


Наукова бібліотека презентує 
підсумки публікаційної 
активності дослідників

ТДАТУ у 2020.
Неочікувано складний рік, не став 
на заваді науковим  дослідженням 

і розробкам. Науковцям 
університету є чим пишатись у 

2020 році !   



По-перше:
Modern Development Paths of Agricultural
Production: Trends and Innovations :
Conference proceedings / TSATU ; editor V. T.
Nadykto. - [Berlin] : Springer, 2019. - 814 p. :
il. - Текст на англ. яз.

У 2020 році наукові матеріали збірки
отримали позитивні рецензії і їх було
внесено до наукометричної бази
SCOPUS, що свідчить про високий
міжнародний потенціал науково-
педагогічних працівників Таврійського
державного агротехнологічного
університету імені Дмитра Моторного



По-друге:
Міжнародні бази цитувань Scopus та Web of Science 
перестали бути для дослідників fata Morgana 

 У 2020 році  Scopus проіндексував 60 статей дослідників 
ТДАТУ. Індекс Гірша університету складає - 10

 У міжнародній базі Web of Science зростає кількість 
публікацій дослідників ТДАТУ. Найбільш цитовані 
автори д. б. н., професор А. М. Волох, д. т. н., професор 
В. Т. Надикто, д. ф. н., професор Р. І. Олексенко



По-третє:
Знайшли свої фахові видання у міжнародних базах
цитувань і стали активними авторами викладачі
наступних кафедр:

 Кафедра іноземних мов – 12 публікацій;
 Кафедра вищої математики – 6 публікацій;
 Кафедра публічного управління та адміністрування –

4 публікації;



Рейтинг факультетів за 
кількістю публікацій  

Перше місце 
Механіко-технологічний 

факультет
36 публікаційДруге місце 

Факультет 
економіки та 

бізнесу
20 публікацій

Третє місце
Факультет енергетики і 

комп’ютерних технологій
15 публікацій 



Персональний рейтинг
 Найбільшу кількість публікацій - 9,

проіндексованих у SCOPUS та
WOS має
Трусова Наталія Вікторівна,
доктор економічних наук,
професор кафедри фінансів,
банківської справи та страхування



Цього року науковий доробок доктора
технічних наук, професора, члена -
кореспондента НААН України
Надикто Володимира Трохимовича
склав 7 публікацій у виданнях, що
індексуються у SCOPUS та WOS



Додав до свого власного рейтингу 
6 публікацій, які проіндексовані 
у SCOPUS та WOS
Кюрчев Сергій Володимирович 
доктор технічних наук, професор, 
декан механіко-технологічного 
факультету



Кандидат технічних наук, старший 
викладач кафедри 

«Машиновикористання в землеробстві» 
Ігнатьєв Євген Ігоревич 

продовжує поповнювати свій 
публікаційний список роботами, які 
проіндексовані в міжнародних базах 

цитувань Scopus та WOS.
У  2020 році таких публікацій – 5.



Панченко Анатолій Іванович
доктор технічних наук, 

професор

Волошина 
Анжела Анатоліївна
доктор технічних наук, 

професор

ПЛЕЯДА ДОСЛІДНИКІВ ТДАТУ
в активі яких 4 публікації 2020 р. у виданнях, 

які індексуються у SCOPUS та WOS

Журавель 
Дмитро Павлович

доктор технічних наук, 
професор



Верхоланцева Валентина 
Олександрівна

кандидат технічних наук, 
доцент

Симоненко Світлана 
Вікторівна

кандидат педагогічних наук, 
завідувачка кафедрою

іноземних мов

Мілько Дмитро Олександрович
доктор технічних наук,

професор кафедри



Вітаємо всіх з Новим роком!
Бажаємо, щоб наступний рік приніс 

нові наукові досягнення. 
Хай все, що ви плануєте, обов'язково 

здійсниться, все, що хотіли 
розпочати – почнеться!

Хай Новий рік подарує світлу надію і 
великі сили, виконає всі добрі 

бажання і принесе щастя у ваш дім!
Ваша наукова бібліотека 
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