
Щодо підготовки звіту 
про наукову діяльність 
за 2022 рік
ДОПОВІДАЧ: КАНДИДАТ ГЕОГРАФІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ КАФЕДРИ 
ГЕОГРАФІЇ ТА МЕТОДИКИ Ї Ї  НАВЧАННЯ КРАВЦОВА ІРИНА ВІТАЛІЇВНА 



Індивідуальний звіт про наукову діяльність 
науково-педагогічного працівника 

Що?

Де?

Коли? 



Структура звіту про наукову діяльність 
науково-педагогічного працівника 

1. Участь у науково-дослідній тематиці підрозділу − шифр теми, категорія 
(держбюджетна, госпдоговірна, в межах робочого часу), назва, стисло зміст 
виконаної роботи (до семи рядків).

2. Участь у виконанні індивідуальних або колективних ґрантів (окрім ґрантів 
на поїздки) − згідно з додатком 3.

3. Наукові стажування (термін; мета і завдання; науковий результат).

4. Наукове керівництво аспірантами, здобувачами, наукове консультування 
при написанні докторських дисертацій. Захист дисертацій аспірантами, 
докторантами (прізвище, назва дисертації, спеціальність, дата захисту, рік 
закінчення аспірантури, докторантури).



Структура звіту про наукову діяльність 
науково-педагогічного працівника 

5. Керівництво студентською науковою роботою, спільні публікації, 
керівництво студентськими гуртками, підготовка студентів для участі у 
Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт тощо.

6.Видавнича діяльність.

7. Патентно-ліцензійна діяльність:

8. Рецензування та опонування дисертацій, відгуки на автореферати, 
експертні висновки.

9. Членство у спеціалізованих вчених, експертних радах, редколегіях 
наукових журналів тощо.

10. Інше.



1. Участь у науково-дослідній тематиці 
підрозділу − шифр теми, категорія 
(держбюджетна, госпдоговірна, в межах 
робочого часу), назва, стисло зміст виконаної 
роботи (до семи рядків)

Тема науково-дослідної роботи кафедри географії та методики її 
навчання «Дослідження ландшафтного різноманіття лісостепу і 
степу правобережної України» (державний реєстраційний номер 
№ 0111U007532). 

Коротко опишіть зміст виконаних досліджень, які були 
опубліковані. Пам'ятайте, текст до семи рядків!!!



2. Участь у виконанні індивідуальних або 
колективних ґрантів (окрім ґрантів на 
поїздки) − згідно з додатком 3

Це завдання для наукового і професійного зростання кафедри на 
близьку ПЕРСПЕКТИВУ!!!



3. Наукові стажування (термін; мета і 
завдання; науковий результат)

На цей пункт звіту дайте відповідь на такі питання:

- терміни;

- мета;

- завдання;

- науковий результат (монографія / стаття / матеріали 
конференцій, тощо). 



4. Наукове керівництво аспірантами, 
здобувачами, наукове консультування при 
написанні докторських дисертацій. Захист 
дисертацій аспірантами, докторантами 
(прізвище, назва дисертації, спеціальність, 
дата захисту, рік закінчення аспірантури, 
докторантури)

Захист дисертацій у 2022 році!!!



5. Керівництво студентською науковою 
роботою, спільні публікації, керівництво 
студентськими гуртками, підготовка студентів 
для участі у Всеукраїнських конкурсах 
студентських наукових робіт тощо
- назва студентського гуртка, кількість студентів;

- статті, підготовлені студентами і у співавторстві із науковими керівниками 
(ДСТУ 2015);

- тези, підготовлені студентами і у співавторстві із науковими керівниками 
(ДСТУ 2015);

- участь у відповідних етапах Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з географії та методики навчання географії (2022 рік)



6. Видавнича діяльність (ДСТУ 2015)



6. Видавнича діяльність (ДСТУ 2015)



6. Видавнича діяльність (ДСТУ 2015)
https://library.udpu.edu.ua/informatsiia-dlia-vykladachiv/skladannya-spisku-literaturi

https://library.udpu.edu.ua/informatsiia-dlia-vykladachiv/skladannya-spisku-literaturi


6. Видавнича діяльність (ДСТУ 2015)



6.Видавнича діяльність.
6.1. Праці, що опубліковані (бібліографічний опис згідно з державним стандартом ДСТУ 2015):

– Монографії (після опису, якщо є рекомендація Вченою радою університету, зазначити дату і 
номер протоколу):

в Україні;

за кордоном.

– Підручники (після опису, якщо є рекомендація Вченою радою університету, зазначити дату і 
номер протоколу);

– Навчальні посібники (після опису, якщо є рекомендація Вченою радою університету, зазначити 
дату і номер протоколу).

– Статті:

проіндексовані у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science (у 
дужках вказуємо наукометричну базу та лінк на статтю);



6.Видавнича діяльність
6.1. Праці, що опубліковані (бібліографічний опис згідно з державним стандартом ДСТУ 2015):

– Статті:

проіндексовані у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science (у дужках 
вказуємо наукометричну базу та лінк на статтю);

у закордонних виданнях;

у наукових виданнях України (категорія Б) (у дужках вказуємо категорія Б та лінк на статтю);

в інших виданнях України.

– Тези доповідей:

на міжнародних конференціях:

в межах України;

за кордоном.

на всеукраїнських конференціях;

на регіональних конференціях.



6.Видавнича діяльність



6.Видавнича діяльність



7. Патентно-ліцензійна діяльність
Приклад оформлення патенту за ДСТУ 2015 р.
Комбайн рослинозбиральний універсальний : пат. 77937 Україна : МПК A01D 41/02, A01D 
41/04, A01D 45/02. № а 2011 09738 ; заявл. 05.08.2011 ; опубл. 11.03.2013, Бюл. № 5. 

Приклад оформлення авторського свідоцтва за ДСТУ 2015 р.

А. с. 1417832 СССР, МКИ A 01 F 15/00. Стенка рулонного пресс-подборщика / В. Б. Ковалев, 
В. Б. Мелегов. № 4185516 ; заявл. 22.01.87 ; опубл. 23.08.88, Бюл. № 31.



8. Рецензування та опонування дисертацій, 
відгуки на автореферати, експертні висновки

Групуємо та наводимо перелік в 
хронологічному порядку. 



9. Членство у спеціалізованих вчених, 
експертних радах, редколегіях наукових 
журналів тощо

Назва спеціалізованої вченої ради.

Назва експертної ради. 

Назва наукового журналу. 



10. Інше
Доповіді на конференціях.

Участь у роботі науково-практичних, методичних 
семінарів.

Робота на майстер-класах, workshop, etc. 

Прослуховування вебінарів (дата, тема, кількість годин).

Підготовка рецензій на випускні кваліфікаційні роботи. 



Оформлення індивідуального звіту
Шрифт – Times New Roman

Розмір шрифту – 12

Інтервал – 1,0

Рівняння тексту – по ширині

Для розділення символів використовуйте клавішу пробілу, а не 
комбінацію «Cntrl + Shift»

Колір тексту – чорний 



Пам'ятайте, на основі Ваших звітів 
укладається звіт про наукову діяльність 
кафедри.

Кінцева дата здачі звіту:

25 листопада 2022 року (10.00 год.)



Дякую за увагу!!!


