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згідно з держстандартом ДСТУ 7.1-2006 «Система стандартів з 
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Передмова 
Біобібліографічний покажчик складений відділом 

інформаційно-бібліографічної роботи наукової бібліотеки ЧДІЕУ і 
видано з нагоди 60-річчя від дня народження Мельникова Сергія 
Володимировича – кандидата педагогічних наук, доцента 
Чернігівського державного інституту економіки і управління.  

Покажчик має на меті ознайомити зацікавлених читачів з 
біографією та науковою діяльністю С.В. Мельникова як наукового 
співробітника інституту, охоплює наукові праці, а також наукові 
статті в періодичних виданнях. 

Видання розраховано на науковців, викладачів, студентів, 
працівників бібліотек та архівів. 

У покажчику дотримано хронологічний характер розміщення 
опублікованих праць у прямій послідовності. Добір матеріалу 
здійснено на основі картотеки «Праці викладачів ЧДІЕУ» та 
електронної БД наукової бібліотеки ЧДІЕУ. Покажчик містить 
довідковий апарат – алфавітний покажчик співавторів. 

Покажчик продовжує серію покажчиків праць викладачів 
ЧДІЕУ. 

 
 
 

Біографія 
Народився у 1951 році. Ще зі шкільних років мав схильність 

та хист до творчої і технічної діяльності: займався в гуртках 
технічної творчості “Авіамоделізм”, “Судомоделізм”, де необхідно 
було готувати машини і механізми, повністю їх 
переконструйовувати до екстремальних умов спортивних змагань. 
Це вплинуло на вибір майбутньої професії Сергія 
Володимировича: у 1983 році він здобуває вищу педагогічну освіту 
у Чернігівському педагогічному інституті ім. Т. Г. Шевченка за 
спеціальністю “вчитель загальнотехнічних дисциплін та праці”.  

Професійну діяльність педагога розпочав як навчальний 
майстер механічних майстерень ЧДПІ, потім працював викладачем 
названого інституту.    

У 1994-1997 роках навчався в аспірантурі Академії 
педагогічних наук України, захистив кандидатську дисертацію на 
здобуття ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 
“Теорія та історія педагогіки”. 

У 1998 році отримав вчене звання доцента і був призначений 
на посаду проректора з економічних питань та заочного відділення 
Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г. Шев-
ченка.  
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З 1998 року Мельников С. В. обіймав посаду проректора з 
фінансово-економічних питань, а з 2001 року його переведено на 
посаду  проректора з навчально-виховної роботи та соціально-
економічних питань, з 2004 року – проректора з науково-
педагогічної роботи та соціально-економічних питань названого 
ВНЗ. 

З 2006 року Сергій Володимирович працює спочатку на 
посаді доцента, а потім професора кафедри стандартизації та 
техногенної безпеки Чернігівського державного інституту економіки 
і управління. 

З 2008 року його обрано за конкурсом на посаду декана 
аграрного факультету та зав. кафедри економіки сільського 
господарства та аграрного менеджменту того ж факультету.  

Адміністративну роботу та професійну діяльність Мельни- 
ков С.В. завжди поєднував із творчою та науково-технічною: він 
має низку раціоналізаторських пропозицій та удосконалень, за що 
неодноразово був нагороджений відзнаками за технічну, творчу і 
наукову діяльність як адміністрацією ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, так 
обласними органами влади. За багаторічну плідну педагогічну, 
виховну, науково-технічну роботу нагороджений знаком 
Міністерства освіти і науки України “Відмінник освіти України”. 

Нині С.В. Мельников обіймає посаду декана факультету 
природокористування та туризму і є за сумісництвом зав. кафедри 
природокористування та техногенної безпеки, веде активну 
педагогічну роботу, займається науково-технічною творчістю. 
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Наукові статті в журналах, у виданнях, що 
продовжуються 

 
1986 

 
1. Установка-стенд для изучения ременных передач 

[Текст] / А.П. Чернышов, С.В. Мельников // Школа и производство. - 
1986. - № 1. - С. 39-40. 

1989 
 

2. Приспособление для проверки световой сигнализации 
[Текст] / С.В. Мельников // Школа и производство. -1989. - № 1. - С. 77. 

 
1990 

 
3. Хто зробив «Імпульс»? [Текст] / С.В. Мельников // 

Комсомольський гарт. - 1990. - № 6. – С. 2. 
 
4. «Упрямая» полуось [Текст] / С.В. Мельников // Сельский 

механизатор. -1990. - №5. - С. 20. 
 
5. Струбцина для склеивания щитов [Текст] / С.В. Мельни-

ков // Пчеловодство. - 1990. - №2. – C. 17. 
 

1991 
 

6. Приспособление для прокатывания ребер жесткости 
[Текст] / С.В. Мельников // Школа и производство. - 1991. - № 2. -    
С. 30-32. 

 
7. Из опыта организации научно-технического 

творчества студентов пединститутов [Текст] / С.В. Мельников // 
Межвуз. сб. науч. трудов РУМК МНО УССР. - Киев, 1991. - С. 32-34. 

 
1993 

 
8. Приспособление для нарезания резьбы [Текст] /        

С.В. Мельников // Школа и производство. - 1993. - № .- С. 30-31. 
 
 
 
 

1996 
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9. Розвиток самостійності як властивості особистості під 

впливом залучення школярів до підприємницької діяльності 
[Текст] / С.В. Мельников // Національні та регіональні традиції в 
системі навчання та виховання студентів і школярів: зб. наук. ст. -
К. - 1996. - С. 70-72. 

 
1997 

 
10. Підготовка учнів до підприємницької діяльності 

[Текст] / С.В. Мельников // Рідна школа. - 1997.- №9(814). - С.76-78. 
 
11. Форми та методи залучення сільських учнів до 

підприємництва [Текст] : метод. і реком. / Чернігівський держ. пед. 
ін.-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 1997. – 35 с. 

 
12.   Підприємницька діяльність як засіб самовизначення 

учнів старшого шкільного віку [Текст] / С. В. Мельников // 
Психологія та педагогіка. - 1997. - № 2. - С. 28-32.  

 
1999 

 
13. Педагогічні умови залучення сільської учнівської 

молоді до підприємницької діяльності [Текст] / С. В. Мельни- 
ков // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту. Сер. 
Педагогіка. – 1999. - № 1. – С. 120-122. 

 
14. Професійна орієнтація учнів на підприємницьку 

діяльність в трудовому навчанні [Текст] / С. В. Мельников // 
Вісник Чернігівського держ. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. Серія: 
Педагогічні науки. – 1999. – Вип. 2. - С. 38-39. 

 
15. Зошит для робіт по вивченню правил безпеки 

життєдіяльності людини: [Текст] : методичні рекомендації для 
студентів вищих навчальних закладів / С.В. Мельников, О.В. Саво-
нова. – Чернігів: ЧДПУ, 1999. – 56 с. 

 
2000 

 
16. Організація навчання підприємницької діяльності 

учнів загальноосвітніх шкіл [Текст] : методичні рекомендації для 
вчителів трудового навчання та студентів інженерно-педагогічних 
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факультетів педагогічних вузів / С.В. Мельников. – Чернігів: ЧДПУ, 
2000. – 110 с. 

2003 
 

17. Психовалеологічні засади БЖДЛ [Текст] / С.Ф. Кудін, 
О.О. Марцинкевич, С.В. Мельников, О.В. Савонова // Освіта, наука, 
практика: матер. другої наук.-метод. конф. – Київ, НАУ, 2003.  

 
2004 

 
18. Особливості методології психовалеологічної освіти 

майбутніх педагогів [Текст] / С.Ф. Кудін, Н.В. Гайова, С.В. Мель-
ников, О.В. Савонова // Вісник Чернігівського держ. пед. ун-ту            
ім. Т.Г. Шевченка. Вип. 24. Сер. Педагогічні науки. – Чернігів: ЧДПУ, 
2004. – №24. – С. 142-144. 

 
19. Вивчення спецкурсу з психовалеології у системі вищої 

педагогічної освіти [Текст] / C.Ф. Кудін, Н.В. Гайова, С.В. Мельников, 
О.В. Савонова // Зб. наук. пр. Кіровоградського держ. пед. ун-ту        
ім. Володимира Вінниченка. – Кіровоград: КДПУ, 2004. – С. 142-144. 

 
20. Формування культури психічного здоров’я майбутніх 

педагогів як предмет вищої педагогічної освіти [Текст] / C.Ф. Кудін, 
Н.В. Гайова, О.В. Савонова, С.В. Мельников та ін. // Культура 
здоров’я: ІV Міжнар. наук.-метод. конф. Ін-т природознавства 
Херсонського держ. пед. ун-ту. – Херсон: ХДУ, 2004. – С. 145-150. 

 
21. Лабораторний практикум з безпеки життєдіяльності 

людини [Текст] : методичні рекомендації для студентів вищих 
навчальних закладів / С.В. Мельников, С.В. Савонова. – Чернігів: 
Чернігівський держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, 2004. – 142 с. 

 
2005 

 
22. Досвід роботи з формуванням валеологічного 

світогляду майбутніх педагогів [Текст] С.Ф. Кудін, Н.В.Гайова,    
С.В. Мельников, О.В. Савонова // Вісник Чернігівського держ. пед. ун-
ту ім. Т.Г. Шевченка. Вип. 24. Сер. Педагогічні науки. – Чернігів: ЧДПУ, 
2005. – №28. – С. 15-19. 

23. Концептуальні орієнтири щодо викладання 
валеологічних аспектів психічного здоров’я (психовалеології) в 
педвузі [Текст] / С. В. Мельников [та ін.] // Роль довкілля у 
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валеологічній освіті і вихованні: всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава, 
2005. – С. 122-125.  

 
2006 

 
24. Психофізіологічна надійність людини, як чинник її 

безпеки [Текст] / С.В. Мельников // Зб. пр. Х наук.-практ. конф. 
ЧДІЕУ.– Чернігів: ЧДІЕУ, 2006. 

 
25. Практикум з охорони праці для студентів економічних 

спеціальностей та спеціальностей туристично-готельного 
менеджменту вузів [Текст] : метод. рекомендації / О.В. Савонова, 
С.В. Мельников. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2007. 

 
26. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни 

«Системи технологій» [Текст] : метод. рекомендації / С.В. Мель-
ников. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2006. – 52 с. 

 
27. Конспект лекцій з дисципліни «Технологічні процеси в 

галузі машинобудування та будівництва» [Текст] / П.О. Руденко, 
В.П. Романенко, С.В. Мельников. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2006. – 144 с. 

 
28. Збереження здоров’я – базова складова соціалізації 

молоді [Текст] / С.Ф. Кудін, С.В. Мельников, О.В. Савонова // Вісник 
ЧДПУ ім. Т.Г.Шевченка. Серія: Психологічні науки. – Чернігів, 2006. – 
Т. 1.- № 41. - С. 51-52. 

 
29. Психофізіологічна надійність людини як чинник її 

безпеки [Текст] / С.В. Мельников// Актуальні проблеми розвитку 
економіки, освіти та науки в умовах трансформації суспільства: Х 
наук.-практ. конф. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2006. – С. 48.  

 
2007 

 
30. Досвід роботи із психовалеологічного виховання у ВНЗ 

[Текст] / С. В. Мельников [та ін.] // Зб. наук. пр. ХІІІ Всеукраїнської 
наук.-практ. конф. Кіровоградського держ. пед. ун-ту ім. Володимира 
Винниченка. – Кіровоград. 2007 – С. 92-98. 

 
2008 

 
31. Активізація пізнавальної активності студентів через 

впровадження сучасних навчально-демонстраційних технологій 
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[Текст] / С. В. Мельников // Вісник Чернігівського держ. пед. ун-ту. – 
2008. – Вип. 53. – С. 9-11. 

 
32. Використання командно-утворюючих ігр у зміцненні 

духовного здоров’я студентів [Текст] / С.В. Кудін, С.В. Мельников, 
О.В. Савонова // Вісник ЧДПУ ім. Т.Г.Шевченка. Сер. Педагогічні 
науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2008. – Т.1. - Вип.         
№ 55.- С. 187.  

 
33. Психологічні чинники формування здорового способу 

життя студентської молоді [Текст] / С.В. Кудін, С.В.Мельников, 
О.В.Савонова // Зб. наук. пр. XIV Всеукр. наук.-практ. конф. 
Кіровоградського держ. пед. ун-ту ім. В.Винниченка. – Кіровоград, 
2008. – С. 40. 

 
34. Активізація пізнавальної активності студентів через 

впровадження сучасних навчально-демонстраційних технологій 
[Текст] / С.В. Мельников // Вісник ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка. - Чернігів, 
2008. – Вип. № 53. - С. 9-12. 

 
35. Конспект лекцій з дисципліни «Технологічні процеси в 

галузі машинобудування та будівництва» [Текст]/С.В. Мельников.– 
Чернігів: ЧДІЕУ, 2008. – 144 с. 

 
36. Організаційні методи активізації пізнавальної 

діяльності студентів [Текст] / С. В. Мельников // Сучасні тенденції 
розвитку економіки, освіти науки в контексті євроінтеграції: матер. 
Всеукр. наук.-практ. конф. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2008. - С. 174. 

 
2010 

 
37. Забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей - 

сиріт як базовий процес трансформації освіти [Текст] / С. В. Мель-
ников, Л. М. Данилюк // Імперативи розвитку України в умовах 
глобалізації : зб. матер. між нар. наук. - практ. конф. – Чернігів, 2010. – 
С. 213-215. 

 
38. Модернізація методів організації та проведення 

практично-навчального процесу в системі освітніх закладів 
[Текст] / С.В. Мельников // Імперативи розвитку України в умовах 
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