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 01. 01. 2019 р. - 01. 09. 2020 р. 
 

 

 

 

1.1. Кількість членів наукового об’єднання, які працювали протягом звітного періоду понад 

30 осіб, серед яких школярі,  студенти, аспіранти, молоді вчені (список додається1)).  

1.2. Основні заходи, які реалізовані за звітній період2): 

 Кількість опублікованих наукових статей – _9_, тез доповідей – _32_ та отримано охоронних 

документів – ___, у тому числі:___________________________________________; 

   (зазначити основні наукові статті та охоронні документи) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Кількість наукових конференцій – _32__ та виставок – ________, в яких взято участь, а саме: 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Кількість виготовлених дослідних зразків – __2___, підготовлених навчально-наочних 

посібників – __1_, технічних засобів навчання – ___, з них 

основні:_______________________ 

              (зазначити назву) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 Кількість підготовлених членів наукового об’єднання до: конкурсів студентських наукових 

робіт всеукраїнського рівня – __2__, міжнародного рівня – ___, олімпіад –___, турнірів – 

____, інших форм студентських змагань відповідної спрямованості – ____, а саме: 

Абдулаєва А., Марченко К., Галеженко Валерія  (учасник І етапу Всеукраїнського 

конкурсу наукових робіт з романо-германської філології 2019); (учасник II етапу 

Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з романо-германської філології 2020 Рава В. 1-е 

місце, Пономаренко А. 3-тє місце, м. Київ) 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 Кількість членів наукового об’єднання, які навчаються за  індивідуальним навчальним 

планом із поглибленою науковою складовою – __0___осіб, а саме: 

_______________________ 

                    (зазначити прізвище та ім’я,  

________________________________________________________________________________________________ 

інститут (факультет) та курс) 

________________________________________________________________________________________________ 

3.6 Кількість членів наукового об’єднання, які виконували науково-дослідні роботи з 

оплатою праці – 0 осіб, а саме: ____________________________________________________ 

(зазначити прізвище та ім’я виконавців, 



і_______________________________________________________________________________ 

тему науково-дослідної роботи) 

________________________________________________________________________________ 

3.7 Кількість поданих заявок на грант – __4_ та отриманих грантів всеукраїнського та 

міжнародного рівнів – _2__, а саме: 

__________________________________________________ 

(зазначити назви поданих заявок та отриманих грантів) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3.8 Кількість членів наукового об’єднання, які вступили до аспірантури – ____2__осіб, а 

саме:  

                                           Закусило В., Решітько А. 
(зазначити прізвище та ім’я аспірантів, інститут (факультет)) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3.9 Кількість школярів-членів наукового об’єднання, які вступили до Університету – 

__2_осіб, а саме: 

_________________________________________________________________________ 

(зазначити прізвище та ім’я, інститут (факультет)) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3.10 ____________________________________________________________________________ 

(інше, крім зазначеного вище) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Кількість відпрацьованих годин керівником наукового об’єднання за планом роботи – 

_____________ годин. 
 

 

Керівник ОФІСУ НАУКИ  ____________            Щигло Л.В. 
                    (підпис)            (ініціали, прізвище) 

 

____________________  ____________            Кобякова І.К. 
   (посада керівника базового           (підпис)            (ініціали, прізвище) 

    структурного підрозділу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


