
Список 

наукових та навчально-методичних праць 

Брянцева Олександра Анатолійовича 

(2015–2020 рр.) 

 

 

№ 

п/

п 

Назва публікації 
Характер 

роботи 

 

Вихідні дані 

Кількість 

сторінок/ 

друкованих 

аркушів 

Спів 

автори 

1 2 3 4 5 6 

Наукові праці 

1 Сучасні підходи 

до створення 

освітніх 

інформаційних 

систем, 

заснованих на 

технології 

опрацювання 

знань на основі 

онтологій. 

Фахова 

стаття у 

збірнику 

наукових 

праць 

Науковий вісник 

Мелітопольського 

державного 

педагогічного 

університету. 

Сер: Педагогіка. 

— 2015. — № 2. 

— С. 98—106. 

0,6 Г. Брянцева, 

В. Осадчий, 

К. Осадча 

2 Формування 

професійної 

компетентності 

дизайнерів 

засобами слайс-

моделей з паперу. 

Фахова 

стаття у 

збірнику 

наукових 

праць 

Педагогічні 

науки. Херсон, 

Херсонський 

державний 

університет. —

2018. — Том 2. —

№82. — С. 89—

94. 

0,7 Г. Брянцева 

3 Програмне 

забезпечення для 

оптимізації 

процесу методом 

Бокса-Бенкіна у 

разі три фактор-

ного експери-

менту з декілько-

ма вихідними 

параметрами 

Фахова 

стаття у 

збірнику 

наукових 

праць 

Праці 

Таврійського 

державного 

агротехнологічно

го університету. 

— Випуск 19, 

№3. — Меліто-

поль. 2019 р. 

0,4 В. Єремєєв, 

Є. 
Прокоф’єв, 

О. Наумук 

4 Математична 

модель для 

вивчення впливу 

швидкості 

відкачування  

рідини на тиск 

Фахова 

стаття у 

збірнику 

наукових 

праць 

Праці 

Таврійського 

державного 

агротехнологічно

го університету. 

— Мелітополь. 

0,4 В. Єремєєв, 

О. Наумук, 



ґрунтових вод в  

зоні опускних 

колодязів 

2019 р. 

5 Використання 

паперової 

інженерії в 

проектуванні леп-

буку. 

 

Монографі

я 

Педагогічна 

інноватика: 

досвід та 

перспективи 

Нової української 

школи: кол. 

монографія / за 

заг. ред. А.М. 

Солоненка, І.А. 

Мальцевої, Л.Ю. 

Москальової, 

О.С. Арабаджи. 

— Мелітополь: 

ТОВ «Колор 

Принт», 2019. — 

С. 332—333. 

0,2 Г. Брянцева 

6 Акмеологічний 

підхід у 

підготовці 

учителів до 

візуалізації 

навчальної 

інформації в 

процесі 

формування 

професійної 

компетентності 

бакалаврів в 

умовах 

професійно-

практичної 

підготовки 

Тези Інформаційні 

технології в освіті 

та науці: Збірник 

наукових праць. – 

Випуск 11. – 

Мелітополь: ФОП 

Однорог Т.В., 

2019. – С. 57–61. 

0,1 Г. Брянцева 

7 Розвиток творчих 

здібностей учнів 

засобами 

паперової 

інженерії 

Тези Сучасна 

педагогіка та 

психологія: 

перспективні та 

пріоритетні 

напрями 

наукових 

досліджень: 

Матеріали 

міжнародної 

0,1 Г. Брянцева 



науково-

практичної 

конференції (м. 

Київ, Україна, 

12–13 липня, 2019 

року). – К.: ГО 

«Київська 

наукова 

організація 

педагогіки та 

психології», 2019. 

– Ч. 1. – С. 6–9. 

8 Розвиток творчих 

здібностей бака-

лаврів засобами 

паперової інже-

нерії у контексті 

професійного 

навчання 

Тези Сучасна 

педагогіка та 

психологія: 

перспективні та 

пріоритетні 

напрями 

наукових 

досліджень: 

Матеріали 

міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

(м. Київ, Україна, 

12–13 липня, 

2019 року). – К.: 

ГО «Київська 

наукова 

організація 

педагогіки та 

психології», 2019. 

– Ч. 1. – С. 60–65. 

0,1 Г. Брянцева 

9 Використання 

проектного 

методу у 

професійній 

підготовці 

майбутніх 

дизайнерів на 

макетах 

європейської 

готичної 

архітектури 

Тези Пріоритетні 

напрямки 

вирішення 

актуальних 

проблем 

виховання і 

освіти:Збірник тез 

міжнародної 

науково-

практичної 

конференції: (м. 

0,1 Г. Брянцева 



Харків, Україна, 

26–27  липня 2019 

р.). – Харків: 

Східноукраїнська 

організація 

«Центр 

педагогічних 

досліджень», 

2019. – С. 52–56. 

10 Методика 

опрацювання 

листівок до 

святкових подій 

ІТ-календаря на 

позакласних 

заняттях з 

інформатики 

Тези Пріоритетні 

напрямки 

вирішення 

актуальних 

проблем 

виховання і 

освіти:Збірник тез 

міжнародної 

науково-

практичної 

конференції: (м. 

Харків, Україна, 

26–27  липня 2019 

р.). – Харків: 

Східноукраїнська 

організація 

«Центр 

педагогічних 

досліджень», 

2019. – С. 7–11. 

0,1 Г. Брянцева 

11 Архітектура 

собору Notre 

Dame De Paris як 

об’єкт 

дослідження за 

проектування 

слайс-форми 

архітектурного 

орігамі 

Тези Модернізація та 

наукові 

дослідження: 

інтеграція науки 

та практики. 

Матеріали 

науково-

практичної 

конференції (м. 

Одеса, 26–27 

липня 2019 року). 

– Херсон: 

Видавництво 

«Молодий 

вчений», 2019. – 

С. 6–9. 

0,1  



12 Програмне 

забезпечення для 

дослідження 

коливального 

процесу в системі 

осциляторів з 

різними масами 

Стаття Ukrainian Journal 

of Educational 

Studies and 

Information 

Technology. — 7 

(4).— 2019. — С. 

10 — 23. doi: 

10.32919/uesit.201

9.04.02 

0,2 В.С. 

Єремєєв, 

О. В. 
Наумук, 

В.В.Самойл

ов  

13 До питання 

впливу 

комп’ютерних 

презентацій на 

успіх лекції у 

аудиторії 

Тези Психологія та 

педагогіка у ХХІ 

столітті: 

перспективні та 

пріоритетні 

напрямки 

досліджень: 

матеріали 

міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

(м. Київ, Україна, 

5–6 червня 2020 

року). – К.: ГО 

«Київська 

наукова 

організація 

педагогіки та 

психології», 2020. 

– С. 91–95. 

0,1 Брянцева Г. 

В., 

Постильна 
О. О. 

Основні навчально-методичні праці 

14 Візуалізація 

слайдів 

навчальної 

презентації. 

Навчальни

й посібник 

для сту-

дентів 

закладів 

вищої 

освіти. 

Рукопис. 

 1 Г. Брянцева 

15 Методичні 

розробки до 

навчальної 

дисципліни 

«Комп’ютерний 

Методичні 

розробки 

Мелітополь, 2016. 

— 80 с. 

1 Г. Брянцева 



дизайн» 

16 Методичні 

розробки до 

навчальної 

дисципліни 

«Обробка 

зображень і 

мультимедіа» 

Методичні 

розробки 

Мелітополь, 2016. 

— 96 с. 

1 Г. Брянцева 

17 Формування в 

бакалаврів 

навичок 

візуалізації 

слайдів в 

електронних 

презентаціях 

Стаття у 

фаховому 

виданні 

Науковий вісник 

Мелітопольського 

державного 

педагогічного 

університету. 

Серія: Педагогіка. 

— 2019. —

Випуск 22. — С. 

20—26. 

 Г. Брянцева 

Свідоцтва про реєстрацію авторського права 

18 Твір ужиткового 

мистецтва 

«Інтелектуальна 

книжка-іграшка 

«Словограй». 

Свідоцтво 

про реє-

страцію 

авторсь-

кого права 

Свідоцтво № 

76949 

(19.02.2018) 

  

19 Твір 

образотворчого 

мистецтва 

«Паперова 

архітектурна 

слайс-модель 

Notre-Dame de 

Paris». 

Свідоцтво 

про реє-

страцію 

авторсь-

кого права 

Свідоцтво № 

77691 

(19.03.2018) 

  

20 Твір 

образотворчого 

мистецтва 

«Паперова 

архітектурна 

слайс-модель 

Notre-Dame de 

Reims». 

Свідоцтво 

про реє-

страцію 

авторсь-

кого права 

Свідоцтво № 

77692 

(19.03.2018) 

  

21 Малюнок 

«Ілюстрація 

фасаду 

Мелітопольського 

державного 

Свідоцтво 

про реє-

страцію 

авторсь-

кого права 

Свідоцтво № 

78747 

(02.05.2018) 

  



педагогічного 

університету 

імені Богдана 

Хмельницького». 

22 Художнє 

оформлення 

книжки «Іван 

Богатир». 

 

Свідоцтво 

про реє-

страцію 

авторсь-

кого права 

Свідоцтво 

№79106 

(16.05.2018) 

  

23 Твір образо-

творчого 

мистецтва 

«Паперова 

архітектурна 

слайс-модель 

Duomo di 

Milano». 

Свідоцтво 

про реє-

страцію 

авторсь-

кого права 

Свідоцтво 

№82816 

(13.11.2018) 

  

24 Твір образо-

творчого 

мистецтва 

«Паперова 

архітектурна 

слайс-модель 

Katedrála svatého 

Víta». 

Свідоцтво 

про реє-

страцію 

авторсь-

кого права 

Свідоцтво 

№84900 

(28.01.2019) 

  

25 Твір образо-

творчого 

мистецтва 

«Паперова 

архітектурна 

слайс-модель 

Ulmer Münster» 

(Паперовий собор 

Ulmer Münster») 

Свідоцтво 

про реє-

страцію 

авторсь-

кого права 

Свідоцтво 

№ 92917 

(11.10.2019) 

  

26 Твір образо-

творчого 

мистецтва 

«Паперова 

архітектурна 

слайс-модель 

Westminster 

Abbey» 

(Паперовий собор 

Westminster 

Abbey») 

Свідоцтво 

про реє-

страцію 

авторсь-

кого права 

Свідоцтво 

№ 92918 

(11.10.2019) 

  



27 Твір образо-

творчого 

мистецтва 

«Паперова 

архітектурна 

слайс-модель 

Catedral de 

Sevilla» 

(«Паперовий 

собор Catedral de 

Sevilla») 

Свідоцтво 

про реє-

страцію 

авторсь-

кого права 

Свідоцтво № 

96924 від 

(27.03.2020) 

  

 


