
 

Ямчук Павло Миколайович  

Аналіз наукової та професійної активності 

кафедра соціально-гуманітарних і правових дисциплін за 2014-2019 рр. 

№ Показник Фактичні дані 

1. наявність за останні п’ять років 

наукових публікацій у 

періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема 

Scopus або Web of Science Core 

Collection; 

  

2. наявність не менше п’яти 

наукових публікацій у наукових 

виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань 

України; 

1. Ямчук П.М. Українська християнська аксіологічна система: через історичні 

випробування до сучасних світоглядних засад духовно-інтелектуального 

поступу / П.М.Ямчук //Філософські обрії – Полтава – 2014. - №31. - С.140-154. 

2. Ямчук П.М. Духовно-філософська візія В.С. Соловйовим феномену святого 

Володимира в контексті вітчизняного христоцентричного 

світобачення//П.М.Ямчук/ Софія – гуманітарно-релігієзнавчий часопис - №3.  

Засновник та видавець  Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка. К.: 2015 – С.35-39 

3. Ямчук П.М Феномен духовної філософії й буття митрополита Василя 

Липківського у світовому христоцентричному контексті/П.М.Ямчук //Софія – 

гуманітарно-релігієзнавчий часопис - №5. – Засновник та видавець  Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка.  – К.: 2016 – С.59-64 

4. Ямчук П.М Філософія християнського консерватизму і концептуальні візії 

європейських мислителів ХІХ-ХХІ ст. в контексті формування сучасної 

христоцентричної особистості і суспільства( про деякі актуальні для 

українського сьогодення ідеї Івана Павла ІІ, У.Черчілля, 

М.Тетчер)/П.М.Ямчук//Релігійна свобода на перехресті епох, країн і культур. 



Науковий щорічник №19. – К.: 2016. – С. 117-123 

5. Ямчук П.М Філософія буття української мови в актуальних соціально-

гуманітарних відносинах ХХІ століття// П.М.Ямчук. Одеський лінгвістичний 

вісник. Спеціальний випуск. – НУ «ОЮА» - Одеса, 2017. – С.257-260. 

3. наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або 

монографії; 

1. Ямчук П.М. Український літературний імпресіонізм в європейському 

філософсько-естетичному універсумі межі ХІХ-ХХ ст. Монографія./П.М.Ямчук.- 

Умань, АЛМІ, 2014 – 220 с.  

2. Ямчук П.М. Взаємозв’язок розвитку аграрної галузі і методології аграрної 

науки в умовах постіндустріальної економіки (у контексті переходу на нові 

стандарти вищої освіти) / С. П. Сонько, Ю. О. Кисельов, П. М. Ямчук, І. П. 

Суханова // розділ колективної монографії «Соціально-економічні аспекти 

стійкого розвитку економіки України» / Під ред. д. е. н., проф. О.О. 

Непочатенко. – Умань: СПД Сочінський, 2016. – 300 с. Режим 

доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2639 

3. Ямчук П.М. «Завжди треба жити і діяти так, щоби розтопити лід на п’ять 

ліктів довкола себе» (невелике есе про велику Особистість або Фрески спогадів 

про неї) /П.М.Ямчук// Розділ у колективній монографії «Україна Ольги 

Діденко»/ за ред. Б.Д.Чорномаза, Т.О.Чорномаз. – К.: «Талком». 2017. -  С. 

32-46 

4. Ямчук П.М. Вітчизняна православна Церква і служіння української громади 

Христу: минуле, сучасне, перспективи (кілька міркувань в контексті святкування 

1030-літнього буття Русі-України в Христовій вірі) /П.М.Ямчук //Соціальний 

розвиток сільських регіонів: колектив. моногр. Вип. 3. /За ред. А.М. 

Шатохіна, М.В. Костюк. – Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський М. 

М.»), 2018. – С. 160 – 167. 

5. Ямчук П.М. Новітня українська рецепція християнської філософії в 

білоруській літературі ІІ половини ХХ віку. / П.М.Ямчук// Розділ у колективній 

монографії 

«Filozofia w literaturze i sztuce». Redakcia naukowa Silwester Dworacki, Magdal

ena Jaworska-Woloszyn. // Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z 

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2639


Paradyza. Gorzow Wielkopolski 2018. – С. 139-157 

6. Ямчук П.М. Незасвоєні уроки ХХ століття (декілька світоглядних містків 

від становлення УАПЦ в добу Розстріляного відродження до становлення ПЦУ) 

/П.М.Ямчук // Розділ у колективній монографії «Святість людського життя». 

За ред. прот. В.Вакіна. К.: «Дух і літера». – 2019. – С.337-352. 

4. наукове керівництво 

(консультування) здобувача, який 

одержав документ про 

присудження наукового ступеня; 

  

5. участь у міжнародних наукових 

проектах, залучення до 

міжнародної експертизи, 

наявність звання “суддя 

міжнародної категорії”; 

  

6. проведення навчальних занять із 

спеціальних дисциплін 

іноземною мовою в обсязі не 

менше 50 аудиторних годин на 

навчальний рік; 

  

7. робота у складі експертних рад з 

питань проведення експертизи 

дисертацій МОН або галузевих 

експертних рад Національного 

агентства із забезпечення якості 

вищої освіти, або Акредитаційної 

комісії, або їх експертних рад, 

  



або міжгалузевої експертної ради 

з вищої освіти Акредитаційної 

комісії, або трьох експертних 

комісій МОН/зазначеного 

Агентства, або Науково-

методичної ради/науково-

методичних комісій (підкомісій) з 

вищої освіти МОН; 

8. виконання функцій наукового 

керівника або відповідального 

виконавця наукової теми 

(проекту), або головного 

редактора/члена редакційної 

колегії наукового видання, 

включеного до переліку наукових 

фахових видань України, або 

іноземного рецензованого 

наукового видання; 

1. Член Вченої Ради «Zeszyt naukowy prac ukrainoznawczych (Польща, Гожув 

Великопольський, Академія імені Якуба з Парадижу)  (починаючи від №2 

2018 року) 

2. Член редколегії гуманітарно-релігієзнавчого часопису «Софія» Засновник та 

видавець  Київський національний університет імені Тараса Шевченка. (від 

часу заснування – в 2014 році). 

htpps//sophia.knu.//ua/index.php/ sophia/about/editorial Team 

3. Член Міжнародної Ради «Весніка Бресцкага універсітэта» 

(Брест,Брестський державний університет ім. А.С.Пушкіна, Республіка  

Білорусь) Пасведчанне аб рэгістрацыи у Міністэрстве інфармацыі Рэспублікі 

Беларусь №1337 ад 28 красавіка 2010 г.   

9. керівництво школярем, який 

зайняв призове місце III-IV етапу 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових навчальних 

предметів, II-III етапу 

Всеукраїнських конкурсів-

захистів науково-дослідницьких 

робіт учнів - членів 

  



Національного центру “Мала 

академія наук України”; участь у 

журі олімпіад чи конкурсів “Мала 

академія наук України”; 

10

. 

організаційна робота у закладах 

освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відді

лення (наукової установи)/ 

філії/кафедри або іншого 

відповідального за підготовку 

здобувачів вищої освіти 

підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-

методичного управління 

(відділу)/лабораторії/іншого 

навчально-наукового 

(інноваційного) структурного 

підрозділу/вченого секретаря 

закладу освіти (факультету, 

інституту)/відповідального 

секретаря приймальної комісії та 

його заступника; 

 

11

. 

участь в атестації наукових 

працівників як офіційного 

опонента або члена постійної 

1. Офіційний опонент дисертації Богомолець О.В. Феномен української 

домашньої ікони/ дис.. на здобуття н. ст докт. філос.. н. спеціальність 

09.00.12.  Захист 25 червня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради 

Д .26.001. 43 в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 



спеціалізованої вченої ради (не 

менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад); 

2. Член спеціалізованої вченої ради Д .26.001. 43 в Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка із захисту кандидатських і докторських 

дисертацій з філософських наук. Наказ Міністерства освіти і науки №374 від 

13 березня 2017 року 

  

12

. 

наявність не менше п’яти 

авторських свідоцтв та/або 

патентів загальною кількістю два 

досягнення; 

  

13

. 

наявність виданих навчально-

методичних 

посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування; 

  

14

. 

керівництво студентом, який 

зайняв призове місце на I етапі 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових 

робіт), або робота у складі 

організаційного комітету/журі 

Всеукраїнської студентської 

  



олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових 

робіт), або керівництво постійно 

діючим студентським науковим 

гуртком/проблемною групою; 

керівництво студентом, який став 

призером або лауреатом 

Міжнародних мистецьких 

конкурсів, фестивалів та 

проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у 

складі журі міжнародних 

мистецьких конкурсів, інших 

культурно-мистецьких проектів; 

керівництво студентом, який брав 

участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, 

Всесвітній та Всеукраїнській 

Універсіаді, чемпіонаті світу, 

Європи, Європейських іграх, 

етапах Кубка світу та Європи, 

чемпіонаті України; виконання 

обов’язків тренера, помічника 

тренера національної збірної 

команди України з видів спорту; 

виконання обов’язків головного 

секретаря, головного судді, судді 

міжнародних та всеукраїнських 



змагань; керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, 

суддівського корпусу; 

15

. 

наявність науково-популярних 

та/або консультаційних 

(дорадчих) та/або дискусійних 

публікацій з наукової або 

професійної тематики загальною 

кількістю не менше п’яти 

публікацій; 

1. Людство повинно жити в садах» або «життя в цвіту» (кілька міркувань про 

філософію саду і садівництва в ХХІ столітті) // Матеріали Другої 

Міжнародної науково-практичної конференції «Філософія саду і 

садівництва в світовій культурі: джерела та новітні інтерпретації». Умань. 

Видавець «Сочінський М.М.» 17 травня 2017 року. – С. 11-18. 

2. Роман «Визволення» і творча доля Олександра Копиленка: кілька 

компаративних паралелей на тлі епохи// Філологічний часопис. Збірник 

наукових праць УДПУ ім. Павла Тичини. Вип. №1 (9) 2017 – Умань. ред.-

поліграф. Центр «Візаві».  – С.177-191. 

3. Морально-етичні джерела формування державного діяча – християнського 

консерватора (декілька міркувань про феномен Маргарет Тетчер, 

актуальних для становлення христоцентричної України ХХІ століття)// 

Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи». – Умань. «Візаві». – 

2017. С.171-173. 

4. Про деякі актуальні питання новітнього вітчизняного соціально-

гуманітарного дискурсу // Людина має право: соціально-гуманітарний 

дискурс у контексті реформаційних процесів в Україні. Матеріали Круглого 

столу. м. Одеса «Астропринт» -2019. С.176-178.  

5.  Світовий український геній Олександр Довженко (кілька міркувань) // 

Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи.// Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції 11 жовтня 2019 року . – С. 

161-162 



16

. 

участь у професійних 

об’єднаннях за спеціальністю; 

  

17

. 

досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти 

років; 

  

18

. 

наукове консультування установ, 

підприємств, організацій 

протягом не менше двох років. 

  

 

 


