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кафедри екології та безпеки життєдіяльності за 2015-2019 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 

S. Prylipko, N. Shevchenko, O. Hryshchenko Efficiency of small farms 

functioning in Ukraine. Economic Annals-ХХI: Volume 158, Issue 3-

4(2), pp. 17-21, 2016  Scopus 

Режим доступу: soskin.info› Economic-Annals-EL_Version› EA-

XXI_158_3_4_2_2016 

 

2 

Наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, включених 

до переліку наукових фахових видань 

України 

1. Шевченко Н.О., Чернега І.І., Ревуцька А.О. Інтеграційні процеси 

та їх вплив на конкурентоспроможність агропромислових 

підприємств. Зб. наук. праць Харківського національного 

аграрного університету Вісник ХНАУ Серія «Економічні науки». 

2015.  № 1. С.196-202.     
Режим доступу:   www.irbis-nbuv.gov.ua › cgi-bin › cgiirbis_64 

2. Шевченко Н.О., Чернега І.І., Бленда Н.О. Аналіз сучасного 

стану ринку молока в Україні. Вісник ХНАУ. Cерія «Економічні 

науки». 2017.№ 1. С. 101-108. 
Режим доступу: www.irbis-nbuv.gov.ua › cgi-bin › cgiirbis_64 

3. Шевченко Н.О. Чернега І.І, Бленда Н.О. Labour compensation as a 

socio-economic category and the main source of income of 

thepopulation of Ukraine (Оплата праці як соціально-економічна 

категорія та основне джерело доходу населення України). 

Економіка АПК. 2017. № 6.  С. 85-91. 
Режим доступу: lib.udau.edu.ua › handle 

4 Шевченко Н.О. Формування ефективної системи розвитку 

обслуговуючої кооперації в Україні: стан та перспективи. Збірник 

УНУС. 2018. №   99. Ч.2. С. 158-167.  Індекс DOI10.31395/2415-8240-2018-93-2-

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj_26_qtdnnAhXKy6YKHVtvDhYQFjAAegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fsoskin.info%2Fuserfiles%2Ffile%2FEconomic-Annals-EL_Version%2FEA-XXI_158_3_4_2_2016.pdf&usg=AOvVaw32OzfXB_IDK-B4444KUjbq
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj_26_qtdnnAhXKy6YKHVtvDhYQFjAAegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fsoskin.info%2Fuserfiles%2Ffile%2FEconomic-Annals-EL_Version%2FEA-XXI_158_3_4_2_2016.pdf&usg=AOvVaw32OzfXB_IDK-B4444KUjbq
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwi8lLzzttnnAhXozMQBHTf-BKsQFjACegQIARAB&url=http%3A%2F%2Flib.udau.edu.ua%2Fhandle%2F123456789%2F6565&usg=AOvVaw05HJAYKdICg40_uOadJoCT
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwi8lLzzttnnAhXozMQBHTf-BKsQFjACegQIARAB&url=http%3A%2F%2Flib.udau.edu.ua%2Fhandle%2F123456789%2F6565&usg=AOvVaw05HJAYKdICg40_uOadJoCT


158-167 Режим доступу:  journal.udau.edu.ua › novyij-resurs187 

5. 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.  
Режим доступу: journals.uran.ua › ludina_dov › issue › current 
 

3 
Наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії 

Практичний посібник: Приліпко С.М., Макушок О.В., Шевченко 

Н.О., Дубін О.М., Лепьошкіна Т.Я. Управління 

сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами: 

практичний посібник та ін.. Черкаси: Видавець Вовчок О.Ю., 2017. 

С.73-88. 0,4д.а.  
Режим доступу: lib.udau.edu.ua › bitstream 

 

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” 

 Грантовий проект ЄС «Створення регіонального навчально-

практичного центру розвитку багатофункціональних 

кооперативів» (Угода про співробітництво з Уманським НУС № 1 

від 23.07.2015 р.) 

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 

  

http://journals.uran.ua/ludina_dov/issue/current
http://journals.uran.ua/ludina_dov/issue/current
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiH1vyBuNnnAhVNaJoKHV6xC_4QFjAAegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Flib.udau.edu.ua%2Fbitstream%2F123456789%2F6607%2F1%2F%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B9%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2596%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%2520%25D0%25A3%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BB%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%2520%25D0%25A1%25D0%259E%25D0%259A.pdf&usg=AOvVaw0xfguw8ilAFylT1q2hdHHy
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiH1vyBuNnnAhVNaJoKHV6xC_4QFjAAegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Flib.udau.edu.ua%2Fbitstream%2F123456789%2F6607%2F1%2F%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B9%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2596%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%2520%25D0%25A3%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BB%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%2520%25D0%25A1%25D0%259E%25D0%259A.pdf&usg=AOvVaw0xfguw8ilAFylT1q2hdHHy


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 

  

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”; 

  



9 

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 

  

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. Шевченко Н.О. Цивільний захист. Робочий зошит  для 

виконання практичних занять студентам денної форми навчання 

факультету економіки і підприємництва освітнього ступеня 

«магістр», Умань : УНУС, 2019. 54 с. 

2. Шевченко Н.О. Природоохоронне інспектування Методичні 

вказівки для виконання практичних занять студентам денної 

форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 183 

«Технології захисту навколишнього середовища», 101 «Екологія»,  

Умань : УНУС, 2019. 33 с. 

3. Шевченко Н.О. Безпека життєдіяльності та охорона праці 

Робочий зошит  для виконання практичних занять студентам 

денної форми навчання факультету менеджменту освітнього 

ступеня «молодший бакалавр», Умань : УНУС, 2019. 52 с. 

4. Шевченко Н.О. Безпека життєдіяльності  Робочий зошит  для 

виконання практичних занять студентам денної форми навчання 

інженерно-технологічного факультету освітнього ступеня 

«бакалавр», Умань : УНУС, 2019. 50 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. Проведення навчально – практичних семінарів з управління 

сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами у рамках 

проекту «Створення регіонального навчально-практичного Центру 

розвитку багатофункціональних кооперативів» (далі – Проект) 

згідно з Грантовим контрактом № 2014/348-429 від 14  січня 2015 

року впродовж 2015-2017 рр.   Режим доступу; www.udau.edu.ua › news › 

navchalno-prakti. та apkck.gov.ua ›  



2. Проведення кластерного тренінгу для представників СОК з 

Черкаської, Кіровоградської, Запорізької та Вінницької областей 

(18.09.2016-19.09.2016р.). Режим доступу: cba.org.ua › novyny › 

novini 

3.  Проведення семінару- практикум "Головний бухгалтер і 

безпека бізнесу" "Особливості оподаткування та ведення 

бухгалтерського обліку на сільськогосподарському підприємстві" 

27.10.2017 р.  на прохання журналу "Баланс Агро" Режим доступу: 
balance.ua › archive › seminar-27-10-17-ck 

 

1. Шевченко Н.О. Вдосконалення правового регулювання 

трудових відносин у фермерських господарствах: монографія 

[«Сучасні соціально-економічні тенденції розвитку АПК 

України»] / під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. Умань: 

Видавець «Сочінський», 2015. С. 154-160.  

2. Шевченко Н.О., Чернега І.І. Формування фінансових результатів 

аграрних підприємств та ефективність їх функціонування 

Колективна монографія УДПУ [«Фінансове забезпечення сталого 

розвитку економіки України»] / За ред. М.А. Слатвінського. 

Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016. С. 103-110.10. 

3. Шевченко Н.О. Законодавчі зміни мінімальної оплати праці 

працівників: колективна наукова монографія/ За наук. ред.. к.е.н., 

доц.. Н.О.Лисенко.- Умань: Видавець «Сочінський М.М. 2017.  

С.192-196.   

4. Шевченко Н.О. Державна підтримка розвитку обслуговуючої 

кооперації в Україні: колективна монографія [«Стан та умови 

розвитку економіки в Україні:теорія, методологія, практика»] / Під 

ред.. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. Умань, Видавець 

«Сочинський М.М.», 2018. С. 160-165.  

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwigwK_FudnnAhUKwsQBHVdvBAgQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fbalance.ua%2Fnews%2Farchive%2Fseminar-27-10-17-ck&usg=AOvVaw0OcvFJXyyAVlvdJH5wJgLi
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwigwK_FudnnAhUKwsQBHVdvBAgQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fbalance.ua%2Fnews%2Farchive%2Fseminar-27-10-17-ck&usg=AOvVaw0OcvFJXyyAVlvdJH5wJgLi


5. Шевченко Н.О. Перспективи виробництва екологічної продукції 

галузі скотарства та її облік: Мат. VІІІ Всеукраїнської науково-

практичної Інтернет-конференції, присвяченої 175-річчю 

заснування Уманського національного університету садівництва, 

16 жовтня 2019 р. 2019. – С. 63-65. Режим доступу:  

https://ecology.udau.edu.ua/ua/nauka-ta-innovacii/zbirnik-tez-iv-

mizhvuzivskoi-naukovo-praktichnoi-konferencii-ekologiya-shlyahi-

garmonizacii-vidnosin-prirodi-ta-suspilstva.html 

16 
Участь у професійних об’єднаннях за 

спеціальністю 

Сертифікований аудитор (Сертифікат аудитора № 007856 від 

12.07.2018 р.), член Аудиторської палати Україна, реєстраційний 

номер № 101202 в Реєстрі аудиторів і суб’єктів аудиторської 

діяльності. Режим доступу: 

https://www.apu.com.ua/2018/10/01/реєстр-аудиторів-та-субєктів-

аудитор/ 

17 
Досвід практичної роботи за спеціальністю 

не менше п’яти років 

 

18 

Наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не менше 

двох років 

Член федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України 

№460 від 12.05.2008 р.  

 

 

 

 

Доцент кафедри екології та безпеки життєдіяльності                                                                                 Н.О. Шевченко 

04.11.2019 р. 


