
Аналіз наукової та професійної активності 

Суханової Ірини Прохорівни 

кафедри екології та безпеки життєдіяльності 

за 2015-2019 рр. 

 

№ 

п/п 
Показник Фактичні дані 

1. Наявність наукової 

публікації у 

періодичному виданні, 

яке включено до 

наукометричних баз, 

зокрема Scopus або 

Web of Science Core 

Collection, 

рекомендованих  МОН 

1. Сонько С.П., Максименко Н.В., Пересадько 

В.А., Суханова І.П., Василенко О.В., Нікітіна 

О.В. Концепція екологічно-ощадливого 

землеробства для лісостепової зони / Вісник 

Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна, серія «Геологія. Географія. 

Екологія». № 48(2018). – с. 161-172. 

https://doi.org/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 Journal of 

Ecology, 2018, 8(4), 236–242. 

https://www.ujecology.com/articles/vermiculture-

as-an-important-component-of-ecologically-

tolerant-agricultural-ecosystems.pdf. (Web of 

Science). 
2.  Наявність наукових 

публікацій у наукових 

виданнях, включених 

до переліку наукових 

фахових видань 

України, та/або 

авторських свідоцтв, 

та/або патентів 

загальною кількістю 5 

досягнень 

1. Гурський І. М., Суханова І. П. Стан і 

перспективи якісного водопостачання населення 

та сільськогосподарських тварин у приватних 

господарствах // Зб. Наук. пр. Уманського НУС. 

- Умань, 2017. – Вип. 91. – Ч. 1: Агрономія. – C. 

141 – 149. 

http://journal.udau.edu.ua/assets/files/91/Agro/Ukr/

16.pdf 

 

2.Суханова І. П. Вплив типології екосистем на 

вміст гумусу в орному шарі ґрунту / І. П. 

Суханова // Збалансоване природокористування. 

- 2017. - № 3. - С. 27-30. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zp_2017_3_6 

 

3. Сонько С.П., Пушкарьова-Безділь Т.М., 

Суханова І.П., Василенко О.В., Гурський І.М., 

Безділь Р.В. Проблема утилізації опалого листя 

міст і відходів тваринницьких ферм і шляхи її 

https://www.ujecology.com/articles/vermiculture-as-an-important-component-of-ecologically-tolerant-agricultural-ecosystems.pdf
https://www.ujecology.com/articles/vermiculture-as-an-important-component-of-ecologically-tolerant-agricultural-ecosystems.pdf
https://www.ujecology.com/articles/vermiculture-as-an-important-component-of-ecologically-tolerant-agricultural-ecosystems.pdf
http://journal.udau.edu.ua/assets/files/91/Agro/Ukr/16.pdf
http://journal.udau.edu.ua/assets/files/91/Agro/Ukr/16.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%86$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100860
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Zp_2017_3_6


вирішення./ Людина та довкілля. Проблеми 

неоекології. Сучасні географічні та екологічні 

дослідження довкілля. - № 1-2, Випуск 27. - 

Харків: Вид-во ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – 

С. 143-155. 

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6257 

 

4. Сонько С.П., Максименко Н.В., Пересадько 

В.А., Суханова І.П., Василенко О.В., Нікітіна 

О.В. Концепція екологічно-ощадливого 

землеробства для лісостепової зони / Вісник 

Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна, серія «Геологія. Географія. 

Екологія». № 48(2018). – с. 161-172. 

https://doi.org/10.26565/2410-7360-2018-48-14. 

(Web of Science) 

 

5. 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 Journal of 

Ecology, 2018, 8(4), 236–242 

https://www.ujecology.com/articles/vermiculture-

as-an-important-component-of-ecologically-

tolerant-agricultural-ecosystems.pdf. (Web of 

Science). 

 

3.  Наявність виданого 

підручника чи 

навчального посібника, 

що рекомендований 

МОН, іншим 

центральним органом 

виконавчої влади або 

вченою радою закладу 

освіти, або монографії 

(у  разі співавторства — 

з фіксованим власним 

внеском). 

1. Сонько С.П., Ямчук П.М., Кисельов Ю.О., 

Суханова І.П. Взаємозв’язок розвитку аграрної 

галузі і методології аграрної науки в умовах 

постіндустріальної економіки (у контексті 

переходу на нові стандарти вищої освіти) / 

Соціально-економічні аспекти стійкого розвитку 

економіки України / Кол. моногр. Під ред. д.е.н. 

проф. О.О.Непочатенко. - Умань: Вид. 

«Сочинський М.М.», 2016.- 300 с.- С. 122-134. 

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

 

2. Екологічні основи збалансованого 

природокористування у агросфері: навчальний 

посібник./за редакцією С.П.Сонька та 

Н.В.Максименко. / Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 

2015.- 568 с. (Навчально-наукова серія 

«Бібліотека еколога». Затверджено до друку 

рішенням Вченої ради Харківського 

національного університету імені В.Н.Каразіна 

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6257
https://www.ujecology.com/articles/vermiculture-as-an-important-component-of-ecologically-tolerant-agricultural-ecosystems.pdf
https://www.ujecology.com/articles/vermiculture-as-an-important-component-of-ecologically-tolerant-agricultural-ecosystems.pdf
https://www.ujecology.com/articles/vermiculture-as-an-important-component-of-ecologically-tolerant-agricultural-ecosystems.pdf


(протокол №5 від 27.04.2015). 

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

 

 3. Василенко О.В., Сонько С.П., Суханова І.П. 

Моніторинг навколишнього середовища. 

Навчальний посібник. Гриф надано Вченою 

радою Уманського національного університету 

садівництва (Протокол №8 від 31.05.2019).-

Умань, Уманський НУС, 2019. 186 с. 

 

4. 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. Гриф надано 

Вченою радою Уманського національного 

університету садівництва (Протокол №1 від 

30.08.2019) – Умань: Видавець «Сочінський М. 

М.», 2019. – 408 с. 

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» 

1. 544524-2013-PL-SMHES «Qualifications 

Frameworks for Environmental Science at 

Ukrainian  Universities» («Рамка кваліфікацій в 

галузі наук про навколишнє середовище для 

українських  університетів»). В межах реалізації 

проекту видано навчальний посібник 

«Екологічні основи збалансованого 

природокористування у агросфері: навчальний 

посібник / за редакцією С.П.Сонька та 

Н.В.Максименко. / Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 

2015.- 568 с. (Навчально-наукова серія 

«Бібліотека еколога». Затверджено до друку 

рішенням Вченої ради Харківського 

національного університету імені В.Н.Каразіна 

(протокол №5 від 27.04.2015). 

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

 

2. The training course Political and economic 

aspects of biodiversity conservation in V4 countries 

(V4EaP Visegrad University Studies Grant 

Program). Organized by School of Ecology of V. N. 

Karazin Kharkiv National University. Dates – 14.05 



– 18.05/2018. The training course was developed 

project № 61500102. 

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 

Відповідальний виконавець держбюджетної 

науково-дослідної роботи «Розробка 

методологічних підходів і практичного 

механізму еколого-збалансованого 

природокористування у сфері аграрного 

виробництва» (№ ДР 0108U009772). 

https://ecology.udau.edu.ua/assets/files/vibirkovi-

diciplini/m10002.jpg 



наукових фахових 

видань України, або 

іноземного 

рецензованого 

наукового видання 

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/відді

лення (наукової 

установи)/ 

інституту/філії/кафедри 

або іншого 

відповідального за 

підготовку здобувачів 

вищої освіти 

підрозділу/відділу 

(наукової 

установи)/навчально-

методичного 

управління  

(відділу)/лабораторії/ін

шого навчально-

наукового  

(інноваційного) 

структурного 

підрозділу/вченого 

Керівник «Науково-дослідної лабораторії з 

екологічної конверсії» (створена згідно з 

наказом Уманського НУС № 20-10/404 від 4 

грудня 2015 р.) 

 



секретаря закладу 

освіти (факультету, 

інституту)/відповідальн

ого секретаря 

приймальної комісії та 

його заступника. 

11.  Участь в атестації 

наукових кадрів як 

офіційного опонента 

або члена 

спеціалізованої вченої 

ради 

 

12.  Наявність 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/мет

одичних 

вказівок/рекомендацій 

загальною кількістю 

три найменування 

1. Суханова І. П. Інструктивно-методичні 

матеріали до практичних занять із навчальної 

дисципліни «Загальна екологія та 

екосистемологія» для здобувачів освітнього 

ступеня доктор філософії зі спеціальності 103 

“Науки про Землю”. – Умань, Уманський НУС, 

2019. – 31 с. 

 

2. Суханова І. П. Методичні матеріали, завдання 

і вказівки для самостійної роботи студентів з 

навчальної дисципліни «Загальна екологія та 

екосистемологія» (для здобувачів освітнього 

ступеня доктор філософії зі спеціальності 103 

“Науки про Землю”). – Умань, Уманський НУС, 

2019. – 15 с. 

 

3. Сонько С. П. 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» / С. П. 

Сонько, І. П. Суханова, О. В. Василенко, М. А. 

Щетина. – Умань, Уманський НУС,  2018. – 17 

с. у системі «D-Spase» – Умань, УНУС, 2018. у 

системі «D-Spase» – Умань, УНУС, 2018. 

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

14.  Керівництво студентом, - 

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


 який зайняв призове 

місце, або робота у 

складі організаційного 

комітету/журі/апеляцій

ної 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 

три публікації. 

16.  

 

Участь у професійних 

об’єднаннях за 

спеціальністю 

Член ГО «Українське ентомологічне 

товариство» (наукове посвідчення № 120, дата 

вступу 15.01.2018 р.). 

17.  

 

Досвід практичної 

роботи за 

спеціальністю не 

менше п’яти років 

 

18.  

 

Наукове 

консультування 

установ, підприємств, 

організацій протягом не 

менше двох років 

 

 


