херсонського державного університету за керівництва 

д.б.н., проф. Ходосовцева О.Є. взяв участь  у конкурсі проєктів з виконання 

наукових досліджень і розробок «Наука для безпеки і сталого розвитку 

України», що був організований Національним фондом досліджень України, 

представивши проєкт «Резистентність «гарячих точок біорізноманіття» України 

до викликів глобальних кліматичних змін / Resistance of biodiversity hotspots in 

Ukraine for challenges of the global climate changes». Співробітники відділу брали 

участь у розробці деяких розділів проєкту. 

Також працівниками відділу здійснено науково-організаційну підтримку 

проєкту «Моніторинг берегових бар'єрів в умовах підняття рівня 

безприпливних морів» (науковий керівник доц. Давидов О.В.), що брав участь у 

конкурсі спільних українсько-литовських дослідних проєктів для реалізації у 

2022-2023 рр., організованому МОН України. 

Згідно з наказами Міністерства освіти і науки України від 03.11.2020 
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 № 1362 «Про проведення конкурсного відбору проєктів наукових 

досліджень та розробок» та від 25.11.2020 №1466 «Про внесення змін до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 03.11.2020 № 1362» в університеті 

організовано перший етап конкурсного відбору проєктів наукових досліджень, 

науково-технічних (експериментальних) розробок, виконання яких 

розпочнеться у 2021 році за рахунок коштів державного бюджету за 

бюджетною програмою «Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої 

освіти та наукових установ» КПКВ 2201040.  

До директорату науки Міністерства освіти і науки України подано наступні 

проєкти: 

1. «Об’єкти культурної спадщини як рефугіуми для збереження степового 

різноманіття» (науковий керівник д.б.н., проф. Мойсієнко І.І.; секція 

«Охорона навколишнього середовища»); 

2.  «Розробка математичних методів верифікації законодавчих актів України» 

(науковий керівник д.ф.-м.н., проф. Песчаненко В.С.; секція «Інформатика 

та кібернетика»); 

3. «Теоретичні основи побудови та прототипи програмних систем 

дистанційного навчання з фізико-математичних дисциплін» (науковий 

керівник д.ф.-м.н., проф. Львов М.С.; секція «Інформатика та кібернетика»). 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.08.2020 

№ 1051 «Про оголошення конкурсного відбору у 2021 році проєктів наукових 

робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених» 

відділом організовано проведення в університеті першого етапу конкурсу та 

подано до директорату науки МОН України для участі у другому етапі 

конкурсу проект «Інтегроване управління приморськими територіями: розробка 

засад в умовах децентралізації і формування спроможності територіальних 

громад» (науковий керівник к.геогр.н. Молікевич Р.С.; секція «Нові технології 

екологічно чистого виробництва та будівництва, охорони навколишнього 

природного середовища, видобутку та переробки корисних копалин; хімічні 

процеси та речовини в екології; раціональне природокористування»).  

 

Відділом здійснювався науково-організаційний супровід виконання 

госпдоговірних науково-дослідних робіт та наукових послуг:  

1. Договір № 3/2020-19/02-вгд на виконання науково-дослідної роботи 

«Контроль за станом стічних вод приватного акціонерного товариства 

«Чаплинський маслосирзавод» (науковий керівник доц. Іванищук С.М., 

доц.. Попович Т.А., термін виконання 17.02.2020-31.12.2020). 

2. Договір № 5/2020 про надання наукової послуги «Розробка інтернет-ресурсу 

«Артефакти громадянського суспільства: регіональні виміри символічного 

змісту» (науковий керівник проф. Мальчикова Д.С., термін виконання 

27.02.2020-31.10.2020). 

3. Договір № 6/2020 про надання послуги з оформлення документації 

«Розробка кадастрової картки первинного обліку на орнітологічний 
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 заказник місцевого значення «Думузла» (науковий керівник 

проф. Мойсієнко І.І., термін виконання 02.03.2020-31.10.2020). 

4. Договір № 7/2020-4/177 про надання наукової послуги «Аналіз та обробка 

даних щодо публікаційної активності учасників освітнього процесу 

Херсонської державної морської академії у 2020 році» (науковий керівник 

доц. Вінник М.О.,  термін виконання 20.05.2020-10.12.2020). 

5. Договір № 8/2020 на виконання природоохоронного заходу «Інвентаризація 

старих парків та дерев Миколаївської області» (науковий керівник 

проф. Мойсієнко І.І., термін виконання 17.04.2020-15.12.2020). 

6. Договір № 9/2020 на виконання науково-дослідної роботи «Діджиталізація 

третього покоління»  (наукові керівники доц. Коткова В.В., Ревенко Є.С.). 

термін виконання 01.04.2020-31.03.2021). 

7. Договір № 11/2020 на виконання природоохоронного заходу «Ендемічні 

рослини Миколаївщини» (науковий керівник проф. Мойсієнко І.І., термін 

виконання 17.04.2020-12.12.2020). 

8. Договір № 12/2020 на виконання науково-дослідної роботи «Вплив 

будівництва вітрових електростанцій на Півдні України на рослинний 

покрив та ліхенобіоту регіону» (науковий керівник проф. Мойсієнко І.І., 

термін виконання 25.05.2020-15.12.2020). 

9. Договір № 01/2021 про надання наукової послуги «Південне узбережжя 

України: від дослідження до розвитку (Скадовськ; Генічеськ)» (науковий 

керівник доц. Давидов О.В., термін виконання 22.01.2021- 30.03.2021).  

10. Договір № 2/2021 про надання послуги з оформлення документації 

«Дослідження стану плодових культур на земельних ділянках за 

кадастровими номерами 6522385400:02:001:0134 та 

6522385400:02:001:0138» (науковий керівник проф. Ходосовцев О.Є., термін 

виконання 03.02.2021 – 01.03.2021). 

11.  Договір № 3/2021-08/02-вгд на виконання науково-дослідної роботи 

«Контроль за станом стічних вод Приватного акціонерного товариства 

«Чаплинський маслосирзавод» (науковий керівник доц. Попович Т.А., 

термін виконання 22.02.2021 – 20.12.2021). 

12. Договір № 4/2021 про надання наукової послуги «Методичні основи 

навчання плавання дітей 6-7 років в умовах спортивного 

басейну» (науковий керівник доц. Глухов І.Г., термін виконання 22.03.2021 

– 22.10.2021). 

13. Договір № 5/2021 про надання наукової послуги «Підготовка сценаріїв 

екскурсій-лекцій для зоотеатру «Відповідальний землянин» (науковий 

керівник доц. Левченко М.Г., термін виконання 15.03.2021 – 30.08.2021). 

14. Договір № 6/2021 на виконання  природоохоронного заходу «Інвентаризація 

старих парків та дерев Миколаївської області» (науковий керівник 

проф. Мойсієнко І.І., термін виконання 15.04.2021 – 30.10.2021). 

15. Договір № 7/2021-4/179 на виконання наукової послуги «Аналіз та обробка 

даних щодо публікаційної активності учасників освітнього процесу 

Херсонської державної морської академії у 2021 році » (науковий керівник 

доц. Вінник М.О., термін виконання 31.08.2021 – 31.12.2021). 
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 16. Договір № 8/2021 на виконання наукової послуги «Проведення тренінгу 

для представників ОТГ з питань діагностики соціальних проблем та 

інвентаризації ресурсів громади» (науковий керівник доц. Гоманюк М.А., 

термін виконання 24.05.2021 – 27.05.2021). 

Також співробітниками відділу здійснювався науково-організаційний 

супровід виконання науково-дослідної роботи за програмою післядипломного 

навчання «Управління в українських органах місцевого самоврядування для 

лідерів, менеджерів середнього рівня, фахівців з публічних послуг громади», 

що реалізується в рамках проєкту «Децентралізація приносить кращі 

результати та ефективність (DOBRE)» (керівник доц. Макаренко С.М.). 

Протягом 2020/21 н.р. певна увага приділялась питанням захисту 

інтелектуальної власності, а саме за сприянням співробітників відділу було 

оформлено та подано матеріали заявки на отримання патентів України на 

корисну модель, також протягом звітного періоду оформлювалися заявки про 

реєстрацію авторського права на твір, що були подані до ДП «Український 

інститут інтелектуальної власності» і на які отримано позитивні рішення.  

До ДП «Український інститут інтелектуальної власності» подано 2 заявки 

на патент України на корисну модель: 

- «Спосіб оцінки теплозахисної властивості зовнішніх стін будівель» (автор 

Івашина Ю.К.); 

- «Композиція полівітамінного напою «Чаша здоров’я» (автор 

Шебанова В.І.). 

Протягом звітного періоду було підготовлено документацію та отримано 

свідоцтва про реєстрацію авторського права на літературно-письмовий твір 

наукового характеру учасників освітнього процесу університету: 

1. Стаття: «Mutual neutralization of alkaline waste water by emission gases of heat 

and power engineering». (№ 99238, автори: Кузнецов С.І., Венгер О.О., 

Міщенко О.В., Охременко І.В.). 

2. Підручник «Методологічні засади географії» (№ 100090, автори: 

Мальчикова Д.С., Пилипенко І.О., Топчієв О.Г., Яворська В.В). 

3. Науковий твір «Методика комплексного контролю показників 

підготовленості студентів у процесі навчального плавання» (№ 10096, автор 

Дробот К.В.). 

4. Монографія «Формування інтелектуальних почуттів у студентів» (№ 100100, 

автор Коньков А.М.).  

5. Навчально-методичний посібник «Відмова від підтримання державного 

обвинувачення: теоретичний та практичний аспекти» (№ 100127, автор 

Стратонов В.М.). 

6. Монографія «Стратенія розвитку аграрних підприємств з іноземними 

інвестиціями» (№ 100288, автор Петренко В.С.). 

7. Наукова стаття «Формування молодіжного підприємства в Україні та аналіз 

факторів впливу на його розвиток» (№ 100289, автори: Петренко В.С., 

Карнаушенко А.С.). 
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 8. Наукова стаття «Фінансування і інноваційного молодіжного 

підприємництва шляхом залучення венчурних коштів» (№ 100290, автори: 

Петренко В.С., Карнаушенко А.С.). 

9. Наукова стаття «Поняття краудфандингу та його роль в національній 

економіці» (№ 100291, автори: Петренко В.С., Карнаушенко А.С.). 

10. Наукова стаття «Фактори підприємницького зовнішньоекономічного 

розвитку в умовах глобалізації» (№ 100292, автори: Петренко В.С., 

Карнаушенко А.С.). 

11. Наукова стаття «JOINT ENTERPRISES IN FOREIGN TRADE ACTIVITY OF 

UKRAINE» (№ 100293, автори: Петренко В.С., Карнаушенко А.С.). 

12. Лабораторний зошит (практикум) «Фізична та колоїдна хімія» (№ 101022, 

автори: Пилипчук Л.Л., Рябініна Г.О., Іванищук С.М.). 

13. Навчально-методичниий посібник «Наноматеріали в хімії та фармації» 

(№ 101023, автори: Пилипчук Л.Л., Близнюк В.М.). 

14. Монографія «Теоретико-методологічні та прикладні засади формування 

інноваційної стратегії розвитку промислового підприємства» (№ 102286, 

автор Макаренко С.М.).  

15. Курс лекцій для студентів фармацевтичних спеціальностей «Етика і 

деонтологія у фармації» (№ 102413, автор Вишневська Л.В.). 

16. Практикум для студентів фармацевтичних спеціальностей «Етика і 

деонтологія у фармації» ( № 102414, автор Вишневська Л.В.).  

17. Навчально-методичний посібник «Молекулярна екологія. Частина 1. 

Молекулярні основи функціонування організмів. Матеріали для підготовки 

до лабораторних та семінарських занять» (№ 102477, автори: 

Кундельчук О.П., Сидорович М.М.).  

18. Науковий твір «Методичні рекомендації «Web-мультимедіа енциклопедія з 

дисциплін природничого циклу» (№ 103046 , автори Петухова Л.Є., 

Бальоха А.С., Лемещук О.І.)  

19.  Літературно-письмовий твір наукового характеру «Общественное 

восприятие проблемы Румынии во внешней политике Украины. Доклады 

международных научных конференций 2003-2012 гг. Бухарест, Кишинев, 

Тирасполь» (№ 103094, автор Коробов В.К.).  

20.  Навчально-методичний посібник «Основи методичної діяльності учителя 

фізики» (№ 103095, автор Коробова І. В.).  

21. Навчальний посібник «Лекции по философии» (№ 103096, автор 

Коробов В.К.).  

22. Навчальний посібник «Основні концепції і теорії біології: історія 

становлення та розвитку» (№ 103296, автори: Сидорович М,М., 

Сидорович Є.С.). 

23. Навчально-методичний посібник «Інформаційна підтримка шкільного курсу 

біології у закладах загальної середньої освіти» (№ 103325, автори: Солона 

Ю.О., Сидорович М.М.). 

24. Літературно-письмовий твір наукового характеру «Словник 

коментаторського мовлення» (№ 103896, автор Мандич Т.М.). 
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 25. Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Задачі з 

методики викладання шкільного курсу хімії» (№ 104569, автори: 

Вишневська Л.В., Решнова С.Ф.). 

26. Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Навчально-

методичний комплекс освітньої компоненти / навчальної дисципліни 

«Інтелектуальна власність» для здобувачів І курсу другого (магістерського) 

рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання» (№ 105550, автор 

Блах В.С.). 

27. Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Навчально-

методичний комплекс освітньої компоненти / навчальної дисципліни 

«Гігієна дітей та підлітків» для здобувачів ІІ курсу першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання» (№ 105596, автори: 

Семашкіна Г.М., Москова Т.М., Волкова Н.В.). 

28. Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Навчально-

методичний комплекс освітньої компоненти / навчальної дисципліни 

«Анатомія, патологія слуху та мовлення» для здобувачів ІІ курсу першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання» 

(№ 105598, автори: Семашкіна Г.М., Москова Т.М., Волкова Н.В.). 

29. Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Навчально-

методичний комплекс освітньої компоненти / навчальної дисципліни 

«Педіатрія» для здобувачів ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти денної та заочної форм навчання» (№ 105600, автори: 

Семашкіна Г.М., Москова Т.М., Волкова Н.В.). 

30. Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Навчально-

методичний комплекс освітньої компоненти / навчальної дисципліни «ПМД 

та медична деонтологія.(Основи медичних знань та охорона здоров’я. 

Основи валеології» для здобувачів І курсу першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти денної та заочної форм навчання» (№ 105762, автори: 

Семашкіна Г.М., Москова Т.М., Волкова Н.В.). 

31. Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Навчально-

методичний комплекс освітньої компоненти / навчальної дисципліни 

«Анатомія та фізіологія дітей та підлітків» для здобувачів І курсу першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання» 

(№ 105764, автори: Семашкіна Г.М., Москова Т.М., Волкова Н.В.). 

32. Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Навчально-

методичний комплекс освітньої компоненти / навчальної дисципліни 

«Методика навчання інформатики» для здобувачів ІІ курсу першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання» 

(№ 105779, автор Саган О.В.).  

33. Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Навчально-

методичний комплекс освітньої компоненти/ навчальної дисципліни 

«Інформатика з елементами програмування» для здобувачів І курсу першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання» (№ 

105780, автор Саган О.В.). 
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 34. Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру 

«Навчально-методичний комплекс освітньої компоненти / навчальної 

дисципліни «Математика» для здобувачів І курсу першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання» (№ 105781, автор 

Саган О.В.).  

35. Навчальний посібник «Уроки української мови для 8 класу» (№ 105873, 

автор Омельчук С.А ). 

36. Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Навчально-

методичний комплекс освітньої компоненти / навчальної дисципліни 

«Сучасна українська мова з практикумом» для здобувачів І курсу першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання» 

(№ 105887, автор Мироненко О.В.). 

37. Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Навчально-

методичний комплекс освітньої компоненти / навчальної дисципліни 

«Сучасна українська мова з практикумом» для здобувачів ІІ курсу першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання» 

(№105888, автор Мироненко О.В.). 

38. Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Навчально-

методичний комплекс освітньої компоненти / навчальної дисципліни 

«Практикум з орфографії української мови» для здобувачів І курсу першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання» 

(№105889, автор Мироненко О.В.). 

39. Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Программа 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Мобільні додатки в 

освітньому процесі початкової школи» (№ 106017, автори: Борисенко Н.М., 

Грищенко І.В., Денисенко В.В., Сидоренко Н.І.).  

40. Літературно-письмовий твір наукового характеру «Робочий зошит з фізики. 

Навчальний посібник для студентів інституту природознавства ХДУ. 

Частина І» (№ 106075, автори: Коробова І.В., Барильник-Куракова О.А.). 

41. Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Робочий 

зошит з фізики. Для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання 

за напрямами підготовки: 6.040106. Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування; 6.040101. Хімія*; 

6.40104. Географія* Частина ІІ» (№ 106076, автори: Коробова І.В., 

Павлова І.Р.). 

42. Навчально-методичний посібник «Основи сільськогосподарської кооперації 

та її правове забезпечення» (№ 106100, автор Ушкаренко Ю.В.). 

43. Навчальний посібник «Правосуб’єктивність сільськогосподарських 

підприємств» (№ 106101, автор Ушкаренко Ю.В.). 

44. Монографія «Розвиток дослідницьких умінь учителів початкової школи у 

системі післядипломної педагогічної освіти: теорія і практика» (№ 106141, 

автор Раєвська І.М.). 

45. Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Навчально-

методичний комплекс освітньої компоненти «Технології навчання освітньої 

галузі «Математика» в початковій школі» для здобувачів І курсу другого 
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 (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання» 

(№ 106142, автор Раєвська І.М.). 

46. Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Методичні 

рекомендації з вивчення інтегрованого навчального предмета «Українська 

мова. Читання» у 2 класі за науково-педагогічним проєктом «Інтелект 

України» (№ 106143, автори: Раєвська І.М., Вовченко Л.П., Обозна В.В). 

47. Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Навчально-

методичний комплекс освітньої компоненти «Формування вмінь 

розв’язування математичних задач у початкових класах» для здобувачів ІV 

курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання» 

(№ 106144, автор Раєвська І.М.). 

48. Навчально-методичний посібник «Партнерська взаємодія як складова 

адаптації студентів-першокурсників до умов закладу вищої освіти» 

(№ 106171, автори: Анісімова О.Е., Горлова А.В.). 

49. Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Основи 

робототехніки в дошкіллі. Частина 1» (№ 106292, автори: Полєвікова О.Б., 

Швець Т.А.). 

50. Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Основи 

робототехніки в дошкіллі. Частина 2». (№ 106293, автори: Полєвікова О.Б., 

Швець Т.А.). 

51. Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Інтегровані 

заняття в ДНЗ із пріоритетом мовленнєвої діяльності. Молодший 

дошкільний вік. І півріччя» (№ 106294, автори: Полєвікова О.Б., 

Швець Т.А.). 

52. Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Організація 

пошуково-дослідницької діяльності в дошкіллі» (№ 106295, автори: 

Полєвікова О.Б., Швець Т.А.). 

53. Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Інтегровані 

заняття в ДНЗ із пріоритетом мовленнєвої діяльності. Молодший 

дошкільний вік. ІІ півріччя» (№ 106296, автори: Полєвікова О.Б., 

Швець Т.А.). 

54. Літературно-письмовий твір наукового характеру «Методичні рекомендації 

до практичних занять з навчальної дисципліни «Міжнародна економічна 

діяльність України» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» галузі 

знань 29 «Міжнародні відносини» (№ 106357, автор Ушкаренко Ю.В.). 

55. Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Методичні 

рекомендації до проведення семінарських (практичних) занять з навчальної 

дисципліни “Фінансовий аналіз” для студентів ступеня вищої освіти 

«бакалавр» денної (заочної) форми навчання спеціальність 051 Економіка 

(Економіка підприємства)» (№ 106421, автори: Ковальов В.В., 

Федорчук О.М.). 

56. Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Економіка 

підприємства: методичні рекомендації з дистанційного навчання до 

проведення семінарських занять для здобувачів ступеня вищої освіти 
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 «бакалавр» денної (заочної) форми навчання для підготовки фахівців 

галузей знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» 07 «Управління та 

адміністрування» Спеціальність: 051 – Економіка, 072 – Фінанси, банківська 

справа та страхування» (№ 106422, автори: Ковальов В.В., Федорчук О.М.). 

57. Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Банківські 

операції. Методичні рекомендації з дистанційного навчання до проведення 

семінарських занять для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» (денної 

та заочної форми навчання) галузь знань 07 – Управління і адміністрування 

спеціальності 072 – Фінанси, банківська справа та страхування» (№ 106423, 

автори: Ковальов В.В., Федорчук О.М.).  

58. Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Методичні 

рекомендації для проведення семінарських (практичних) занять з навчальної 

дисципліни “Фінанси” для студентів ступеня вищої освіти «бакалавр» денної 

(заочної) форми навчання для спеціальності 076 Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність» (№ 106424, автори: Ковальов В.В., Федорчук О.М.). 

59.  Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Навчально-

методичний комплекс освітньої компоненти/навчальної дисципліни 

«Педагогіка» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 014 Середня освіта спеціалізації 014.10 «Трудове навчання та 

технології» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка» (№ 106451, автор Блах В.С.). 

60. Навчально-методичний посібник «Видатні діячі української педагогіки 

другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст.» (№ 106481, автор 

Блах В.С.). 

61. Навчальний посібник «Фребельпедагогіка. Хрестоматія. Практикум» 

(№ 106593, автори: Петухова Л.Є., Анісімова О.Е.). 

62. Методичний посібник «Використання дидактичного матеріалу «Дари 

Фребеля у роботі з дітьми дошкільного віку» (№ 106594, автори: 

Петухова Л.Є., Анісімова О.Е.). 

63. Навчальний посібник «Програми навчальних дисциплін кафедри української 

мови» (№ 106617, автори: Гайдученко Г.М., Карабута О.П., Климович С.М., 

Мартос С.А., Тихоша В.І., Власенко Л.В.). 

64.  Складений твір «Словник основних термінів і понять з дисципліни 

«Менеджмент і адміністрування (теорія організації)» для студентів 

спеціальності: 073 «Менеджмент» ступеня вищої освіти «бакалавр» 

(№ 106625, автор Соловйов А.І.). 

65. Посібник для вчителів «Вивчення української мови в 5 класі.» (№ 106650, 

Пентилюк М.І., Гайдаєнко І.В., Ляшкевич А.І., Омельчук С.А.).  

66. Посібник для вчителів «Вивчення української мови в 6 класі. Частина 2» 

(№ 106651, Пентилюк М.І., Гайдаєнко І.В., Ляшкевич А.І., Омельчук С.А.). 

67. Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Навчально-

методичний комплекс освітньої компоненти / навчальної дисципліни 

«Загальна психологія» для здобувачів І курсу першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання» (№ 106695, автор 

Казаннікова О.В.). 
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 68. Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру 

«Навчально-методичний комплекс освітньої компоненти / навчальної 

дисципліни «Вікова психологія» для здобувачів І курсу першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання» 

(№106696, автор Казаннікова О.В.). 

69. Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Навчально-

методичний комплекс освітньої компоненти / навчальної дисципліни 

«Психопатологія» для здобувачів 4 курсу першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти денної та заочної форм навчання» (№106697, автор 

Казаннікова О.В.). 

70. Посібник для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти «Український 

правопис – це доступно!» (№ 106703, автори: Омельчук С.А., 

Климович С.М.).  

71. Літературно-письмовий твір наукового характеру «Методичні рекомендації 

для написання курсових робіт з української мови для студентів денної, 

заочної та екстернатної форм навчання напряму підготовки 6.020303. 

Філологія (українська мова та література)* за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «бакалавр» (№ 106711, автори: Карабута О.П., Власенко Л.В.). 

72. Літературно-письмовий твір наукового характеру «Методичні рекомендації 

до проведення (соціолінгвістичної) практики для студентів рівня вищої 

освіти «бакалавр» спеціальностей 035.01. Філологія (Українська мова та 

література) та 014.01. Середня освіта (Українська мова та література) денної 

форми навчання» (№ 106712, автори: Климович С.М., Мартос С.А.). 

73. Навчально-методичний посібник «Соціолінгвістика» (№ 106713, автори: 

Олексенко В.П., Гайдученкр Г.М., Климович С.М., Мартос С.А.). 

74. Літературно-письмовий твір наукового характеру «Методичні рекомендації 

до дисципліни вільного вибору студентів «ЕРИСТИКА» для здобувачів 

ступенів вищої освіти «бакалавр» і «магістр» усіх спеціальностей» 

(№ 106714, автори: Карабута О.П., Мартос С.А.).  

75. Навчально-методичний посібник «Контрольні роботи з сучасної української 

літературної мови» (№ 106715, автори: Карабута О.П., Климович С.М., 

Мартос С.А.). 

76. Монографія «Доктрина пенітенціарного права України» (№ 106764, автори: 

Шкута О.О., Богадьоров І.Г., Пузирьов М.С.). 

77. «Навчально-методичний комплекс освітньої компоненти «Демографія 

України» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти денної та 

заочної форми навчання» (№ 106816, автор Сидоренко Н.І.). 

78. Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Навчально-

методичний комплекс освітньої компоненти «Усна народна творчість» для 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти денної та заочної форми 

навчання» (№ 106817, автор Сидоренко Н.І.). 

79. Літературно-письмовий твір наукового характеру «Навчально-методичний 

комплекс освітньої компоненти/ навчальної дисципліни «Педагогіка та 

психологія вищої школи» для здобувачів 1 курсу другого (магістерського) 
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 рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання» (№ 106871, автор 

Блах В.С.). 

80. Літературно-письмовий твір наукового характеру «Методичні рекомендації 

до практичних занять з навчальної дисципліни «Менеджмент та 

адміністрування» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» (№ 106873, автор Соловйов А.І.). 

81. Монографія «Державна кримінально-виконавча служба України: теорія і 

практика» (№ 106886, автори: Шкута О.О., Устюжанінова О.Т.). 

82. Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Стежками 

рідного краю. Книга перша» (№ 106919, автори. Борисенко Н.М., 

Сидоренко Н.І., Гайворонська А.Д., Компаній Н.А.). 

83. Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Навчально-

методичний комплекс освітньої компоненти «Методика викладання 

дидактики у ЗВО» для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти 

денної та заочної форми навчання» (№ 106928, автор Гриценко І.В.). 

84. Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Навчально-

методичний комплекс освітньої компоненти «Дидактика» для здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня освіти денної та заочної форми навчання» 

(№ 106929, автор Гриценко І.В.). 

85. «Навчально-методичний комплекс освітньої компоненти «Методика 

навчання освітньої галузі «Математика» для здобувачів ІІІ-ІV курсу першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання» 

(№ 106981, автор Раєвська І.М.). 

86. Навчально-методичній посібник «Правознавство» (№ 107143, автори 

Галунько В.М., Зубенко В.В., Новікова М.М., Стратонов В.М.).  

87. Монографія «Оптимізація і ефективність адміністративно-правового 

забезпечення слідчої діяльності в Україні: теорія і практика» (№ 107146, 

автор Галунько В.М.).  

88. Монографія «Основи застосування адміністративної відповідальності до 

іноземців та осіб без громадянства в Україні» (№ 107147, автор 

Галунько В.М.).  

89. Літературно-письмовий твір наукового характеру «Методичні рекомендації 

та індивідуальні завдання  для самостійної роботи студентів з навчальної 

дисципліни «Менеджмент та адміністрування» для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування» (№ 107241, автор 

Соловйов А.І.). 

90. Літературно-письмовий твір наукового характеру «Методичні рекомендації 

щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Менеджмент 

та адміністрування» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» (№ 107242, автор Соловйов А.І.). 
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 До ДП «Український інститут інтелектуальної власності» подано 

заявки про реєстрацію авторського права на твір:  

1. Літературно-письмовий твір «Kherson State University Brendbook» (автори: 

Вінник М.О., Глухов І.Г., Гончаренко Т.Л., Гоштанар І.В., Костюк А.М., 

Кузнецов С.В., Кушнір Н.О., Лаврикова О.В., Левченко М.Г., Лемещук О.І., 

Мальчикова Д.С., Музикантов О.Г., Омельчук С.А., Петухова Л.Є., 

Пилипенко І.О., Соловйов А.І., Співаковський О.В., Толубець Г.О., 

Чорний О.І., Шапошникова І.В., Шахман Н.В.). 

2. Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Навчально-

методичний комплекс освітньої компоненти «Основи мовленнєвої 

діяльності» для здобувачів ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти денної форм навчання» (автори: Сугейко Л.Г., Чабан О.В.). 

3. Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Навчально-

методичний комплекс освітньої компоненти «Ономастика» для здобувачів 

ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми 

навчання.» (автори: Сугейко Л.Г., Чабан О.В.). 

4. Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Навчально-

методичний комплекс освітньої компоненти «Методика навчання 

української мови» для здобувачів ІІІ – ІV курсів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання» (автори: 

Сугейко Л.Г., Чабан О.В.). 

5. Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Навчально-

методичний комплекс освітньої компоненти «Технології навчання освітньої 

галузі «Мови і літератури» в початковій школі» для здобувачів І курсу 

другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форми 

навчання» (автори: Сугейко Л.Г., Чабан О.В.). 

6. Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Навчально-

методичний комплекс освітньої компоненти «Сучасне українське наукове 

мовлення» для здобувачів ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 

освіти денної та заочної форми навчання» (автори: доц. Сугейко Л.Г., 

Чабан О.В.). 

7. Методичні рекомендації «Теоретична фонетика англійської мови» (автор 

Валуєва І.В.). 

8. Літературно-письмовий твір наукового характеру: «Навчально-методичні 

рекомендації щодо організації самостійної роботи з практичної фонетики 

англійської мови для студентів І курсу спеціальності «Початкова освіта. 

Спеціалізація: Англійська мова», «Дошкільне виховання. Спеціалізація: 

Англійська мова» (автор Валуєва І.В.). 

9. Навчально-методичний посібник «Іноземна мова» (автор Валуєва І.В.). 

10. Монографія «Розвиток професійних умінь керівника загальноосвітньої 

школи у системі курсової перепідготовки» (автор Пермінова Л.А.). 

11.  Монографія «Професійна орієнтація старшокласників у навчально-

виховному процесі закладів І-ІІ рівнів акредитації» (автори: Пермінова Л.А., 

Вострікова В.В.). 
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 12. Навчальний посібник «Психолого-педагогічні умови формування 

пізнавальної діяльності дітей п’яти-шестирічного віку» (автори: 

Пермінова Л.А., Марусинець М.М.). 

13. Навчальний посібник «Розвиток творчого мислення у молодших школярів» 

(автори: Пермінова Л.А., Марусинець М.М.). 

 

У 2020/21 н.р. було здійснено реєстрацію в УкрІНТЕІ ініціативних 

науково-дослідних тем, що виконуються викладачами на кафедрах ХДУ:  

1. «Формування системи управління соціально-економічним розвитком 

регіонів» (державний реєстраційний номер 0120U104361, керівник доц. 

Макаренко С.М.). 

2. «Теоретико-прикладні засади формування інноваційного продукту в 

індустрії гостинності на Півдні України» (державний реєстраційний номер 

0120U104331, керівник доц. Яровий В.Ф.). 

3. «Теоретичні і методичні основи навчання плавання різних груп населення» 

(державний реєстраційний номер 0121U108015, керівник доц. Глухов І.Г.). 

4. «Оптимізація навчально-тренувального процесу спортсменів різної 

кваліфікації» (державний реєстраційний номер 0121U108195, керівник доц. 

Харченко-Баранецька Л.Л.). 

5. «Використання методів біотестування в аутекологічних, демекологічних і 

синекологічних дослідженнях» (державний реєстраційний номер 

0121U110727, керівник доц. Кундельчук О.П.). 

6. «Оцінювання екологічного стану річок України» (державний реєстраційний 

номер 0121U110769, керівник доц. Шахман І.О.). 

7. «Струртурно-семантичний та комунікативно-дискурсивний аспекти 

дослідження мовно-мовленнєвих одиниць німецької та романської мов» 

(державний реєстраційний номер 0121U110816, керівник доц. 

Солдатова С.М.). 

8. «Сучасні аспекти взаємодії людини та інфекції» (державний реєстраційний 

номер 0121U111285, керівник доц. Лисенко Є.М.). 

 

Було оформлено облікові та інформаційні картки і заключні звіти про 

виконання ініціативних і госпдоговірної науково-дослідних робіт та подано на 

державну реєстрацію до Українського інституту науково-технічної експертизи 

та інформації МОН України (УкрІНТЕІ, м.Київ): 

1. «Мовно-мовленнєві одиниці німецької мови: Структура. Семантика. 

Функції. Історія» (державний реєстраційний номер 0116U005790, керівник 

доц. Романова Н.В.). 

2. «Оптимізація навчально-тренувального процесу спортсменів різної 

кваліфікації» (державний реєстраційний номер 0116U005791, керівник доц. 

Стрикаленко Є.А.). 

3. «Оцінка впливу техногенних електромагнітних полів різного типу на живі 

організми з використанням рослинних тест-систем» (державний 

реєстраційний номер 0118U004403, керівник доц. Кундельчук О.П.). 
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 4. «Формування науково-практичних засад ефективного розвитку та 

управління економічною діяльністю підприємств в умовах зміцнення 

зовнішньоекономічних зв’язків» (державний реєстраційний номер 

0117U005022, керівник проф. Ушкаренко Ю.В.). 

5. «Діджиталізація третього покоління» (державний реєстраційний номер 

0221U105489, керівник Ревенко Є.С.). 

Співробітниками відділу систематично висвітлювалися новини з питань 

науково-дослідної роботи на сайті університету, які супроводжувалися 

відповідними фотоматеріалами. 

Також фахівці відділу здійснювали консультування науково-педагогічних 

працівників та аспірантів університету з питань створення та підтримки 

авторських профілів та отримання цифрового коду в реєстрі відкритих 

унікальних ідентифікаторів вчених (ORCID). 

Працівники відділу продовжували брати участь в апробації інформаційно-

аналітичної системи «Наукова та науково-технічна діяльність університету» та 

в тестуванні системи «Публікації Херсонського держаного університету», які 

були розроблені співробітниками кафедри інформатики, програмної інженерії 

та економічної кібернетики.  

Протягом звітного періоду відділом здійснювалася координація діяльності 

трьох спеціалізованих учених рад: 

- Д 67.051.03 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

(кандидата) педагогічних наук за спеціальностями 13.00.02 – теорія та 

методика навчання (українська мова), 13.00.02 - теорія та методика 

навчання (російська мова); 

- К 67.051.05 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови;  

- К 67.051.02 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук за спеціальностями 13.00.02 – теорія та методика 

навчання (математика), 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.  

У 2020/21 н.р. продовжено рейтингове оцінювання за 100-бальною 

системою наукових фахових видань університету за чотирма показниками: 

якість видання, склад редакційної колегії, якість рецензування, якість статей. 

Результати моніторингу наукових фахових видань університету затверджено у 

червні 2021 р. на засіданні науково-технічної ради університету: 

- збірник наукових праць «Природничій альманах (серія біологічні науки)» 

(93 бали); 

- збірник наукових праць «Інформаційні технології в освіті» (84 бали); 

- журнал «Чорноморський ботанічний журнал» (83 бали); 

- науковий вісник ХДУ. Серія «Психологічні науки» (83 бали); 

- науковий вісник ХДУ. Серія «Економічні науки» (82 бали); 

- журнал «Інсайт: психологічні виміри суспільства» (80 балів); 

- науковий вісник ХДУ. Серія «Географічні науки» (79 балів); 

- збірник наукових праць «Педагогічні науки» (79 балів); 

- науковий вісник ХДУ. Серія «Германістика та міжкультурна комунікація»   

(75 балів); 
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 - збірник наукових праць «Південний архів (філологічні науки)» (73 бали). 

Головним редакторам та особам, визначеним головними редакторами, чиї 

наукові фахові видання ввійшли до Переліку наукових фахових видань України 

(категорія «Б»), навчальне навантаження на 2020/21 н. р. загалом зменшено на 

100 годин.  

Працівниками відділу було проведено науково-організаційну роботу щодо 

реорганізації редакційної колегії збірника наукових праць «Південний архів 

(філологічні науки)». 

Відділ плідно співпрацював з головними редакторами та відповідальними 

секретарями 12 наукових видань ХДУ, здійснював організаційний супровід 

оформлення документів для надання науковим виданням грифа вченої ради, 

перереєстрації, заснування тощо. Усього протягом 2020/21 н.р. випущено 33 

випуски наукових фахових видань, засновником яких є ХДУ, та 15 інших 

наукових видань. Викладачі видали 4 монографії із грифом ученої ради 

університету.  

Також відділом здійснювалася координація діяльності 10 наукових шкіл 

університету та 19 науково-дослідних лабораторій. Підготовлено і підписано 

оновлені положення про науково-дослідні лабораторії. Оновлено сторінки 

діяльності лабораторій на сайті університету.  

На виконання наказу від 27.01.2021 № 1291-Д «Про проведення 

рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників, кафедр і 

факультетів університету в 2021 році» було проведено рейтингове оцінювання 

за визначеними для відділу показниками. Результати надано до відділу 

забезпечення якості освіти для узагальнення.  

Працівники відділу своєчасно готували відповіді на запити та листи 

Міністерства освіти та науки України, керівних органів області, органів 

місцевого самоврядування з питань організації наукової роботи ХДУ. Загалом 

за звітний період підготовлено 26 наказів по університету та 9 розпоряджень 

першого проректора. 

За сприяння працівників відділу Херсонський державний університет взяв 

участь у Всеукраїнській просвітницькій кампанії «Від ідеї до реалізації», 

організованій до Міжнародного дня інтелектуальної власності (26 квітня 2021 

року), отримавши відповідний сертифікат.  

 
 

 

 

 

Керівниця відділу з питань  

інтелектуальної власності             Валерія БЛАХ 


