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№ 

п/п 
Показник Фактичні дані* 

1 

Наукові публікації у 

періодичних виданнях, які 

включено до наукометричних 

баз, зокрема Scopus або Web of 

Science Core Collection, 

рекомендованих МОН   

2 

Наукові публікації у наукових 

виданнях, включених до 

переліку наукових фахових 

видань України 

Безділь Р. В. Проблема утилізації опалого 

листя міст і відходів тваринницьких ферм 

та шляхи її вирішення [Електронний ресурс] 

/ С. П. Сонько, Т. М. Пушкарьова-Безділь, І. П. 

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

В. Безділь // Людина та довкілля. Проблеми 

неоекології. - 2017. - № 1-2. - С. 143-154. - 

Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltd_2017_1-

2_18 

Безділь Р. В. Екологічні проблеми та 

оцінювання складу атмосферного повітря у 

зоні тваринницьких комплексів - 

кролеферм [Електронний ресурс] / 

Р.В. Безділь // Науковий вісник НЛТУ України. 

- 2015. - Вип. 25.9. - С. 124-131. - Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2015_

25 

Безділь Р. В. Вміст важких металів у 

відходах кролеферми та їх екологічно 

безпечна утилізація[Електронний ресурс] / Р. 

В. Безділь, Т. М. Пушкарьова-Безділь, М. А. 

Щетина // Науковий вісник НЛТУ України. - 

2016. - Вип. 26.1. - С. 162-170. - Режим 

доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2016_2

6 

Безділь Р. В. Вплив складу субстрату на 

вихід вермикомпосту та біомаси штучної 

популяції Eіsenia Foetida [Електронний 

ресурс] / Р. В. Безділь // Науковий вісник 

НЛТУ України. - 2015. - Вип. 25.10. - С. 156-

162. - Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2015_

25 

Безділь Р. В. Вплив абіотичних факторів на 

перебіг онтогенезу Esenia 

foetida [Електронний ресурс] / Р. 

В.Безділь // Збалансоване 

природокористування. - 2015. - № 4. - С. 87-91. 

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%9670579
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- Режим 

доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zp_2015_4_20 

3 

Виданий підручник чи 

навчальний посібник, що 

рекомендований МОН, іншим 

центральним органом 

виконавчої влади або вченою 

радою закладу освіти, або 

монографії (у разі співавторства 

— з фіксованим власним 

внеском) 

Безділь Р. В. 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.  

http://irbis-nbuv.gov.ua/ 

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  - 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zp_2015_4_20


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 

 Виконавець науково-дослідної роботи - 

згідно затвердженої програми наукових 

досліджень університету та кафедри  

екології та безпеки життєдіяльності 

Уманського національного університету 

садівництва за темою: «Розробка 

методологічних підходів і практичного 

механізму екологічно-збалансованого 

природокористування у сфері аграрного 

виробництва», № ДР 0108U009772. 

https://ecology.udau.edu.ua/assets/files/vibirk

ovi-diciplini/m10002.jpg 

9 

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 - 



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 

кадрів як офіційного опонента 

або члена спеціалізованої 

вченої ради  - 

12 
Наявність авторських свідоцтв 

та/або патентів   - 

13 

Наявність виданих навчально-

методичних 

посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного 

навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій  

У репозитарії університету викладено 

курси: «Агроекологія», «Збалансоване 

природокористування» «Системний аналіз 

якості навколишнього середовища» 

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 

Наявність науково-

популярних та/або 

консультаційних (дорадчих) 

та/або дискусійних 

публікацій з наукової або 

професійної тематики 

загальною кількістю три 

публікації. 

Безділь Р.В. Якісна характеристика 

кролячого гною / Р.В. Безділь, Д.О. Дзюба 

// Матеріали наукової конференції 

«Перспективи розвитку лісового та садово-

паркового господарства» (до 135-ї річниці 

від дня народження М.О. Ткаченка, 

випускника лісового відділення 1899 року 

Уманського училища землеробства і 

садівництва). – Умань, 2014. – С. 275 – 276. 

https://scholar.google.com.ua 

Безділь Р.В., Проблеми утилізації 

кролячого гною / Т.М. Пушкарьова-

Безділь, Р.В. Безділь, В.В. Лавров // 

Актуальні проблеми садово-паркового 

мистецтва: матеріали міжнародної наукової 

конференції. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2015. 

– С. 49 – 51. https://scholar.google.com.ua 

Безділь Р.В., Технологічні аспекти 

застосування добрив, отриманих із відходів 

кролівництва / Т.М. Пушкарьова-Безділь, 

М.Ю. Грабчак, Р.В. Безділь //  Науковий 

журнал «Альманах науки» : № 2/2 (11). -  

Київ, 2018. – С. 34-38. 

http://almanah.ltd.ua/save/2018/2%20(11)/211

.pdf 

Безділь Р.В. Агрохімічна характеристика 

вермикомкостів, отриманих із відходів 

кролівництва та інших 

сільськогосподарських відходів методом 

вермикомпостування / Дядюк Л. Г., 

Пушкарьова-Безділь Т.М., Безділь Р.В. // 

Збірник тез VІІ Всеукраїнська науково-

практичної Інтернет-конференції, 

присвяченої 10-річчю створення кафедри 



екології та безпеки життєдіяльності – 2018. 

№ VІІ. – С. 49 – 51. 

https://ecology.udau.edu.ua 

Безділь Р.В., Вплив складу субстрату на 

перебіг онтогенезу ЕISENIA FOETIDA / 

Шамрій О. Ю., Пушкарьова-Безділь Т.М., 

Безділь Р.В. // Збірник тез VІІ 

Всеукраїнська науково-практичної 

Інтернет-конференції, присвяченої 10-річчю 

створення кафедри екології та безпеки 

життєдіяльності – 2018. № VІІ. – С. 59 – 61. 

https://ecology.udau.edu.ua 

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  
 


