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Ректорат університету вважає наукову роботу «Культурна спадщина 
України як рушійна сила сталого розвитку держави» (2010-2016 рр.) 
кандидата філологічних наук, доцента, завідувача кафедри української і 
зарубіжної літератури Тетяни Михайлівни Шарової науково обґрунтованою 
та доцільною в плані її використання, а також упровадження в освітній 
процес вищої школи.

Тетяна Михайлівна Шарова є координатором освітньо-інформаційного 
центру на філологічному факультету, пріоритетним напрямком якого є 
впровадження в освітній процес вищої школи електронних засобів 
навчального призначення. Результатом такої активної роботи стала значна 
кількість електронних засобів начального призначення, співавтором яких є 
претендент. На сьогодні авторкою розроблені 7 електронних засобів 
навчального призначення у співавторстві, які зареєстровані в Державній 
службі інтелектуальної власності та мають свідоцтва на авторське право. 
Деякі заявлені матеріали рекомендовані МОН України для використання у 
вищих навчальних закладах.

За результатами наукової роботи «Культурна спадщина України як 
рушійна сила сталого розвитку держави» Шаровою Т.М. опубліковані 
в співавторстві з іншими претендентами 2 навчальні посібники, 1 навчально- 
методичний посібник, одноосібне літературно-художнє видання й науково- 
документальне видання. Претендентка має 9 свідоцтв про авторське право на 
електронні засоби навчального призначення, навчальні посібники та інші 
видання. Шарова Т.М. за темою наукової роботи надрукувала 14 статей у 
збірниках різного рівня.

Наукова робота Т.М. Шарової полягає у впровадженні в освітній процес 
електронних засобів навчального призначення й популяризації культурної
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ДОВІДКА

Ректорат університету вважає наукову роботу «Культурна спадщина 
України як рушійна сила сталого розвитку держави» (2010-2016 рр.) 
кандидата педагогічних наук, доцента кафедри інформатики і кібернетики 
Сергія Володимировича Шарова науково-обґрунтованою та доцільною щодо 
її впровадження а також використання в освітньому процесі вищої школи.

У сфері наукових інтересів претендента - самостійна навчальна 
діяльність студентів у поєднанні з використанням інформаційно- 
комунікаційних технологій у навчальному процесі, що дає змогу 
урізноманітнити форми подання навчального матеріалу з будь-якої 
дисципліни.

Результатом активної науково-методичної роботи стала значна кількість 
публікацій та електронних засобів начального призначення, співавтором яких 
є претендент. На сьогодні Шаров С.В. розробив 6 електронних засобів 
навчального призначення в співавторстві, які зареєстровані в Державній 
службі інтелектуальної власності та мають свідоцтва на авторське право. 
Деякі заявлені матеріали рекомендовані МОН України для використання у 
вищих навчальних закладах.

За результатами наукової роботи «Культурна спадщина України як 
рушійна сила сталого розвитку держави» Шаровим С.В. успішно захищена 
кандидатська дисертація, опублікована одноосібна монографія і 2 навчально- 
методичні посібники, один з яких рекомендований МОН України для 
використання у вищих навчальних закладах, 1 навчально-документальне 
видання. Претендент має 9 свідоцтв про авторське право на публікації та 
електронні засоби навчального призначення. Шаров С.В. за темою наукової 
роботи надрукував 20 статей у збірниках різного рівня.

Наукова робота С.В Шарова полягає у впровадженні в освітній процес
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Ректорат університету вважає наукову роботу «Культурна спадщина 
України як рушійна сила сталого розвитку держави» (2010-2016 рр.) 
кандидата філологічних наук, доцента кафедри української і зарубіжної 
літератури Землянської Аліни Вікторівни науково обґрунтованою та 
доцільною в плані її використання, а також упровадження в освітній процес 
вищої школи.

Завдяки електронним засобам навчального призначення, претендент має 
можливість презентувати студентам цікавий матеріал, що сприяє 
популяризації культурної спадщини України, а також розкрити її місце і роль 
у світовому процесі. Результатом активної роботи Землянської А.В. стала 
значна кількість електронних засобів начального призначення, співавтором 
яких вона є. На сьогодні претендентом розроблені 2 електронні засоби 
навчального призначення в співавторстві, які зареєстровані в Державній 
службі інтелектуальної власності та мають свідоцтва на авторське право. 
Деякі заявлені матеріали рекомендовані МОН України для використання 
у вищих навчальних закладах.

За результатами наукової роботи «Культурна спадщина України як 
рушійна сила сталого розвитку держави» Землянською Аліною Вікторівною 
опублікована одноосібна монографія, надруковані 2 навчально-методичні 
посібники, один з яких рекомендований МОН України для використання 
у вищих навчальних закладах. Претендент має 4 свідоцтва про авторське 
право на електронні засоби навчального призначення, монографію та 
методичні рекомендації. 2 електронних засоби навчального призначення та 
навчальний посібник у співавторстві з іншими претендентами мають 
рекомендацію МОН України для використання у вищих навчальних 
закладах. Землянська А.В. за темою наукової роботи надрукувала 7 статей у 
збірниках різного рівня.

Наукова ]юбрт^Землянської А.В. полягає у впровадженні в освітній 
процес ^ ії^ ^ ід й ж |^ з)асо б ів  навчального призначення та популяризації 
к у л ь т у н ^ ^ р а ї ни^ж^ру^іійної сили сталого розвитку держави.

Ректор А.М.Солоненко
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ДОВІДКА

Ректорат університету вважає наукову роботу «Культурна спадщина 
України як рушійна сила сталого розвитку держави» (2010-2016 рр.) доктора 
педагогічних наук, професора, професора кафедри соціальної роботи, 
соціальної педагогіки та дошкільної освіти, проректора з наукової роботи 
Москальової Л.Ю. науково обґрунтованою та доцільною в плані 
використання електронних засобів навчального призначення, а також 
упровадження їх в освітній процес вищої школи.

Як співавтор електронного засобу навчального призначення Москальова 
Л.Ю. має можливість популяризувати культурну спадщину України, 
наголошуючи на розумінні патріотизму та збереженні моральних і духовних 
цінностей людини.

За результатами наукової роботи «Культурна спадщина України як 
рушійна сила сталого розвитку держави» Москальовою Людмилою 
Юріївною опубліковані два розділи в колективних монографіях, захищена 
докторська дисертація на тему: «Теортетико-методологічні засади виховання 
у майбутніх учителів морально-етичної культури». Претендент має 
міжнародну публікацію та статтю, надруковану в спеціалізованому виданні.

Наукова робота Москальової Л.Ю. полягає у впровадженні в освітній 
процес електронних засобів навчального призначення та популяризації 
культурної спадщини України як однієї з провідних умов рушійної сили

А.М.Солоненко


