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2. НАУКОВА РОБОТА 

2.1. Виконання науково-дослідних робіт 
№ 

п/п 

ПІБ керівника,  

науковий ступінь, 

вчене звання 

Назва 

Міжнародна програма 

   

Державна програма 

   

Госпорозрахункова тематика 

   

Ініціативна тематика 

 Шаравара Т.О.,  

доктор історичних 

наук, доцент 

Особливості розвитку української культури та проблеми її 

збереження в умовах сучасного існування 

 Шаравара Т.О.,  

доктор історичних 

наук, доцент 

Актуальні питання сучасної філології та особливості викладання 

мовних дисциплін в аграрному вищому навчальному закладі 

2.2 Видання друкованих праць  

(підручників/навчальних посібників, монографій*) 

№ Автори 

Місце  

Рік видання 
Обсяг, др. арк. 

Рекомендовані Вченою радою ПДАА 

1 Шаравара Т.О. 

Випускники Віленського військового піхотного училища у 

боротьбі за українську державність (1917 – 1923 рр.) / 

Т. О. Шаравара. – К. : Видавництво Ліра-К, 2016.– 244 с. (12,5 

др. арк.) [Монографія]. 

2 Дедухно А.В. 
Перформативи в мові й мовленні. – К., 2017. – 245 с. (10 др. 

арк.) [Монографія]. 

Інші видання 

1 Шаравара Т.О. 

Шаравара Т.О. Опозиційний рух України у витоків сучасної 

державності // Місцева влада в країнах пострадянського 

простору : [колективна монографія] / Кол. авт.; заг. ред. д. 

держ. упр. П.В. Ворони, Т.О. Шаравари та ін. – К. 2016 р. – 

528 с. – С. 154-172. (1 др. арк.) 
* У разі співавторства – вказується фіксований власний внесок кожного НПП кафедри 

За 2016-2017 н. р. викладачами кафедри було видано 3 одиниці навчально-

наукової літератури, тобто на одну штатну одиницю професорсько-

викладацького персоналу припадає 1,51 ум. др. арк. На навчальний рік (усього 

23,5 ум. др. арк.). 

2.3. Публікації 
№ 

п/п 

ПІБ автора Назва 

Місце і рік видання  

Обсяг сторінок (др. арк.) 

У періодичних виданнях, які включені до до наукометричних баз, зокрема Scopus або 

WebofScienceCoreCollection 

У закордонних виданнях 

1 Шаравара Т.О.  Social innovations of local self-government on the territory of Ukraine at 

the end of the XIXth – beginning of the XXth centuries: historical aspect. 

Science and Education a New Dimension. Humanities and Social 

Sciences, IV(18), I.: 109, 2016. BUDAPEST. – С. 19-24. [Copernicus]. 

(0,5 др. арк.) 
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2 Сільчук О.В.,  

Ніколаєнко Ю.О. 

Fundamental approaches to the formation of communication culture of 

future agrarians in the study of humanities [Copernicus]. (14 сторінок, 0,5 

др. арк.) 

У фахових виданнях України 

1 Шаравара Т.О.  Участь випускників Віленського військового піхотного училища у 

розбудові культурно-освітніх відділів у польських таборах для 

інтернованих українських військ (1920–1923 рр.). / Т.О. Шаравара // 

Історія науки і біографістика. – 2017. – Вип. 1. – Режим доступу: 

http://inb.dnsgb.com.ua/2017-1/15.pdf. (1,5 др. арк.) 

2 Люлька В.М. До питання аналізу окремих назв та імен у романі Джонатана Свіфта 

«Мандри Гуллівера» / В.М. Люлька, Н.І. Тарасова // Філологічні 

науки: Збірник наукових праць. – Випуск 21. – Полтава, 2016. – С. 52-

56.  (0,2 др. арк.) 

3 Ніколаєнко Ю.О. Адаптивне навчання як засіб підвищення якості іншомовної 

підготовки здобувачів ступеня доктора філософії / Ю.О. Ніколаєнко // 

Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 1 до 

Вип. 37, Том ІІІ (71): Тематичний випуск «Вища освіта України у 

контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: 

Гнозис, 2016. – С. 183 – 190. (0,4 др. арк.) 

4 Сизоненко Н.М. Цикл «Під вічним небом» В. Шевчука як метатекст / Н.М. Сизоненко 

// Літературний процес: методологія, імена, тенденції. – К., 2017. (10 

с., 0,5 др. арк.) 

5 Тагільцева Я.М. Особливості складних слів у англомовного економічному дискурсі /  
Я.М. Тагільцева // Наукові записки Національного університету 

«Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць. 

– Острог, 2017. – С. 144 – 146. (0,5 др. арк.) 

Інші видання 

1 Сизоненко Н.М. Шевчук Василь Андрійович // Енциклопедія історії України : у 10 т. – 

К. (0,2 др.арк.). 

Збірники тез доповідей 

1 Шаравара Т.О.  Особливості формування фондів бібліотек близького сходу / 

Т. Шаравара // Документно-інформаційні комунікації в умовах 

глобалізації: стан, проблеми і перспективи: матеріали ІІ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Полтава: 

ПолтНТУ, 2016 . – С. 157 – 160. (0,1 др. арк.)  

2 Шаравара Т.О.  Особливості розвитку української культури із 1350-х – до 1650 років: 

чи мав місце занепад? / Т.О. Шаравара // Стратегія соціально – 

економічного розвитку України в умовах трансформації: аналіз 

помилок і пошук рішень. Матеріали міжнародно науково-практичної 

конференції (Полтава, 18 квітня 2017 р.). (0,1 др. арк.) 

3 Дедухно А.В. Мова в умовах світової глобалізації / А. Дедухно // Документно-

інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми і 

перспективи: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції. – Полтава: ПолтНТУ, 2016 . – С. 290 – 291. (0,1 др. арк.) 

4 Дедухно А.В. Елементи дистанційної освіти в системі підготовки майбутніх 

фахівців / А.В. Дедухно // Збірник наукових праць науково-

практичної конференції професорсько-викладацького складу 

Полтавської державної аграрної академії за підсумками науково-

дослідної роботи в 2016 році (м. Полтава, 17 – 18 травня 2017 року). – 

Полтава: РВВ ПДАА, 2017. – С. 37 – 38. (0,1 др. арк.) 

5 Долгополова М.В. Використання комп’ютерних технологій з метою формування 

соціокультурної компетентності при вивченні англійської мови / 

М.В. Долгополова // Матеріали 48-ї науково-методичної конференції 

http://inb.dnsgb.com.ua/2017-1/15.pdf


 -  - 4 

викладачів і аспірантів «Науково-методичні основи компетентнісного 

підходу до підготовки здобувачів вищої освіти» Полтавської 

державної аграрної академії. – Полтава: РВВ ПДАА, 2017. – С.89 – 

91. (0,1 др. арк.) 

6 Долгополова М.В. До питання екстралінгвальних факторів еволюції мовної системи / 

М.В. Долгополова // Збірник наукових праць науково-практичної 

конференції професорсько-викладацького складу Полтавської 

державної аграрної академії за підсумками науково-дослідної роботи 

в 2016 році (м. Полтава, 17 – 18 травня 2017 року). – Полтава: РВВ 

ПДАА, 2017. – С. 43 –  45. (0,1 др. арк.) 

7 Лифар А.А. Aлюзивні топоніми Nazareth, Jerusalem, Mecca, and Vatican: 

лінгвокогнітивні особливості функціонування в сучасному 

англомовному художньому дискурсі / А.А. Лифар //  Збірник тез 

доповідей ІІ Міжнародної молодіжної науково-практичної інтернет-

конференції «Наука і молодь в ХХІ сторіччі». – Полтава: Вищий 

навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки 

і торгівлі», 2016. – Ч. 2 – С. 299 – 302.  (0,1 др. арк.) 

8 Люлька В.М. The significance of English distance learning in Ukrainian higher 

educational establishments / В.М. Люлька // Збірник наукових праць 

науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу 

Полтавської державної аграрної академії за підсумками науково-

дослідної роботи в 2016 році (м. Полтава, 17 – 18 травня 2017 року). – 

Полтава: РВВ ПДАА, 2017. – С. 68 –  70. (0,1 др. арк.) 

9 Люлька В.М. Особливості компетентнісного підходу до вивчення іноземної мови / 

В.М. Люлька // Матеріали 48-ї науково-методичної конференції 

викладачів і аспірантів «Науково-методичні основи компетентнісного 

підходу до підготовки здобувачів вищої освіти» Полтавської 

державної аграрної академії. – Полтава: РВВ ПДАА, 2017. – С. 119 – 

121. (0,1 др. арк.) 

10 Люлька В.М.,  

Ніколаєнко Ю.О. 

Специфіка перекладу науково-технічної термінології: структурно-

функціональний аспект / В. Люлька, Ю. Ніколаєнко // Документно-

інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми і 

перспективи: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції. – Полтава: ПолтНТУ, 2016 . – С. 281 – 282. (0,1 др. арк.) 

11 Ніколаєнко Ю.О. Конструктивістський підхід до навчання іноземної мови здобувачів 

вищої освіти / Ю.О. Ніколаєнко // Збірник наукових праць науково-

практичної конференції професорсько-викладацького складу 

Полтавської державної аграрної академії за підсумками науково-

дослідної роботи в 2016 році (м. Полтава, 17 – 18 травня 2017 року). – 

Полтава: РВВ ПДАА, 2017. – С. 91 –  92. (0,1 др. арк.) 

12 Савенкова О.О. Кооперативні методи навчання як засіб оптимізації вивчення 

іноземних мов / О. О. Савенкова // Збірник тез доповідей 

ІІ Міжнародної молодіжної науково-практичної інтернет-конференції 

«Наука і молодь в ХХІ сторіччі». – Полтава: Вищий навчальний 

заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 

2016. – Ч. 2 – С. 313 – 315.  (0,1 др. арк.) 

13 Савенкова О.О. Інформаційно-комунікативна компетентність як основа професійної 

діяльності менеджерів. / О. О. Савенкова // Матеріали 48-ї науково-

методичної конференції викладачів і аспірантів «Науково-методичні 

основи компетентнісного підходу до підготовки здобувачів вищої 

освіти» Полтавської державної аграрної академії. – Полтава: РВВ 

ПДАА, 2017. – С. 97-99. (0,1 др. арк.) 

14 Сизоненко Н.М. Типові порушення мовленнєвих норм в анотаціях науково-технічних 

статей внаслідок інтерферентного впливу російської мови / 
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Н. Сизоненко // Документно-інформаційні комунікації в умовах 

глобалізації: стан, проблеми і перспективи: матеріали ІІ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Полтава: 

ПолтНТУ, 2016 . – С. 285 – 286. (0,1 др. арк.) 

15 Сизоненко Н.М. Етапи формування риторичної компетентності фахівця на практичних 

заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) / 

Н.М. Сизоненко // Матеріали 48-ї науково-методичної конференції 

викладачів і аспірантів «Науково-методичні основи компетентнісного 

підходу до підготовки здобувачів вищої освіти». – Полтава: РВВ 

ПДАА, 2016. – 2016. – С. 93 – 95. (0,1 др. арк.) 

16 Сільчук О.В. Компетентністний підхід щодо формування комунікативної культури 

здобувачів вищої аграрної освіти / О. В. Сільчук // Матеріали 48-ї 

науково-методичної конференції викладачів і аспірантів «Науково-

методичні основи компетентнісного підходу до підготовки здобувачів 

вищої освіти». – Полтава: РВВ ПДАА, 2016. – 2016. – С. 99-100. (0,1 

др. арк.) 

17 Сільчук О.В., 

Тагільцева Я.М. 

Особливості перекладу англійських скорочень у галузі механізації 

агропромислового виробництва / О.Сільчук, Я. Тагільцева // 

Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, 

проблеми і перспективи: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції. – Полтава: ПолтНТУ, 2016 . – С. 288 – 290. 

(0,1 др. арк.) 

18 Тагільцева Я.М. Власні імена в термінах рослинництва сучасної англійської мови / 

Я.М. Тагільцева // Збірник наукових праць науково-практичної 

конференції професорсько-викладацького складу Полтавської 

державної аграрної академії за підсумками науково-дослідної роботи 

в 2016 році (м. Полтава, 17 – 18 травня 2017 року). – Полтава: РВВ 

ПДАА, 2017. – С. 113 –  115. (0,1 др. арк.) 

2.4. Підготовка та захист дисертації 
№ 

п/п 

ПІБ аспіранта 

(здобувача, 

докторанта) – 

співробітника  

кафедри 

Спеціальність 

Тема наукової роботи 

Дата вступу (закріплення)/ 

Дата захисту 

Підготовка дисертації 

1 Лифар А.А. Спеціальність 10.02.04 – германські мови 

Тема  - «Особливості функціонування алюзивних топонімів в 

сучасному англомовному художньому  дискурсі: 

лінгвокогнітивні та лінгвопрагматичні аспекти». 

2 Савенкова О.О. Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 

Тема – «Розвиток професійної компетентності майбутніх 

менеджерів агропромислового комплексу в умовах міжнародної 

проектної діяльності». 

Підготовка автореферату 

   

Захист дисертації 

   

2.5. Гранти на виконання наукових досліджень 
№ 

п/п 

ПІБ отримувача, 

науковий ступінь, 

вчене звання 

Назва проекту, 

Грантодавець 

Кількість наданих 

коштів, тис.грн. 

Міжнародні гранди  
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Протягом 20__-20__ н.р. науково-педагогічними працівниками кафедри було отримано 

державні ті інші премії за  наукові досягнення (перелік НПП та назва відзнаки). 

2.6. Наукові лабораторії 
№ 

п/п 

ПІБ керівника Назва 

Номер та дата видачі сертифікату 

Призначення 

    

2.7. Патенти, авторські свідоцтва 
№ 

п/п 

ПІБ автора (вказати 

співавторів, 

жирним - власник) 

Назва,  

Номер та дата реєстрації, 

Ким зареєстровано 

Державні патенти (авторські права на твір) 

   

Європейські патенти, авторські свідоцтва 

   

Державні патенти на винахід, свідоцтва 

   

Державні патенти на корисну модель, свідоцтва та авторські права на твір 

   

Сертифікати на продукт  

   

2.8. Керівництво науковою роботою студентів 
2.8.1. Роботи на конкурс (олімпіаду) 

№ 

п/п 

ПІБ керівника ПІБ ЗВО 

Шифр 

курсу 

Назва конкурсу (олімпіади) 

Тема роботи, Дата і місце проведення 

Статус 

участі 

(перемога, 

лауреат, 

місце, 

тощо) 

     

2.8.2. Наукові статті 

№ 

п/п 

ПІБ керівника ПІБ ЗВО 

Шифр 

курсу 

Назва 

Місце і рік видання 

    

2.8.3. Доповіді на конференцію 

№ 

п/п 

ПІБ керівника ПІБ ЗВО 

Шифр 

курсу 

Тема доповіді 

Назва заходу, Дата і місце проведення 

1 Дедухно А.В. Людвік А.Д. Основоположні концепти в творчості Тараса 

Шевченка // Матеріали студентської наукової 

конференції Полтавської державної аграрної 

академії, 26 -27 квітня 2017 р. Том І. – Полтава: 

РВВ ПДАА. –  С. 142 – 146. 

2 Дедухно А.В. Совершенна П.С. Живий світ природи в поетичній творчості Тараса 

Шевченка// Матеріали студентської наукової 

конференції Полтавської державної аграрної 

академії, 26 -27 квітня 2017 р. Том І. – Полтава: 

РВВ ПДАА. –  С. 284 – 286. 

3 Долгополова М.В. Писанка В. О. Methods of financial analysis// Матеріали 

студентської наукової конференції Полтавської 

державної аграрної академії, 26 -27 квітня 2017 р. 

Том І. – Полтава: РВВ ПДАА. –  С. 281 – 282. 

4 Долгополова М.В. Падалка Ю. В. The language of advertising: analysis of English 
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advertising texts// Матеріали студентської наукової 

конференції Полтавської державної аграрної 

академії, 26 -27 квітня 2017 р. Том І. – Полтава: 

РВВ ПДАА. –  С. 275 – 276. 

5 Лифар А.А. Oнищенко О.М. Dermatophytosis of animals in Poltava (prevention 

and treatment) // Матеріали студентської наукової 

конференції факультету економіки та 

менеджменту Полтавської державної аграрної 

академії, присвяченої Дню студента, 17 листопада 

2016 р. – Полтава, 2016. – С.130 – 131.  

6 Лифар А.А. Сидоренко В.В. Bovine leukemia virus // Матеріали студентської 

наукової конференції факультету економіки та 

менеджменту Полтавської державної аграрної 

академії, присвяченої Дню студента, 17 листопада 

2016 р. – Полтава, 2016. – С. 168 – 169. 

7 Лифар А.А. Константінова І.Ю. Feline calicivirus infection // Матеріали 

студентської наукової конференції факультету 

економіки та менеджменту Полтавської державної 

аграрної академії, присвяченої Дню студента, 17 

листопада 2016 р. – Полтава, 2016. – С. 85 – 87. 

8 Лифар А.А. Турленко Є.В. The epizootology of rabies in carnivorous in Poltava 

region// Матеріали студентської наукової 

конференції факультету економіки та 

менеджменту Полтавської державної аграрної 

академії, присвяченої Дню студента, 17 листопада 

2016 р. – Полтава, 2016. – С. 180 – 182. 

9 Лифар А.А. Нестеренко А.В. Parvovirus in dogs // Матеріали студентської 

наукової конференції факультету економіки та 

менеджменту Полтавської державної аграрної 

академії, присвяченої Дню студента, 17 листопада 

2016 р. – Полтава, 2016. – С.128 – 130.  

10 Люлька В.М. Федорова А.Ю. Analysis of the animal names origin in English// 

Матеріали студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграрної академії, 26 -27 

квітня 2017 р. Том І. – Полтава: РВВ ПДАА. –  

С. 290 – 292. 

11 Люлька В.М. Палій М.О. Peculiarities of modern accounting development// 

Матеріали студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграрної академії, 26 -27 

квітня 2017 р. Том І. – Полтава: РВВ ПДАА. –  

С. 277 – 278. 

12 Люлька В.М. Перепадченко Т.О. Modern tendencies in international agricultural trade// 

Матеріали студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграрної академії, 26 -27 

квітня 2017 р. Том І. – Полтава: РВВ ПДАА. –  

С. 279 – 281. 

13 Ніколаєнко Ю.О. Костенко А.А. Bias-free language in business communication // 

Матеріали студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграрної академії, 26 -27 

квітня 2017 р. Том І. – Полтава: РВВ ПДАА. –  

С. 264 – 267. 

14 Савенкова О.О. Бондаренко В.Г. Die Anwendung von Kunstdärmen in der 

Wurstproduktion // Матеріали студентської 

наукової конференції факультету економіки та 
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менеджменту Полтавської державної аграрної 

академії, присвяченої Дню студента, 17 листопада 

2016 р. – Полтава, 2016. – С. 30 – 32. 

15 Савенкова О.О. Костогриз К.П. Ertragsfähigkeit der Weizensorten der 

Winterzüchtung der Agrarakademie Poltawa in den 

konkurrenzfähigen Mischungen// Матеріали 

студентської наукової конференції Полтавської 

державної аграрної академії, 26 -27 квітня 2017 р. 

Том І. – Полтава: РВВ ПДАА. –  С. 267 – 269. 

16 Савенкова О.О. Чернільник В.В. Ertragsfähigkeit der Erbsen abhängig von der Sorte// 

Матеріали студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграрної академії, 26 -27 

квітня 2017 р. Том І. – Полтава: РВВ ПДАА. –  

С. 292 – 294. 

17 Сизоненко Н.М. Мурейко О. В. Прагматичні актуалізатори в заголовках наукових 

статей галузі ветеринарної медицини Матеріали 

студентської наукової конференції факультету 

економіки та менеджменту Полтавської державної 

аграрної академії, присвяченої Дню студента, 17 

листопада 2016 р. – Полтава, 2016. С. – 121 – 123.  

18 Сизоненко Н.М. Костенко А.А. Латинська мова як мовностильова особливість 

«Енеїди» І. П. Котляревського// Матеріали 

студентської наукової конференції Полтавської 

державної аграрної академії, 26 -27 квітня 2017 р. 

Том І. – Полтава: РВВ ПДАА. –  С. 263 – 264. 

19 Сизоненко Н.М. Буталенко Р. Р. Аналіз риторичного виступу Ніла Десрасс 

Тайсона «Периметр невідання» // Матеріали 

студентської наукової конференції Полтавської 

державної аграрної академії, 26 -27 квітня 2017 р. 

Том І. – Полтава: РВВ ПДАА. –  С. 257 – 259. 

20 Сільчук О.В. Логунова М. П. 

 

Cesarean section in dogs // Матеріали студентської 

наукової конференції, м. Полтава, 26-27 

квітня 2017 р. Том І. – Полтава: РВВ ПДАА, 2017. 

– С. 269-271. 

21 Сільчук О.В. Людвік А. Д. 

 

Strategies for reviving the Japanese economy // 

Матеріали студентської наукової конференції, 

м. Полтава, 26-27 квітня 2017 р. Том І. – Полтава: 

РВВ ПДАА, 2017. –  С. 271-272. 

22 Сільчук О.В. Подлєсний А. В. Paper recycling as a new method of forests’ saving 
Матеріали студентської наукової конференції, 

м. Полтава, 26-27 квітня 2017 р. Том І. – Полтава: 

РВВ ПДАА, 2017. – С. 283-284. 

23 Тагільцева Я.М. Будаква В.О. Public governance and administration in social life // 

Матеріали студентської наукової конференції 

факультету економіки та менеджменту 

Полтавської державної аграрної академії, 

присвяченої Дню студента, 17 листопада 2016 р. – 

Полтава, 2016. – С. 35 – 36. 

24 Тагільцева Я.М. Будаква В.О. Perspectives of a tourism activity in Poltava region// 

Матеріали студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграрної академії, 26 -27 

квітня 2017 р. Том І. – Полтава: РВВ ПДАА. –  

С. 252 – 257 
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2.8.4. Заявки на видачу охоронних документів 

№ 

п/п 

ПІБ керівника ПІБ ЗВО 

Шифр 

курсу 

Назва винаходу 

    

2.9. Науково-консультаційний супровід виконання дисертаційних робіт  

аспірантів, здобувачів та наукове консультування докторантів 
№ 

п/п 

ПІБ керівника 

(консультанта) 

ПІБ аспіранта 

(здобувача, 

докторанта) 

Тема наукової роботи Дата вступу 

(закріплення) 

 Керівництво аспірантами 

     

 Керівництво здобувачами 

     

 Наукове консультування докторантів 

     

2.10. Відзиви (рецензії) на монографії, дисертації, статті, автореферати інші 

види наукових робіт 
№ 

п/п 

ПІБ рецензента Автори 

Назва (тема), Рік видання  

1 Шаравара Т.О. Рецензія на навчальний посібник «Leadership, Volunteerism and 

Tolerance», підготовлений авторським колективом (проф. Яланська 

С.П, доц. Артюх В.М., доц. В.М., Кравченко В.Л., доц. Капустян І.І., 

доц. Ніколашина Т.І., доц. Тимінська І.М., ст. викл. Рахно М.Ю.) 

(2016 рік) 

2 Шаравара Т.О. Рецензія на наукову статтю Сабуї М. «Чи забороняє міжнародне 

право ісламофобію?», подану до фахового видання «Історія науки і 

біографістика» (2017 рік) 

3 Шаравара Т.О. Рецензія на випускну роботу на тему «Правове регулювання 

управлінських відносин у період НЕПу» студента 4 курсу заочної 

форми навчання Полтавського інституту економіки і права ВНЗ 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини Україна 

Балабея Сергія Михайловича. 

4 Шаравара Т.О. Рецензія на випускну роботу на тему «Українсько-гетьманська 

держава ХVІІІ століття» студента 4 курсу денної форми навчання 

Полтавського інституту економіки і права ВНЗ Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини Україна Грипася 

Олександра Васильовича. 

5 Шаравара Т.О. Рецензія на дипломну роботу на тему «Цивільно-правове 

забезпечення права власності» студентки V курсу заочної форми 

навчання Інституту права та суспільних відносин Університету 

«Україна» Ковалець Людмили Миколаївни . 

6 Шаравара Т.О. Рецензія на випускну роботу на тему «Українсько-гетьманська 

держава ХVІІІ століття» студента 5 курсу заочної форми навчання 

Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна» 

Олефіренка Олександра Володимировича. 

7 Шаравара Т.О. Рецензія на наукову статтю Карімової А. Аbout the making technology 

of ceramic in ancient and medieval times in djalilabad  Подану до 

фахового видання «Історія науки і біографістика» (2017 рік.) 

7 Ніколаєнко Ю.О. Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження 

Молоченко В.В. «Формування у майбутніх фахівців аграрної сфери 

готовності до партнерської взаємодії у професійній діяльності», 

представлене на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 
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наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти (2017 рік) 

9 Сизоненко Н.М. Відгук про автореферат дисертації Коновалової О. І. «Проза 

Анатолія Шияна: соцреалістичний дискурс», представленої на 

здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю  

10.01.01 «Українська література» (2017 рік) 

 


