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Розділ 1. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 

1.1. Загальні кількісні показники про науково-педагогічний потенціал, з них: 
 

№ з/п Показники Кількість 

загальна чисельність науково-педагогічних працівників у звітному періоді, усього (осіб) 7 

з них,  
кандидатів наук 4 1 

докторів наук 1 

загальна чисельність аспірантів, усього (осіб) - 
2 

з них,  
чисельність аспірантів прийнятих у звітному періоді - 

чисельність аспірантів, які закінчили аспірантуру в звітному періоді, усього (осіб) - 
3 

 з них,  із захистом дисертації - 

4 захищено кандидатських дисертацій у звітному періоді, усього - 

5 захищено докторських  дисертацій у звітному періоді, усього - 
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Розділ  2. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 

2.1. Загальна кількість науково-дослідних робіт, що виконувались на кафедрі у звітному періоді, з них: 
 

№ з/п Науково-дослідні роботи, що виконувались  Кількість, 
одиниць 

1. за держбюджетними темами, усього  - 

1.1. з них, 
загального фонду державного бюджету - 

1.2. спеціального фонду державного бюджету - 

2. за  угодами міжнародного співробітництва  - 

3. за господарськими договорами із замовниками  2 

3.1. з них, 
про виконання науково-дослідних робіт 1 

3.2. про виконання консультативних (наукових) послуг 1 

4. за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього  1 

4.1. з них, 
завершених  - 

4.2. перехідних  1 

4.3. нових  - 

5. за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього  - 

5.1. з них, 
зареєстрованих в УкрІНТЕІ, усього  - 

5.2.                               у т.ч., завершених  - 
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5.3.                                         перехідних - 

 
 
2.2. Загальні кількісні результативні показники виконання науково-дослідних робіт у звітному періоді, з них: 
 

№ з/п Показники Кількість, одиниць 

1. кількість публікацій (статей), усього  3 

1.1. з них,  
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України  3 

1.2. за кордоном (у міжнародних виданнях)  - 

2. кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, Web of science 
для соціо-гуманітарних Copernicus) 2 

3. кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних (Scopus, Web of science 
для соціо-гуманітарних Copernicus) - 

4. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім РИНЦ) 11 

5. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 1 

6. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у зарубіжних виданнях, які мають 
імпакт-фактор - 

7. опубліковано монографій, усього - 

7.1. з них,  
за кордоном - 

8. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього - 

8.1. з них,  
за кордоном - 
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9. опубліковано підручників - 

10. опубліковано навчальних посібників - 

11. отримано охоронних документів, усього  - 

11.1. з них,  
патентів на винаходи - 

11.2. патентів на корисну модель - 

12. отримано свідоцтв авторського права - 

13. створено науково-технічної продукції (НТП), усього   - 

13.1. з них,  
нової техніки - 

13.2. технологій - 

13.3. матеріалів - 

13.4. сортів рослин та порід тварин - 

13.5. методів, теорій - 

14. впроваджено результатів досліджень НТП у виробництво, усього   - 

14.1. з них,  
нової техніки - 

14.2. технологій - 

14.3. матеріалів - 

14.4. сортів рослин та порід тварин - 
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14.5. методів, теорій - 

15. впроваджено результатів досліджень НТП в навчальний процес, усього   - 

15.1. з них,  
нової техніки - 

15.2. технологій - 

15.3. матеріалів - 

15.4. сортів рослин та порід тварин - 

15..5 методів, теорій - 

16. подано заявок для участі у наукових конкурсах з метою отримання фінансування на виконання 
наукових проектів за рахунок держбюджету, премій, стипендій, фондів, грантів, усього   - 

16.1. з них,  
у національних наукових конкурсах - 

16.2. у міжнародних наукових конкурсах - 

17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою отримання фінансування на виконання 
наукових проектів за рахунок держбюджету, премій, стипендій, фондів, грантів, усього   - 

17.1. з них,  
у національних наукових конкурсах - 

17.2. у міжнародних наукових конкурсах - 

18. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, наукових премій - 

 
2.3. Загальний перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік  
розробок повинен відповідати кількості, що вказана в  показнику  «впроваджено результатів досліджень у виробництво») 

 

№ 
з/п 

Назва та автори розробки  
(ПІБ, науковий ступінь,  

Важливі показники, які 
характеризують рівень 

Місце впровадження 
(назва організації, 

Дата акту 
впровадження  

Практичні результати, які 
отримано ВНЗ від 
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вчене звання) отриманого наукового 
результату; переваги над 
аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

відомча належність, 
адреса) 

впровадження (обладнання, 
обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 
подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 
      
      
 
 
2.4. Опис найбільш ефективної розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств  
 
2.5. Загальний список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у звітному періоді у зарубіжних виданнях, 
які мають імпакт-фактор, за формою: 

 

№ 
з/п 

Автори розробки  
(ПІБ, науковий ступінь,  

вчене звання) 
Назва роботи Назва видання,  

де опубліковано роботу 

Том, номер  
(випуск, перша-остання  

сторінки роботи) 
1 2 3 4 5 

Статті 

1 .    

2     
Статті, прийняті редакцією до друку 

1     
2     

 
2.6. Загальний перелік поданих заявок та результати участі в наукових конкурсах з метою отримання фінансування на виконання 
наукових проектів за рахунок держбюджету, премій, стипендій, фондів, грантів: 

 

№ 
з/п 

Тема науково-дослідної 
роботи, що подавалась  
на науковий конкурс 

Керівник теми 
 (ПІБ, науковий ступінь,  

вчене звання) 

Назва наукового конкурсу, 
джерело фінансування 

Результати участі  
в науковому конкурсі  

(подана заявка / отримано 
фінансування на ______ тис. грн.) 

1 2 3 4 5 
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Національні наукові конкурси 
1     
2     

Міжнародні наукові конкурси 

1     
2     

 
Розділ 3. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 

 
3.1. Загальні кількісні показники проведення науково-організаційної роботи у звітному періоді, з них: 
 

№ з/п Показники Кількість, одиниць 

1. Проведено наукових заходів (крім студентських), усього  1 

1.1. з них,  
міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій 1 

1.2. міжнародних семінарів  

1.3. всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій  

1.4. всеукраїнських семінарів  

1.5. інших  

2. Проведено студентських наукових заходів, усього   1 

2.1. з них,  
міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій  

2.2. всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій  
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2.3. інших 1 

3 Участь в редакційних колегіях наукових журналів 2 

4 Участь в організаційних комітетах наукових конференцій 4 

5 Участь в експертних радах, журі 6 

6 Участь в спеціалізованих вчених радах 2 

7 Участь в спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах - 

8 Інше (вказати) - 

 
 
3.2. Загальний перелік наукових заходів, організованих і проведених у звітному періоді (відповідно до складених Звітів про проведення 
наукових заходів (міжнародних, всеукраїнських) кафедрою): 

 

№ з/п 
Вид (конференція, семінар тощо),  

статус (міжнародна, всеукраїнська тощо) 
наукового заходу 

Тема наукового заходу Дата  
проведення 

1 2 3 4 

Наукові заходи (крім студентських) 

1 Міжнародна науково-практична конференція Людина, природа, техніка у ХХІ столітті 16-17 листопада 2017 
р. 

2    

Студентські наукові заходи 

1 Студентська наукова конференція ПДАА Секційне засідання студентської наукової конференції 
ПДАА 26-27 квітня 2017 року 

2    
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3.3. Участь колективу (факультету) кафедри в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних комітетах наукових 
конференцій, експертних радах, журі, спеціалізованих вчених радах тощо: 
 

№ з/п 
Учасники 

 (ПІБ, науковий ступінь, вчене 
звання) 

Вид участи  
(в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних 
комітетах наукових конференцій, експертних радах, журі,  

спеціалізованих вчених радах тощо) 

Дата  участі 

1 2 3 4 

1 Шенгерій Людмила Миколаївна Науковий журнал «Філософські обрії» Протягом 2017 року 

2 Шенгерій Людмила Миколаївна   «Вісник Полтавської державної аграрної академії» науково-
виробничий фаховий журнал, «Технічні науки» Протягом 2017 року 

3 Шенгерій Людмила Миколаївна Міжнародна науково-практична конференція «Людина, природа, 
техніка у ХХІ столітті» 

16-17 листопада 2017 
р. 

4 Шенгерій Людмила Миколаївна 
V Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція молодих 
учених та студентів «Новітні інформаційно-комунікаційні технології в 
освіті» 

22-23 листопада 2017 
р. 

5 Шенгерій Людмила Миколаївна Спеціалізована вчена рада за спеціальністю 09.00.06 – логіка Протягом 2017 року 

6 Шенгерій Людмила Миколаївна 
Член журі Всеукраїнської олімпіади з математики для професійної 
орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти, 
Полтавська державна аграрна академія, II (очний) тур олімпіади 

29 квітня 2017 року 

7 Антонець А.В.., к.пед.н., доцент 
Член журі Всеукраїнської олімпіади з математики для професійної 
орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти, 
Полтавська державна аграрна академія, I (дистанційний) тур олімпіади 

24-28 березня 2017 
року 

8 Антонець А.В.., к.пед.н., доцент 
Член журі Всеукраїнської олімпіади з математики для професійної 
орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти, 
Полтавська державна аграрна академія, II (очний) тур олімпіади 

29 квітня 2017 року 

9 Канівець І.М., к.пед.н., доцент 
Член організаційного комітету Всеукраїнської науково-практичної 
Інтернет-конференції «Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: 
доступність, діалог, динаміка» 

20-24 лютого 2017 
року 

10 Канівець І.М., к.пед.н., доцент 

Секретар секції інженерно-технологічного факультету науково-
практичної конференції професорсько-викладацького складу 
Полтавської державної аграрної академії за підсумками науково-
дослідної роботи  в 2016 році 

18 травня 2017 року 
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11 Канівець І.М., к.пед.н., доцент 

Член журі міського туру конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої академії наук України секції «Прикладна 
математика» і «Математичне моделювання», Полтавський 
національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 

9 грудня 2016 року 

12 Канівець І.М., к.пед.н., доцент Член журі олімпіади з вищої математики Полтавської державної 
аграрної академії 14 лютого 2017 року 

13 Канівець І.М., к.пед.н., доцент 
Член журі Всеукраїнської олімпіади з математики для професійної 
орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти, 
Полтавська державна аграрна академія, I (дистанційний) тур олімпіади 

24-28 березня 2017 
року 

14 Канівець І.М., к.пед.н., доцент 
Член журі Всеукраїнської олімпіади з математики для професійної 
орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти, 
Полтавська державна аграрна академія, II (очний) тур олімпіади 

29 квітня 2017 року 

 
 
3.4.  Участь колективу факультету (кафедри) у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах тощо: 
 

№ з/п 
Учасники 

 (ПІБ, науковий ступінь, вчене 
звання) 

Назва заходу 
 (спеціалізовані виставки, ярмарки, форуми тощо) 

Результати участі (диплом, 
грамота, угода про співпрацю) 

1 2 3 4 

1    

2      

 
Розділ 4. НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 

 
4.1. Загальні кількісні показники про наукове співробітництво із науковими установами України та закордонними організаціями у 
звітному періоді, з них: 
 

№ з/п Показники 
Кількість документів,  

в рамках яких здійснюється 
співробітництво, одиниць 
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1 Співробітництво із науковими установами Національної академії наук України та 
національних галузевих академій наук, усього  

2 Співробітництво із Полтавською обласною державною адміністрацією чи Полтавською 
міською радою, усього  

3 Наукове та науково-технічне співробітництво із вітчизняними організаціями, усього 2 

4 Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями, усього  

 
 
4.2. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками  (наукові лабораторії, центри колективного користування 
новітнім обладнанням, тощо ) 
 

№ з/п Назва  
наукового підрозділу кафедри 

Напрям діяльності 
наукового підрозділу кафедри 

Опис діяльності наукового підрозділу, 
результативність роботи 

1 2 3 4 

1    

2    

 
 
4.3. Інформація про наукову та науково-технічну  діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної 
академії наук України та національних галузевих академій наук  

 

№ з/п Назва наукової 
установи-партнера 

Форми співробітництва  
(спільні структурні підрозділи, тематика 

досліджень, видавнича діяльність,  
стажування студентів та аспірантів  

на базі академічних установ) 

Документ,  
в рамках якого 
здійснюється 

співробітництво, 
термін його дії 

Практичні результати від 
співробітництва 

1 2 3 4 5 

1     
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2     

 
 
4.4. Заходи, здійснені спільно із Полтавською обласною державною адміністрацією чи Полтавською міською радою, спрямовані на 
підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб  
 

№ з/п Назва наукової 
установи-партнера 

Форми співробітництва  
(спільні структурні підрозділи, тематика 

досліджень, видавнича діяльність,  
стажування студентів та аспірантів  

на базі академічних установ) 

Документ,  
в рамках якого 
здійснюється 

співробітництво, 
термін його дії 

Практичні результати від 
співробітництва 

1 2 3 4 5 

1     

2     

 
 

4.5. Наукове та науково-технічне співробітництво із вітчизняними та закордонними організаціями у звітному періоді (надати 
загальну інформацію про стан наукового співробітництва кафедри: характеристику основних напрямів міжнародного наукового і науково-
технічного співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку) 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Дані щодо тематики, форм співробітництва із вітчизняними зарубіжними партнерами (окремо по кожній країні) викласти за 
формою: 

№ з/п Країна партнер Назва наукової 
установи партнера 

Форми співробітництва  
(спільні структурні підрозділи, 
тематика досліджень, видавнича 

діяльність, стажування студентів та 
аспірантів на базі академічних 

установ) 

Документ, в 
рамках якого 
здійснюється 

співробітництво, 
термін його дії 

Практичні результати від 
співробітництва 

1 2 3 4 5 6 



  17

Співробітництво із вітчизняними партнерами 

1      
2      

Співробітництво із міжнародними партнерами 

1      
2      

 
Розділ 5. НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 
7.1.  Загальні показники про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів (коротко описати науково-дослідну  

діяльність студентів на кафедрі). 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 11 
1. з них,   

самостійно студентами 11 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України  

3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт   

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР  

4.  Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських 
науково-дослідних робіт, усього   
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4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР  

5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього   

5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад  

5.2.             – Міжнародних олімпіад  

6. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього   

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад  

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад  

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи,  

7.1. з них,   
самостійно студентами  

 
Розділ 6. ІНШЕ 

Статті у фахових виданнях 
1. Флегантов Л.О.  Комп’ютерне моделювання механічного руху тіла засобами MATHCAD / Л.О.Флегантов, А.В.Антонець // Інформаційні 

технології в освіті. - 2017. - № 30. - С. 97-109. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ite.kspu.edu/issue-30/p-97-109 Фахове 
видання. Наукометричні бази: Index Copernicus 

2. Шенгерій Л. М. Логіко-аналітична реконструкція становлення математичної парадигми (на прикладі створення неевклідових геометрій) / 
Л.М. Шенгерій // Філософські обрії. – 2017. – Вип. 37. – С. 52–59. Фахове видання. Наукометричні бази: Index Copernicus; open 
Academic journals Index (OAJI); Polska Bibliografia Naukowa. 

3. Горик О.В. Теоретичні передумови моделювання напружено-деформованого стану композитних брусів / О.В. Горик, С.Б. Ковальчук, 
Т.Ю. Рижкова // Бетон и железобетон в Украине. – № 2 (96). – 2017. –  С. 12-24. Фахове видання. 

Тези конференцій 
1. Шенгерій Л. М. Обгрунтування математичного знання: логічний аспект / Л.М. Шенгерій // Сучасне матеріалознавство та товарознавство: 

теорія, практика, освіта :  ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція (м.Полтава, 14–15 березня 2017 року) : матеріали. – 
Полтава : ПУЕТ, 2017. – С. 267-269. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fite.kspu.edu%2Fissue-30%2Fp-97-109&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFzbZwCM85Ybi-diuPXt1Ly7hn2wQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fite.kspu.edu%2Fissue-30%2Fp-97-109&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFzbZwCM85Ybi-diuPXt1Ly7hn2wQ
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2. Шенгерій Л. М. Логічна аналітика створення математичної парадигми / Л.М. Шенгерій // Людина, природа, техніка у ХХІ 
столітті : VIІ Міжнародна науково-практична конференція (16-17 листопада 2017 року) : Збірник матеріалів. – Полтава : ФОП О. І. Кека., 
2017. – С. 82-83. 

3. Шенгерій Л. М. Удосконалення застосування інформаційних і комунікаційних технологій в освітньому процесі Полтавської державної 
аграрної академії / Л.М. Шенгерій // Новітні інформаційно-комунікаційні технології в освіті : V Всеукраїнська науково-практична 
конференція молодих учених та студентів (22-23 листопада 2017 р.) : матеріали. – Полтава: ФОП Гаража М. Ф., 2017. – С. 192-193. 

4.  Шенгерій Л. М. Інформаційна компетентність здобувачів вищої освіти аграрних ВНЗ / Л.М. Шенгерій // Науково-методичні основи 
компетентісного підходу до підготовки здобувачів вищої освіти : 48 науково-методична конференція  викладачів і аспірантів ( 2017 року) 
: матеріали. – Полтава: РВВ ПДАА, 2017. – С. 145-146. 

5. Шенгерій Л. М. Логіка висловлювань: застосування у контактних схемах / Л.М. Шенгерій // Науково-практична конференція 
професорсько-викладаць-кого складу Полтавської державної аграрної академії : збірник наукових праць професорсько-викладацького 
складу академії за підсумками науково-дослідної роботи в 2016 році  (м. Полтава, 17-18 травня 2017 року). – Полтава : РВВ ПДАА, 
2017. – С. 289-291. 

8. Флегантов Л. О. Структура компетентностей у системі підготовки фахівців / Л. О. Флегантов, Ю. І. Овсієнко // Актуальні проблеми теорії 
і методики навчання математики (Київ, 11-13 травня 2017 року) : Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 70-річчю 
кафедри математики і теорії та методики навчання математики НПУ імені М. П. Драгоманова : тези доповідей. – К. : НПУ імені 
М. П. Драгоманова, 2017. – С. 69-71. 

9. Флегантов Л. О. Запуск курсу навчальної дисципліни за вибором студента: організаційні аспекти / Л. О. Флегантов // Науково-практична 
конференція професорсько-викладацького складу Полтавської державної аграрної академії : збірник наукових праць професорсько-
викладацького складу академії за підсумками науково-дослідної роботи в 2016 році (Полтава, 17-18 травня 2017 року). – Полтава : РВВ 
ПДАА, 2017. – 374 с. 

10. Антонець А.В. Використання інтерактивних технологій навчання під час вивчення  математичних дисциплін в процесі підготовки 
інженерів-аграріїв / А.В. Антонець //  Людина, природа, техніка у ХХІ столітті : VІI Міжнародна науково-практична конференція (16-
17 листопада 2017 р.) : Збірник матеріалів. – Полтава : ФОП О. І. Кека, 2017. – С. 23-24. 

11. Антонець А. В. Можливості використання програми ELCUT в процесі підготовки інженерів для АПК / А.В. Антонець, І.М. Канівець // 
Новітні інформаційно-комунікаційні технології в освіті : V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів 
(Полтава, 22-23 листопада 2017 р.): матеріали. – Полтава: ФОП Гаража М.Ф., 2017. – С. 167-168. 

12. Антонець А.В. Деякі психолого-педагогічні передумови ефективного формування професійних компетенцій майбутніх агроінженерів / 
А.В. Антонець // Матеріали 48-ї науково-методичної конференції викладачів і аспірантів «Науково-методичні основи компетентнісного 
підходу до підготовки здобувачів вищої освіти». – Полтава : РВВ ПДАА, 2017. – С. 139-140. 

13. Антонець А.В. Використання пакетів прикладних комп’ютерних програм в процесі прийняття ефективних управлінських рішень 
агроінженерів / А.В. Антонець // 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. 222-223.  
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14. Канівець І. М. Вхідний контроль як засіб виявлення сформованості математичної компетентності здобувачів вищої 
освіти / І.М. Канівець // Матеріали 48-ї науково-методичної конференції викладачів і аспірантів «Науково-методичні основи 
компетентнісного підходу до підготовки здобувачів вищої освіти». – Полтава: РВВ ПДАА, 2017. – С. 137-138. 

15. Канівець І. М. Методи вхідного контролю якості математичної підготовки здобувачів вищої освіти / І.М. Канівець // Матеріали 
Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка» / укл. 
Н. В. Кононец, В. О. Балюк. – Полтава: АКУП ПДАА, 2017. – С. 158-160. 

16. Канівець І. М. Професійна спрямованість навчання вищої математики здобувачів вищої освіти аграрних навчальних закладів / 
І. М. Канівець, О. В. Канівець // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми теорії і методики навчання: до 70-
річчя кафедри математики і теорії та методики навчання математики НПУ імені М. П. Драгоманова» (11-13 травня 2017 р.): Тези 
доповідей. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – С. 132-133. 

17. Канівець І. М. Функції та принципи проведення моніторингу навчальних досягнень з математики здобувачів вищої освіти / І. М. Канівець 
// Науково-практична  конференція  професорсько-викладацького  складу Полтавської державної  аграрної  академії  за підсумками 
науково-дослідної роботи  в 2016 році (17-18  травня 2017 р.): Збірник  наукових  праць. – Полтава: РВВ ПДАА, 2017. – С. 249-251. 

18. Канівець І. М. Мотивація в процесі вивчення студентами навчальної дисципліни «Вища математика» / І.М. Канівець// Людина, природа, 
техніка у ХХІ столітті : VІI Міжнародна науково-практична конференція (16-17 листопада 2017 року) : Збірник матеріалів. – Полтава : 
ФОП О. І. Кека, 2017. – С. 32-33. 

19. Овсиенко Ю. И. Особенности использования информационно комуникационных технологий при обучении высшей математике 
агроинженеров / Ю. И. Овсиенко // Техническое обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве : материалы 
Международной научно-практической конференции, 22 – 24 ноября 2017 г., БГАТУ. – Минск БГАТУ, 2017.) (подано до друку) 

20. Овсієнко Ю. І. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій під час навчання вищої математики / Ю. І. Овсієнко // Науково-
практична конференція професорсько-викладацького складу Полтавської державної аграрної академії : збірник наукових праць 
професорсько-викладацького складу академії за підсумками науково-дослідної роботи в 2016 році (Полтава, 17-18 травня 2017 року). – 
Полтава : РВВ ПДАА, 2017. – С. 265-266. (2 сторінки, 0,1 др. арк.) 

21. Овсієнко Ю. І. Математична компетентність як складова професійної компетентності фахівців-аграріїв / Ю. І. Овсієнко, Л. О. Флегантов 
// Науково-методичні основи компетентнісного підходу до підготовки здобувачів вищої освіти: 48-а науково-методична конференція 
викладачів і аспірантів (Полтава, 15-16 лютого 2017 р.) : матеріали. – Полтава: РВВ ПДАА, 2017. – С. 148-150. 

22. Негребецький І.С. Біоінженерна компетентність здобувача вищої освіти / І.С. Негребецький // Науково-методичні основи 
компетентісного підходу до підготовки здобувачів вищої освіти : 48-ї науково-методичної конференції викладачів і аспірантів  (15-16  
лютого  2017  р.) : Матеріали.  –  Полтава:  РВВ ПДАА, 2017. 

23. Негребецький І.С. Біотехнічні аспекти людини в оточуючому середовищі/ І.С. Негребецький // Науково-практична конференція 
професорсько-викладацького складу Полтавської державної аграрної академії : збірник наукових праць професорсько-викладацького 
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