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№ 

п/п 
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 

1. Sonko S., Maksymenko N., Peresadko V., Sukhanova I., Vasylenko O., 

Nikitina O. Concept of environmentally protective farming for the forest-

steppe zone // Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv national university – series 

geoecology, geology, ecology, 2018 (48). Р. 161–172. DOI: 10.26565/2410-

7360-2018-48-14. (Web of Science). 

2. Sonko S.P., Vasilenko O.V, Sukhanova I.P., Shchetyna M.A., Hurskiy I.M. 

Vermiculture as an important component of ecologically tolerant agricultural 

ecosystems./ Ukrainian JournalofEcology, 2018, 8(4), 236–242 

doi:10.15421/2017_235. (Web of Science) 

2 

Наявність не менше п’яти 

наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених 

до переліку наукових фахових 

видань України 

1. Сонько С.П., Полторецький С.П., Василенко О.В., Шевченко 

Н.О.. Спеціалізація сільського господарства як рушійна сила 
еволюційного перетворення неоекології в нооекологію. / Людина та 

довкілля. Проблеми неоекології. Сучасні географічні та екологічні 

дослідження довкілля. 2019. Вип 32. Харків: Видавництво ХНУ імені 

В.Н. Каразіна, 2019. С.6–24. DOI: https://doi.org/10.26565/1992-4224-

2019-32-06 

2. Дубін О. М., Василенко О. В. Екологічний моніторинг якості води 

джерел нецентралізованого водопостачання у зоні впливу 

тваринницького комплексу / Вісник Уманського національного 

університету садівництва. Умань: ВПЦ «Візаві», 2016. № 1. С. 16–19. 

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/4408 

3. Дубін О. М., Василенко О. В. Моніторинг нітратного забруднення 
овочевої продукції на ринках м. Умань / Збірник наукових праць 

Уманського національного університету садівництва: збір. наук. 

досліджень. Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. Вип. 91. С. 156–163. 
https://journal.udau.edu.ua/ua/arxv-nomerv/2017/vipusk-91.-chastina-

1/montoring-ntratnogo-zabrudnennya-ovochevo-produkcz-na-rinkax-m.-

uman.html 

4. Косенко І.С., Балабак О.А., Балабак А.В., Василенко О.В. Еколого-

біологічна оцінка запилення та фертильність сортів фундука в умовах 

Правобережного Лісостепу України / Науковий вісник НЛТУ, 2019. 

19(2). С. 157–163. https://doi.org/10.1080/14786410410001704778 

5. Нікітіна О.В., Василенко О.В. Агроекологічний вплив тривалого 
застосування добрив на калійний фонд чорнозему опідзоленого. 

Таврійський науковий вісник, 2019, №107. С. 335–340. DOI: 

https://doi.org/10.32851/2226-0099.2019.104.44 

3 

Наявність виданого підручника 

чи навчального посібника або 

монографії 

 1. Екологічні основи збалансованого природокористування у агросфері 

/ за редакцією С.П. Сонька та Н.В.Максименко. Харків: ХНУ імені 

В.Н.Каразіна, 2015. 568 с. (протокол №5 від 27.04.2015). 

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2462 

2. Василенко О.В., Сонько С.П., Суханова І.П. Моніторинг 

навколишнього середовища. Навчальний посібник. Умань, Уманьський 
НУС, 2019. 186 с. (Протокол ВР Уманського НУС №8 від 31.05.2019) 

3. Захист рослин. Терміни і поняття: навч. посібн. / Ж. П. Шевченко, І. І. 

Мостов՚як та ін.; За ред. канд. біол. наук Ж. П. Шевченко та канд. с.-г. 

наук І. І. Мостов՚яка. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2019. 408 с. 

(Протокол ВР Уманського НУС№1 від 30.08.2019) 

4 

Наукове керівництво 

(консультування) здобувача, 

який одержав документ про 
присудження наукового 

ступеня 

  

https://doi.org/10.26565/1992-4224-2019-32-06
https://doi.org/10.26565/1992-4224-2019-32-06
https://journal.udau.edu.ua/ua/arxv-nomerv/2017/vipusk-91.-chastina-1/montoring-ntratnogo-zabrudnennya-ovochevo-produkcz-na-rinkax-m.-uman.html
https://journal.udau.edu.ua/ua/arxv-nomerv/2017/vipusk-91.-chastina-1/montoring-ntratnogo-zabrudnennya-ovochevo-produkcz-na-rinkax-m.-uman.html
https://journal.udau.edu.ua/ua/arxv-nomerv/2017/vipusk-91.-chastina-1/montoring-ntratnogo-zabrudnennya-ovochevo-produkcz-na-rinkax-m.-uman.html
http://scholar.google.ru/scholar_url?url=https://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal/article/view/1923/1996&hl=ru&sa=X&d=2158572187261104726&scisig=AAGBfm3LQ3Jjwb_hrItJ-xl5QKGcdWQjyQ&nossl=1&oi=scholaralrt&hist=OE_hpqUAAAAJ:7399682563277144144:AAGBfm2IHRqncZNMABvS5GSRORNMOdK2oQ
http://scholar.google.ru/scholar_url?url=https://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal/article/view/1923/1996&hl=ru&sa=X&d=2158572187261104726&scisig=AAGBfm3LQ3Jjwb_hrItJ-xl5QKGcdWQjyQ&nossl=1&oi=scholaralrt&hist=OE_hpqUAAAAJ:7399682563277144144:AAGBfm2IHRqncZNMABvS5GSRORNMOdK2oQ
http://scholar.google.ru/scholar_url?url=https://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal/article/view/1923/1996&hl=ru&sa=X&d=2158572187261104726&scisig=AAGBfm3LQ3Jjwb_hrItJ-xl5QKGcdWQjyQ&nossl=1&oi=scholaralrt&hist=OE_hpqUAAAAJ:7399682563277144144:AAGBfm2IHRqncZNMABvS5GSRORNMOdK2oQ
https://doi.org/10.1080/14786410410001704778
https://doi.org/10.32851/2226-0099.2019.104.44


5 

Участь у міжнародних 

наукових проектах, залучення 

до міжнародної експертизи, 

наявність звання “суддя 

міжнародної категорії” 

Міжнародний науковий проект 544524-2013-PL-SMHES «Qualifications 

Frameworks for Environmental Science at Ukrainian Universities» ("Рамка 

кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище для українських 

університетів"). Написання навчального посібника Екологічні основи 

збалансованого природокористування у агросфері / за редакцією С.П. 

Сонька та Н.В.Максименко. Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2015. 568 

с. (протокол №5 від 27.04.2015). 
http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2462 

 

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 

Відповідальний виконавець наукової теми «Дослідження впливу на 

навколишнє середовище органічних відходів ПрАТ «Уманське 

племпідприємство»», 2019 р. Договір №3/19 від 2.04.2019. 

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/факультету/відділення 

(наукової установи)/ 

інституту/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 
спеціалізованої вченої ради (не 

менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад) 

. 

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 

1. Сонько С. П., Суханова І. П., Василенко О. В., Щетина М. А. 

Дидактичні матеріали до вивчення дисциплін «Збалансоване 

природокористування», «Загальна екологія», «Охорона природи», 

«Вступ до фаху», «Збалансоване природокористування у галузі 

сільського господарства». Для підготовки студентів спеціальності 101 

«Екологія». Умань, Уманський НУС. 2017. 17 с. 

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5565 

2. Василенко О.В. Методичні рекомендації для самостійної роботи 
студентів заочної форми навчання спеціальності 101 «Екологія» та 183 

«Технології захисту навколишнього середовища» з дисципліни 

«Екологічне інспектування, стандартизація і сертифікація». Умань, 

УНУС, 2019. 15 с. 

3. Василенко О.В. Методичні рекомендації для практичних занять з 

дисципліни «Моніторинг довкілля та оцінка впливу на навколишнє 

середовище» для здобувачів освітньо-наукового ступеня «Доктор 

філософії», спеціальності 103 «Науки про Землю». Умань, УНУС, 2019. 

37 с. 



14 

Керівництво студентом, який 

зайняв призове місце, або 

робота у складі організаційного 
комітету/журі/апеляційної 

комісії Міжнародної 

студентської олімпіади/II етапу 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт)/III-IV етапу 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових навчальних 

предметів/II-III етапу 

Всеукраїнських конкурсів-

захистів науково-
дослідницьких робіт учнів - 

членів Малої академії наук; 

керівництво студентом, який 

став призером Олімпійських, 

Паралімпійських ігор, 

Всесвітньої та Всеукраїнської 

Універсіади, чемпіонату світу, 

Європи, Європейських ігор, 

етапів Кубку світу та Європи, 

чемпіонату України; 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. Василенко О.В. Динаміка зміни біологічної активності ґрунту біля 

автошляхів в м. Умань. Матеріали VІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Екологія – шляхи гармонізації відносин 
природи та суспільства». Умань, 2017. С.75–76.  

2. Василенко О.В. Динаміка зміни біологічної активності ґрунту в різних 

типах біоценозів м. Умань залежно від антропогенного навантаження. 

Матеріали VII Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми 

дослідження довкілля», присвяченої 80-річчю з дня заснування 

ботанічного саду Сумського державного педагогічного університету 

імені А.С. Макаренка. Суми, 2017. С.165–167.  
3. Василенко О.В. Забруднення грунту під час знешкодження та 

утилізації біологічних відходів. The development of nature sciences: 

problems and solutions. Conference Proceedings. Brno: Baltija Publishing, 

2018. C. 37-40.  
4. Василенко О.В. Оцінка якості атмосферного повітря м. Умань 

методом біоіндикації. Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-

практичної Інтернет-конференції, присвяченої 175-річчю заснування 

Уманського національного університету садівництва. Умань, 16 жовтня 

2019 року. / Під ред. д.е.н. О.О.Непочатенко. Ред.-вид.відділ УНУС, 

Умань, 2019. С.12–13. 

5. Практичні поради з екологічного моніторингу для фахівців 

спеціальності «Науки про Землю». Умань, Уманський НУС, 2019. 43 с.  

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 

 

 


