
Аналіз наукової та професійної активності  

д. геогр. наук, завідувача кафедри геодезії, картографії і кадастру, професора Кисельова Юрія Олександровича за 2016-2020 рр. 

№ 

з.

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., Kyselov Yu., Polovka S. On the modern conception of 

environment. Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2018. №27(2). 

Р. 346–356. Web of Sciences 
2.  

Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України 

1. Кисельов Ю.О. Деякі геософічні паралелі між Україною та США. 

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія 

«Географічні науки». 2017. Вип. 6. С. 58-62. 

2. Кисельов Ю.О., Кононенко С.І. Обґрунтування проекцій і масштабу 

карт геософічної реґіоналізації Землесвіту. Науковий вісник Чернівецького 

університету. Вип. 793. Географія. Чернівці, 2017. С. 124–129. 

3. Кисельов Ю.О. До проблеми основного поняття географії. Науковий 

вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні 

науки». 2017. Вип. 7. С. 135–137.  

4. Кисельов Ю.О., Сонько С.П. Чорноморська інтеграція України як 

основа реалізації балтійсько-середземноморської геополітичної доктрини. 

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія 

«Географічні науки». 2018. Вип. 8. С. 58–62. 

5. Кисельов Ю.О. Українсько-турецьке стратегічне партнерство: 

геополітичні аспекти. Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Серія «Географічні науки». 2018. Вип. 9. С. 51–55. 

6. Кисельова О.О., Кисельов Ю.О., Сопов Д.С., Сопова Н.В. Проблеми 

екологічної оптимізації структури сільськогосподарського землекористування 

в Луганській області. Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Серія «Географічні науки». 2019. Вип. 10. С. 145–150. 

7. Кисельов Ю.О., Сонько С.П. Проблема периферіності в Україні та її реґіонах: 

суспільно-географічний аспект. Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Серія «Географічні науки». 2019. Вип. 11. С. 39–43. 

8. Шлапак В.П., Сонько С.П., Кисельов Ю.О., Швець Я.А,, Черниш В.І. 

Геоботанічні аспекти екотонізації природних ландшафтів. Науковий вісник 

Національного лісотехнічного університету України, т. 29, №7. 2019. С. 76‒79. 



3.  Наявність виданого підручника чи навчального посібника або 

монографії   

4.  Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав 

документ про присудження наукового ступеня   

5.  Участь у міжнародному науковому проекті/залучення до міжнародної 
експертизи, наявність звання "суддя міжнародної категорії"   

6.  Проведення навчальних занять іноземною мовою (крім мовних 

навчальних дисциплін) 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 з вищої освіти МОН, або робочих груп з 

розроблення стандартів вищої освіти України   

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 

Член редакційної колегії «Наукового вісника Херсонського державного 

університету. Серія «Географічні науки» з 2016 р. по теперішній час 

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/відділення 

(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 

Завідувач кафедри геодезії, картографії і кадастру Уманського 

національного університету садівництва з 2016 р. по теперішній час 

11.  

Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або 

члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад) 

Офіційний опонент при захисті дисертації Задворного С.І. «Територіальна 

організація культурно-мистецької сфери реґіону (на матеріалах 

Хмельницької області)», представленої на здобуття наукового ступеня 

кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та 

соціальна географія (05.07.2016 р.) 

Член спеціалізованої вченої ради Д 35.051.08 у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка з 2018 р. по теперішній час 



12.  Наявність не менше 5 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, або 

виконання обов’язків куратора групи; керівництво студентом, який 

брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 

Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 

іграх, етапах Кубку світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 

обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту  

15.  Науково-популярні та/або консультаційні (дорадчі) та/або дискусійні 

публікації з наукової або професійної тематики  

16.  

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю 

Член Українського Географічного товариства з 1998 р., член Громадської 

спілки «Українське товариство геодезії і картографії» з 2017 р. 
17.  Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше 5 років  
18.  Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом 

не менше двох років   

 
 

                                                                                               ______________________                                                     (   )   

(підпис) 

 

Завідувач кафедри                                                        _______________________                                                      (   )   
(підпис)                           


