
Аналіз наукової та професійної активності 

викладача __Троцької (Бєлан) Світлани Сергіївни___ 

кафедри садово-паркового та лісового господарства за 2015-2020 рр. 

№ 

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 

 

 

 

 

 

2 

  

Наявність не менше п’яти наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до переліку 
наукових фахових видань України  

Клименко Г. О. Шляхи вдосконалення охорони 

рідкісних видів рослин в Україні / 
Г. О. Клименко, С. С. Бєлан, Ю. А. Злобін // 

Вчені записки Таврічного національного 

університету ім. В. І. Вернадського. – 2011. – 

Сер. Біологія та хімія. – Т. 24 (63), № 1. – С. 52–
59. (Аналіз літературних даних).  

Бєлан С. С. Нова знахідка Anacamptis coriophora 

(L.) R. M. Bateman, Pridgeon et M. W. Chase 
(Orchidaceae) у Сумському геоботанічному 

окрузі / С. С. Бєлан // Український ботанічний 

журнал. – 2013. – Т. 70, № 3. – С. 358–360.  

Бєлан С. С. Особливості фенології та 
репродукції рідкісного виду Scilla siberica Haw. 

(Hyacinthaceae) у фітоценозах заплави р. Псел 

(Сумський геоботанічний округ) / С. С. Бєлан // 
Вісник Чернівецького університету. Біологія 

(Біологічні системи). – 2013. – Т. 5, вип. 4. – 

С. 558–562. 

Бєлан С. С. Фенологія та репродукція рідкісного 
виду Gladiolus tenuis M. Bieb. в умовах 

сінокосіння заплавних лук р. Псел (Сумська 

область) / С. С. Бєлан // Вісник Харківського 
національного аграрного університету. Сер. 

Біологія. – 2014. – Вип. 2 (32). – С. 77–81. 

Бєлан С. С. Просторова організація 

ценопопуляцій Scilla siberica Haw. та Gladiolus 
tenuis M. Bieb. у різних еколого-ценотичних 

умовах заплави р. Псел / С. С. Бєлан // Вісник 

Львів. ун-ту. Сер. біологічна. – 2014. – 
Вип. 67. – С. 56–63. 

3 Виданий підручник чи навчальний посібник або 

монографія 

Мельник А. В., Жердецька С. В., Ярощук Р. А., 

Троцька С. С. Лісове товарознавство. 

Навчальний посібник для  студентів денної та 
заочної форм навчання спеціальності 205 

«Лісове господарство». Суми: Сумський 

національний аграрний університет, 2020. 89 с. 
(Рекомендовано до видання вченою радою 

Сумського національного аграрного 

університету протокол № 4 від 26.10.2020 р.) 



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 

─  

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; 

Лісознавство: навчальний посібник (лекції, 
практичні заняття, самостійна робота) для 

студентів 3-го курсу спеціальності 206 "Садово-

паркове господарство" та 205 "Лісове 
господарство" денної та заочної форми 

навчання  / [Троцька С.С., Ярощук Р.А., 

Мельник Т.І.]; - Суми, 2020.  

Ландшафтна таксація: навчальний посібник 
(лекції, практичні заняття, самостійна робота) 

для студентів 3-го курсу спеціальності 206 

"Садово-паркове господарство" денної та 
заочної форми навчання  / [Троцька С.С., 

Кременецька Є.О., Мельник Т.І.]; - Суми, 2020. 

Садово-паркові композиції з основами 

топіарного мистецтва: навчальний посібник 
(лекції, практичні заняття, самостійна робота) 

для студентів 4-го курсу спеціальності 206 

"Садово-паркове господарство" денної та 

заочної форми навчання / [Троцька С.С., 
Жердецька С.В., Мельник Т.І.]; - Суми, 2020. 

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; керівництво 

студентом, який став призером або лауреатом 

Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів 
та проектів, робота у складі організаційного 

комітету або у складі журі міжнародних 

мистецьких конкурсів, інших культурно-

мистецьких проектів; керівництво студентом, 
який брав участь в Олімпійських, 

Параолімпійських іграх, Всесвітній та 

Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу 

та Європи, чемпіонаті України; виконання 

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

спорту; 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. 

 

16 Участь у професійних об’єднаннях за 

спеціальністю. 

Член Українського ботанічного товариства  



17 Досвід практичної роботи за спеціальністю не 

менше п’яти років. 7,5 років 

 

 

 

 

18 Наукове консультування установ, підприємств, 

організаціваапррой протягом не менше двох 
років. 

─  

 

* Примітка: У розділі "Фактичні дані" вказується перелік опублікованих наукових статей, 

монографій, підручників, посібників, одержаних охоронних документів (патентів) у відповідності 

до затверджених вимог, а також наводяться фактичні відомості про виконання наукових 

досліджень 

 
                                                           ______________________ (__________________)  

                                                                    (підпис викладача) 

 
 

Завідувач кафедри                          _______________________  (_________________) 

                                                                          (підпис)    


