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Суспільні науки

Галузь знань 

«Освіта/педагогіка»

Галузь знань 

«Журналістика»

Галузь знань 

«Міжнародні відносини

Галузь знань 

«Право»

Галузь знань 

«Соціальні та поведінкові науки»

Галузь знань 

«Публічне управління та 

адміністрування»

Галузь знань 

«Сфера обслуговування»

Технічні науки

Галузь знань 

«Інформаційні технології»

Гуманітарні науки та 
мистецтво

Галузь знань 

«Гуманітарні науки»

Галузь знань 

«Культура і мистецтво»

Математичні науки та 
природничі науки

Галузь знань 

«Математичні науки»

Галузь знань 

«Природничі науки»

Наукові напрями та галузі знань університету

Біологія та охорона 
здоров’я

Галузь знань 

«Біологія»

Галузь знань 

«Охорона здоровʼя»



Пріоритетні напрями наукової діяльності 

університету 

Дослідження проблем наук про життя та розвиток біотехнологій, збереження і збагачення 

біоресурсів та покращення їхньої якості й безпечності, збереження біорізноманіття.

Дослідження проблем суспільних та гуманітарних наук.

Дослідження проблем фізико-математичних і технічних наук (інтелектуальні інформаційні та 

інформаційно-аналітичні технології; інтегровані системи баз даних та знань; національні 

інформаційні ресурси; технології та засоби розробки програмних продуктів і систем; технології та 

засоби математичного моделювання, оптимізації та системного аналізу розв'язання надскладних 

завдань державного значення).



Наукове фахове видання категорії «Б»

Information Technologies in Education

Забезпечує публікації за спеціальністю  011 

Опубліковано 4 випуски

Наукова школа «Інформаційно-комунікаційні 

технології в освіті»

(д.пед.н., проф. Співаковський О.В.) 

Науково-дослідна лабораторія з проблем управління якістю навчання з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій

(науковий керівник - к.ф.-м.н., доц. Кравцов Г.М.)

Науковий напрям «Технічні науки»

Основні наукові результати:

- 3 публікації (у видавництві категорії «А», індексовані в Scopus).

- Участь у наукових заходах міжнародного та усеукраїнського рівня: 2 

доповіді на міжнародній конференції ICTERI 2021.

Госпдоговірна науково-дослідна робота «Аналіз та 
обробка даних щодо публікаційної активності учасників 

освітнього процесу Херсонської державної 
морської академії у 2021 році» 

(науковий керівник доц. Вінник М.О.)
Обсяг фінансування – 7,00 тис. грн. 

Термін виконання: 27.08.2021-31.12.2021

Виконання завдань перспективного плану розвитку 

наукового напряму «Технічні науки», отримання базового 

фінансування
(науковий керівник проф. Песчаненко В.С.)

Обсяг фінансування – 39,40 тис. грн. 
Термін виконання: 08.2021 - 12.2021

Тематика наукових досліджень

Основні наукові результати:

Захищено 2 дисертації на отримання наукового ступеня доктора

філософії. Проведено міжнародну наукову конференцію,

підготовлено колективну монографію, опубліковані статті в

закордонних наукових журналах категорії «А»



Голова ради – д.ф.-м.н., 

проф.  ЛЬВОВ М.С.

Здобувач – Полторацький М.Ю.

Спеціалізована вчена рада 

ДФ 67.051.003

спеціальність 121 Інженерія 

програмного забезпечення

Голова ради – д.е.н., 

проф. КОБЕЦЬ В.М.

Здобувач – Тарасич Ю.Г.

Спеціалізована вчена рада

ДФ 67.051.003

спеціальність 121 Інженерія

програмного забезпечення

Валько Наталія Валеріївна

докторка педагогічних наук, професорка 

кафедри  комп’ютерних наук та 

програмної інженерії

Кобець Віталій Миколайович

доктор економічних наук, професор 

кафедри  комп’ютерних наук та 

програмної інженерії 

Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 
доктор філософії

Отримали вчене звання професора

Науковий напрям «Технічні науки»



НБД Scopus

№ 

п/п

Науковці h-індекс

1. Бабічев С.А. 14

2. Кобець В.М.

Кравцов Г.М.

7

3. Валько Н.В. 6

4. Кушнір Н.О.

Львов М.С.

Песчаненко В.С.

5

5. Вінник М.О.

Співаковський О.В.

4

Топ науковці наукового напряму за h-індексом



ХVII Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-

комунікаційні технології в освіті, дослідженнях та індустріальних 

додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань» ICTERI 2021 

(28 вересня - 02 жовтня 2021 року)



ЗАВЕРШЕНЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 

«Молекулярний баркод симбіотичних угрупувань як основа для 

оцінки структури наземних літогенних біотопів» 

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

Обсяг фінансування – 202,675 тис.грн

Результати виконання: 3 статті в журналах, що входять до 

НБД Scopus і Web of Science; 

4 статті у наукових фахових виданнях України категорії «Б»; 

захист магістерської роботи; виконано 5 госпдоговірних НДР 

на загальну суму 57,03 тис.грн. 

Науковий напрям «Біологія та охорона здоров’я»



«Інвентаризація старих парків та дерев 
Миколаївської області» 

(науковий керівник проф. Мойсієнко І.І.) 
Обсяг фінансування – 190,00 тис. грн.

Термін виконання: 05.04.2021-30.10.2021

«Наукове обґрунтування реорганізації 
об’єкту природно-заповідного фонду 

заповідного урочища місцевого 
значення «Летючі піски», 

розташованого в межах ДП 
«Великоолександрівське ЛМГ»

(науковий керівник 
проф. Ходосовцев О.Є.) 

Обсяг фінансування – 25,20 тис. грн.
Термін виконання: 09.09.2021-

31.10.2021

«Вплив розробки Давидово-Брідського 
родовища вапняків на біологічне 

різноманіття»
(науковий керівник проф. Ходосовцев О.Є.) 

Обсяг фінансування – 10,05 тис. грн.
Термін виконання: 10.09.2021-15.10.2021

«Вплив будівництва 
багатофункціонального житлового 
комплексу із багатоквартирними 

житловими будинками 4-5 поверхами 
із підземними паркінгами та дитячим 

садком-школою в смт. Козин 
(Обухівський район, Київська область) 

на флору, фауну та біотопи»
(науковий керівник 

проф. Ходосовцев О.Є.) 
Обсяг фінансування – 5,04 тис. грн.

Термін виконання: 30.11.2021-
15.12.2021

«Ведення кадастру природно-заповідних 
територій та об`єктів природно-

заповідного фонду»
(науковий керівник проф. Ходосовцев О.Є.) 

Обсяг фінансування – 9,60 тис. грн.
Термін виконання: 01.12.2021-10.12.2021

«Картування оселищ європейського 
значення та вивчення стану популяцій 

видів флори і фауни, занесених до 
Бернської конвенції» 

(науковий керівник проф. Мойсієнко І.І.) 
Обсяг фінансування – 9,60 тис. грн. 

Термін виконання: 01.12.2021-
20.12.2021

«Вплив будівництва житлово-
громадських комплексів по вул. 

Монашинська в смт. Козин Обухівського 
району Київської області на флору, 

фауну та біотопи» (науковий керівник 
проф. Ходосовцев О.Є.) 

Обсяг фінансування – 5,04 тис. грн. 
Термін виконання: 30.11.2021-24.12.2021

Науковий напрям «Біологія та охорона здоров’я»



Науковий керівник – д.б.н., 

проф. Мойсієнко І.І.

Здобувачка – Дайнеко П.М.

Галузь знань 09 Біологія  

спеціальність 091 Біологія

Захист відбувся 19.07.2021 р.

в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН 

України.

Філогенія, таксономія, різноманіття та охорона 

фіто-, бріо- та ліхенобіоти Північного 

Причорномор’я 

(д.б.н., проф. Бойко М.Ф.) 

Основні наукові результати:

Захищено дисертацію на отримання наукового ступеня

доктора філософії. Опубліковано 5 статей в закордонних

наукових виданнях категорії А.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня 
доктор філософії

Наукова школа 

Науковий напрям «Біологія та охорона здоров’я»



Забезпечує публікації 

за спеціальністю 091

Вийшло з друку 4 випуски 

Забезпечує публікації 

за спеціальністю 091 

Вийшло з друку 2 випуски

Забезпечує публікації 

за 9 спеціальностями - 017, 091, 221, 

222, 224, 226, 227, 228, 229

ХДУ співзасновник

Наукові фахові видання категорії «Б» Наукові видання 

Науковий напрям «Біологія та охорона здоров’я»



Біорізноманіття та екологічного моніторингу 

ім. Й.К. Пачоського
науковий керівник - д.б.н., проф. Ходосовцев О.Є.

Активних форм навчання біології та екології
наукова керівниця - д.пед.н., к.б.н.. проф. Сидорович М.М.

Екології рослин, охорони довкілля та 

раціонального природокористування
науковий керівник - д.б.н., проф., Мойсієнко І.І.

Фізіології кровообігу
наукова керівниця - к.б.н., доц. Гасюк О.М..

Інтродукції рослин (Агробіостанція –

ботанічний сад)
науковий керівник - д.б.н., проф. Бойко М.Ф.

Виконується науково-дослідна робота на базі лабораторії 

за 2 ініціативними НДР.

Втілення в навчальний процес методичного комплекту

для підготовки майбутніх учителів біології з метою

формування у них дослідницької компетентності під час

вивчення фахових дисциплін.

Виконується науково-дослідна робота на базі 

лабораторії за 2 госпдоговірними науково-

дослідними роботами.

Досліджено степову зону Херсонської області.  

Проведено дослідження по рідкісним видам 

Нижньодніпровських пісків.

Виконується науково-дослідна робота на базі 

лабораторії за 4 ініціативними темами.

Виконується науково-дослідна робота на базі 

лабораторії за 2 ініціативними НДР..

Надруковано статті з наукового напряму в

вітчизняних та зарубіжних наукових фахових

виданнях категорії «А» (індексованих у

наукометричних базах даних Scopus та/або WoS)

Проведено дослідження з підготовки  «Каталогу 

Голонасінних у дендрологічних колекціях 

України». Упорядковано матеріали багаторічних 

досліджень щодо колекції Ботанічного саду ХДУ та 

подано їх разом з відповідними фотоматеріали для 

внесення до каталогу. Колекцію ботанічного саду 

поповнено 55 видами та  33 сортами рослин.

Молекулярної біології

науковий керівник - к.б.н., доц. Бесчасний С.П.

На базі лабораторії виконувалася науково-дослідна 

робота, що фінансувлася за рахунок загального 

фонду державного бюджету.

Науковий напрям «Біологія та охорона здоров’я»

наукові лабораторії



Топ науковці наукового напряму за h-індексом

НБД Scopus

№ 

п/п

Науковці h-індекс

1. Мойсієнко І.І. 11

2. Ходосовцев О.Є. 9

3. Бойко М.Ф.

Дармостук В.В.

5

Науковий напрям «Біологія та охорона здоров’я»



Участь у реалізації україно-швейцарського проєкту «Скорочення 

поширеності факторів ризику неінфекційних захворювань (НІЗ) в 

України» («Діємо для здоров’я»)

Науковий напрям «Біологія та охорона здоров’я»



І Регіональний науково-практичний семінар 

«Традиції та інновації фізичної терапії та ерготерапії на Херсонщині» 

(16 листопада 2021 року)

Науковий напрям «Біологія та охорона здоров’я»



Відкриття лабораторії для студентів-реабілітологів

(15 листопада 2021 року)

Науковий напрям «Біологія та охорона здоров’я»



«Методичні основи навчання плавання дітей 6-7 років в умовах 
спортивного басейну»

(науковий керівник доц. Глухов І.Г.) 
Обсяг фінансування – 21,00 тис. грн. 

Термін виконання: 22.03.2021-22.10.2021

«Проведення психологічного дослідження за адвокатським 
запитом та надання думки психолога»

(наукова керівниця Ревенко С.П.) 
Обсяг фінансування – 3,00 тис. грн. 

Термін виконання: 24.09.2021-01.10.2021

«Проведення психологічного дослідження за адвокатським 
запитом та надання висновку психолога» 

(наукова керівниця Ревенко С.П.)
Обсяг фінансування – 3,00 тис. грн.

Термін виконання: 29.11.2021-03.12.2021

Виконання НДР 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)» з Краковським економічним 

університетом

(науковий керівник д.е.н., доц. Макаренко С.М.)
Обсяг фінансування у 2021 році  - 228,519 тис. грн

Термін виконання: 22.08.2021-20.12.2021

Науковий напрям «Суспільні науки»



Голова спецради – д.пед.н., 

проф. ПЕНТИЛЮК М.І. 

Спеціалізована вчена рада 

Д 67.051.03 

зі спеціальності: 13.00.02 - теорія та 

методика навчання (українська 

мова); 13.00.02 - теорія та методика 

навчання (російська мова)

Голова спецради – д.пед.н., 

проф. СПІВАКОВСЬКИЙ О.В.

Спеціалізована вчена рада 

К 67.051.02 

зі спеціальності: 13.00.02 - теорія та 

методика навчання (математика); 

13.00.04 - теорія та методика 

професійної освіти

Голова ради – д.пед.н., 

проф. СЛЮСАРЕНКО Н.В.

Здобувач – Бальоха А.С.

Спеціалізована вчена

рада ДФ 67.051.004 

спеціальність 015 

Професійна освіта

Голова ради – д.психол.н., 

проф. БЛИНОВА О.Є.

Здобувач – Дрозд Л.В.

Спеціалізована вчена

рада ДФ 67.051.001 

спеціальність 053 

Психологія

Голова ради – д.пед.н., 

проф. ПЕТУХОВА Л.Є.

Здобувач – Коваленко О.М.

Спеціалізована вчена рада 

ДФ 67.051.005 

спеціальність 011 Освітні, 

педагогічні науки

Науковий напрям «Суспільні науки»



Галузь знань 08 Право, спеціальність 081 Право

Здобувачка - Дмитренко Н.А.

Науковий керівник – д.ю.н., проф.Саінчин О.С.

Захист відбувся 27.07.2021 р. в Одеському 

державному університеті внутрішніх справ.

Соловйов Андрій Ігорович

декан факультету бізнесу і 

права, доктор економічних наук, 

професор кафедри економіки, 

менеджменту та 

адміністрування

Яковлева Світлана Дмитрівна

докторка психологічних наук, 

професорка кафедри спеціальної 

освіти

Гавловська Аліна Олександрівна

кандидатка юридичних наук, доцентка

кафедри  національного, міжнародного 

права та правоохоронної діяльності

Синякова Катерина Миколаївна 

кандидатка економічних наук, 

доцентка кафедри економіки, 

менеджменту та адміністрування

Отримали вчене звання професора Отримали вчене звання доцента

Захист дисертації на здобуття наукового 
ступеня доктора філософії

Науковий напрям «Суспільні науки»



Забезпечує публікації

за 5 спеціальностями – 011, 

012, 013, 014, 015

Опубліковано 4 випуски

Забезпечує публікації

за спеціальністю 053 

Опубліковано 4 випуски

Забезпечує публікації

за спеціальністю 053 

Опубліковано 2 випуски

Забезпечує публікації

за 2 спеціальностями – 015, 073

Опубліковано 4 випуски

Науковий напрям «Суспільні науки»



Топ науковці наукового напряму за h-індексом

НБД Scopus

№ п/п Науковці h-індекс

1. Попович І.С. 11

2. Блинова О.Є. 9

3. Мохненко А.С. 3

Науковий напрям «Суспільні науки»



Лабораторія медико-біологічних основ 

фізичного виховання та спорту
науковий керівник - к.фіз.вих, доц. Возний С.С.

Лабораторія розвитку дитини «Надія»

наукова керівниця - к.психол.н., доц. Бабатіна С.І.

Соціологічна лабораторія 
наукова керівниця - д.соц.н., проф. Шапошникова І.В.

Лабораторія педагогічних досліджень та 

інноваційно-освітніх технологій
науковий керівник - д.пед.н., проф. Андрієвський Б.М. 

Лабораторія  оздоровчих технологій у 

спеціальній освіті
наукова керівниця - д.психол.н., проф.  Яковлева С.Д.

Центр прогнозно-планових ініціатив 

Таврійського регіону
наукова керівниця – д.е.н., доц. Шашкова Н.І.

Лабораторія розвивального навчання
науковий керівник - к.пед.н., доц. Таточенко В.І.

Лабораторія психології розвитку сім’ї та 

гендерних ресурсів

наукова керівниця - д.психол.н., проф. Шебанова В.І.

Теоретичні і методичні засади професійного становлення фахівця у 
галузі соціальної роботи

наукова керівниця  - к.пед. н., доц. Копилова С.В.

Науковий напрям «Суспільні науки»



Фундаментальні та прикладні проблеми освітньої 

галузі

(д.пед.н., проф. Слюсаренко Н.В.) 

Захищено 2 дисертації на отримання доктора філософії.

Опубліковано 2 статті в зарубіжних журналах.

Ініційовано проведення  ІV Всеукраїнської науково-практичної 

краєзнавчої конференції «Минуле і сучасність: Таврія. 

Херсонщина. Каховка».

Теорія та практика кримінального процесу  та 

криміналістики 

(д.ю.н., проф. Стратонов В.М.) 

Захищено дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних

наук, кандидата юридичних наук, доктора філософії.

Опубліковано 3 статті у виданнях, індексованих у НБД Scopus, 3 статті у

збірниках наукових праць категорії «Б».

Соціалізація дитини в сім’ї: теорія, історія, практика

(д.пед.н., проф. Федяєва В.Л.) 

Опубліковано 4 статті в зарубіжних журналах та 4 вітчизняних збірниках.

Організовано та проведено науково-методичний семінар «Науковий 

осередок Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського в 

Херсонському державному університеті: історія становлення, здобутки, 

перспективи розвитку»

Психологія соціальної мобільності особистості

(д.психол.н., проф. Блинова О.Є.)

Виконання наукової теми кафедри психології «Соціально-психологічні 

виміри становлення та розвитку особистості».

Опубліковано 4 статті в зарубіжних журналах та 4 вітчизняних збірниках; 

Брали участь у  міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях.

Підготовлено та проведено ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію 

«Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості» 

Реалізація освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти в 

моделі трисуб`єктної дидактики

(д.пед.н., проф. Петухова Л.Є.) 

Школа заснована у вересні 2021 року, наказ від 01.10.2021 № 1003-Д.

Кваліфікаційний склад наукової школи (осіб):  1 д.пед.н. та 5 кандидатів.

Отримано 3 авторських свідоцтва на літературний твір. 

Подано заявку  для участі в конкурсному відборі проєктів наукових робіт 

та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених.

Науковий напрям «Суспільні науки»

наукові школи



ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості»

(30 вересня - 01 жовтня 2021 року)

Науковий напрям «Суспільні науки»



Міжнародна науково-практична конференція «Голокост у 

регіональному вимірі: передумови, стратегії  порятунку, дослідження 

та збереження пам’яті» (23 лютого 2022 року)

Науковий напрям «Суспільні науки»



«Підготовка сценаріїв екскурсій-лекцій для 
зоотеатру «Відповідальний землянин» 
(науковий керівник доц. Левченко М.Г.)

Обсяг фінансування – 27,00 тис. грн. 
Термін виконання: 15.03.2021-20.08.2021

«Формування професіональних 
хореографічних 

здібностей дітей 6 – 12 років»
(науковий керівник доц. Левченко М.Г.) 

Обсяг фінансування – 2,50 тис. грн. 
Термін виконання: 28.10.2021-18.12.2021

Госпдоговірні науково-дослідні роботи 

Лінгвокогнітивні та комунікативно-

прагматичні аспекти дослідження тексту

(д.філол.н., проф. Бєлєхова Л.І.)

Технології формування комунікативно-

професійної компетенції майбутніх 

фахівців гуманітарної сфери в умовах 

стандартизованої мови освіти

(д.пед.н., проф. Пентилюк М.І.) 

Захищено дисертацію на здобуття 

наукового ступеня кандидата 

філологічних наук. Опубліковано низку 

статей в закордонних наукових 

виданнях.

Взято участь у підготовці 2 

монографій, опубліковано 6 статей у 

наукових фахових виданнях категорії 

«Б». Участь у міжнародній і 2 

всеукраїнських конференціях

Наукові школи

Науково-дослідна лабораторія

«Українська література в англомовному світі»

науковий керівник - к.філол.н., доц. Немченко І.В.
Отримання гранту за програмою 

«Ukraine in European Dialogue» для виконання дослідження «Стратегії 

виживання під час Голодомору 1932-1933 рр. в Україні»

виконавець - к.і.н., доц. Кузовова Н.М.

Науковий напрям «Гуманітарні науки 
та мистецтво»



Голова спецради –

д.філол.н., проф. 

БЄЛЄХОВА Л.І.

Спеціалізована вчена рада 

К 67.051.05 

зі спеціальності 10.02.04 –

германські мови

Галузь знань 03 Гуманітарні науки

спеціальність 035 Філологія.

Здобувачка - Плетена О.

Наукова керівниця - д.філол.н., проф.Ільїнська Н.І.

Захист відбувся 18.05.2021 р. у ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника»

Захист дисертації на
здобуття наукового ступеня
доктора філософії

Омельчук Сергій Аркадійович

перший проректор, доктор педагогічних наук, 

професор кафедри української і слов'янської 

філології та журналістики

Співаковська

Євгенія Олександрівна

докторка педагогічних наук, професорка 

кафедри англійської філології та світової 

літератури імені професора О.Мішукова

Отримання вченого звання 
професора

Лебедєва Аеліта Володимирівна

кандидатка філологічних наук, доцентка

кафедри англійської мови та методики її 

викладання

Отримання вченого звання 
доцента

Науковий напрям «Гуманітарні науки 
та мистецтво»



Забезпечує публікації 

за спеціальністю 035

Вийшло з друку 3 випуски 

Забезпечує публікації 

за спеціальністю 032 

Вийшло з друку 4 випуски

Забезпечує публікації 

за спеціальністю 035

Вийшло з друку 2 випуски 

Поновлено і внесено до 

переліку фахових 

видань категорії «Б»

Науковий напрям «Гуманітарні науки 
та мистецтво»



Круглий стіл «Філософсько-світоглядний вимір сучасності: 

міжгалузеві диспути» (19 листопада 2021 року)

Науковий напрям «Гуманітарні науки 
та мистецтво»



Молікевич Роман Сергійович

кандидат географічних наук, доцент 

кафедри географії та екології

Гукалова Ірина Володимирівна

докторка географічних наук, 

професорка кафедри географії та 

екології

«Контроль за станом стічних вод приватного 
акціонерного товариства «Чаплинський 

маслосирзавод»
(наукова керівниця доц. Попович Т.А.)
Обсяг фінансування – 10,20 тис. грн. 

Термін виконання: 22.02.2021-20.12.2021

«Проведення тренінгу для представників ОТГ з 
питань діагностики соціальних проблем та 

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

Обсяг фінансування – 14,00 тис. грн.
Термін виконання: 24.05.2021-27.05.2021

Науковий напрям  «Математичні науки 

та природничі науки»

Забезпечує публікації 

за 2 спеціальностями – 103, 106

Опубліковано 2 випуски

Лабораторія аналітичного контролю
наукова керівниця - к.т.н., доц. Попович Т.А.

Лабораторія синтезу біологічно активних речовин
науковий керівник - к.х.н., доц. Речицький О.Н.

Отримання вченого 
звання професора

Отримання вченого 
звання доцента

Госпдоговірні науково-дослідні роботи 

Науково-дослідні лабораторії 

Наукове фахове видання 
категорії «Б» 



НБД Scopus

№ п/п Науковці h-індекс

1. Савченко О.Г. 7

2. Бистрянцева А.М. 5

3. Кундельчук О.П.

Шахман І.О.

3

Топ науковці наукового напряму за h-індексом

Науковий напрям  «Математичні науки 

та природничі науки»



Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в 

Україні» (16 вересня 2021 року)

Науковий напрям  «Математичні науки 

та природничі науки»



Презентація книги «Фундаментальні фізичні та математичні 

константи: Задачі з розв’язаннями» професора, завідувача 

кафедри фізики та методики її викладання Сергія Кузьменкова

(17 листопада 2021 року)

Науковий напрям  «Математичні науки 

та природничі науки»



Діяльність Наукового товариства студентів, аспірантів, 

докторантів та молодих учених



Діяльність Наукового товариства студентів, аспірантів, 

докторантів та молодих учених



Організаційний супровід наукової діяльності 
в університеті під час воєнного стану



СЛАВА УКРАЇНІ!

Сергій ОМЕЛЬЧУК
www.omelchuk.ks.ua

omegas1975@gmail.com


