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1.1.Вчене звання професора у 2018 р. отримали –
1.2.Вчене звання доцента у 2018 р. отримали –

II.
№
з/п

Розробки, які впроваджено у 2018 році за межами ЗВО:
Назва та автори Важливі
розробки
показники, які
характеризують
рівень
отриманого
наукового
результату;
переваги над
аналогами,
економічний,
соціальний ефект

Місце
впровадження
(назва
організації,
відомча
належність,
адреса)

Дата, №
Практичні
акту
результати, які
впровадження отримано від
впровадження
(обладнання,
обсяг отриманих
коштів,
налагоджено
співпрацю для
подальшої роботи
тощо)

III. Об’єкти інтелектуальної власності та результати комерціалізації науковотехнічних розробок
3.1. Інформація про діяльність кафедр з комерціалізації науково-технічних
розробок.
3.2. Інформація про отримані документи інтелектуальної власності
Міжнародні Патенти на
Охоронні
охоронні
винахід
Свідоцтво про реєстрацію
документи та інші
документи (корисна
авторського права на твір
ОІВ
модель)
Зареєстровано авторське право на твір: Год Б.,
Год Н. «Наука доброчесності» гуманіста Еразма
Роттердамського : монографія. Полтава :
Полтавський літератор, 2016. 198 с.

Свідоцтво №79498 видане Міністерством
економічного розвитку і торгівлі України
01.06.2018 року.
Авторські права належать ПНПУ
імені В.Г. Короленка.
Зареєстровано авторське право на твір:
Басенко Р. Європейський Ренесанс і молодіжна
політика ордену єзуїтів : бібліогр. покажч. /
наук. ред. Б. Год. Полтава : ПНПУ
ім. В. Г. Короленка, 2017. 220 с.
(Studies of Humanism Jesuits).
Свідоцтво №79497 видане Міністерством
економічного розвитку і торгівлі України
01.06.2018 року.
Авторські права належать ПНПУ
імені В.Г. Короленка
3.3. Інформація про позитивне рішення про видачу патенту на винахід
IV. Список наукових праць, опублікованих у 2018 році у зарубіжних виданнях,
внесених до баз даних:
4.1. Scopus та Web of Science:
№
з/п

Автор

Назва
роботи

Назва видання, де
опубліковано роботу

Том, номер (випуск),
перша-остання
сторінки роботи

ISSN

4.2. Index Copernicus:
№
з/п

Автор

Назва
роботи

Назва видання, де
опубліковано роботу

Том, номер (випуск),
перша-остання
сторінки роботи

ISSN

V. Список наукових праць, опублікованих у 2018 році у вітчизняних виданнях,
внесених до баз даних:
5.1. Scopus та Web of Science:
№
з/п

Автори

Назва
роботи

№
з/п

5.2. Index Copernicus:
Автор
Назва
роботи

1

Год Б.

Назва видання,
де опубліковано роботу

Витоки
психопедагогіки вчительської дії у
системі

Том, номер (випуск),
перша-остання
сторінки роботи

Назва видання,
де опубліковано роботу
Збірник наукових праць
Херсонського
державного
університету]:

ISSN

Том, номер (випуск),
перша-остання
сторінки роботи
Вип. LXXX.
Т. 3. С. 13-17.

ISSN

2413
1865

2.2

Год Б.,
Лобода Д.

3

Лахно О.П.

4

Цебрій І.В

5

Цебрій І.В.

духовної
освіти
Чернігівського колегіуму XVIII
століття
Кібербезпека – головний
виклик НАТО
й України в
ХХІ столітті
Опозиційні
Євангельські
християнибаптисти VS
органи влади:
повсякденні
практики
радянського
соціуму
другої
половини ХХ
століття
Філософські
засади
моделювання
подій давньої
історії В
трагедії
Г.Т. Фармана
«Я прийшов
вас знищити»
Особливості
розвитку
італійської
опери ХVІІ ‒
ХVІІІ
століття

Педагогічні науки.
Херсон : [Б. в.]. 2017.

Молодий учений. 2018.

№8 (60).
С. 234-238

2313
2167

Емінак: науковий
щоквартальник

2018. №1 (21). Т. 1.
С. 112-116

1998
4634

Філософські обрії :
науково-теоретичний
журнал Інституту
філософії імені
Г.С. Сковороди НАН
України та Полтавського
національного
педагогічного
університету імені
В.Г. Короленка. – КиївПолтава, 2018.
Молодий вчений

Випуск 39. – С. 2027.

2075
1443
(prin
t)
ISSN
2412
2335
(Onli
ne)

№22 (54.2). 2018.
С. 80-84.

2304
5809
(prin
t)
2313
2167
(Onli
ne)

VI. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів

6.1. Студентські гуртки та проблемні групи
№
з/п
1.
№
з/п

Назва наукового гуртка
Епістемологія історико-педагогічного
пізнання
Назва проблемної групи

1.

Освіта і виховання у країнах Європи у
ранній Новий час

2.

Європейська молодь
у ранній Новий час

3.

Історія політичних систем країн Сходу

4.

Партійно-політичні системи світу

5.

Освіта і виховання в Європі
XIV-XV століть

6.

Особливості історичного розвитку
античної цивілізації

7

Актуальні проблеми історії слов’янських
народів XX століття

8.

Слов’янські народи періоду
Середньовіччя в європейській історії

9.

Видатні особи і полководці в історії
Стародавнього Сходу

10. Європейські держави у добу
Середньовіччя

№
з/п

1.

Керівник гуртка
проф. Год Борис
Васильович

Кількість
студентів
10

Керівник групи
проф. Год Борис
Васильович
ас. Басенко Руслан
Олександрович
доц. Бесєдіна
Наталія Василівна
доц. Вільховий
Юрій Віталійович
доц. Год Наталія
Володимирівна
ст. викл. Рибачук
Віктор Олексійович
доц. Тронько Тетяна
Володимирівна
доц. Лахно
Олександр
Петрович
проф. Цебрій Ірина
Василівна
доц. Швець Леонід
Миколайович

Кількість
студентів
11
7
7
5
10
6
5
5
10
5

6.2. Проведені кафедрою студентські наукові конференції
Повна назва
Рівень
Дата
Кількість
конференції
(міжнародна,
проведення учасників
всеукраїнська.
(семінару)
регіональна,
університетська)
ХХІ студентська
наукова
конференція,
присвячена 100річчю історичного
факультету.

університетська

63

Наявність
збірника
матеріалів
конференції
Наявний

6.3. Студентські публікації
6.3.1. Самостійні студентські публікації (кількість та список)
Всього – 24 публікація.
1. Куценко В. Нікколо Маківеллі про державу і владу. Збірник матеріалів XХІ
студентської наукової конференції, присвяченої 100-річчю історичного факультету.
Березень 2018 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2018. С. 97-100. (Наук. кер. —
проф. Год Б.В.)
2. Лобода Д. «Лист турецькому султану»: гуманістичні ідеї та папський престол.
Збірник матеріалів XХІ студентської наукової конференції, присвяченої 100-річчю
історичного факультету. Березень 2018 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2018. С. 104-107.
(Наук. кер. — проф. Год Б.В.)
3. Лобода Д. Клан Медічі: від банкірів до гуманістів. Молодий вчений. 2018. №1(53).
С. 27-29. (Наук. кер. — проф. Год Б.В.)
4. Лобода Д. Педагогічні ідеї Ренесансу крізь призму соціально-політичної доктрини
українського гуманіста Станіслава Оріховського. Педагогічна освіта в Україні:
пошуки, стратегія, перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науковопрактичної конференції, 20-21 листопада 2018 р. Полтава: Вид-во ПНПУ імені
В.Г. Короленка, 2018. С. 145-149. (Наук. кер. — проф. Год Б.В.)
5. Литвак Д. Проблема збереження імператорської системи Японії у політиці
американської окупаційної влади. Збірник матеріалів XХІ студентської наукової
конференції, присвяченої 100-річчю історичного факультету. Березень 2018 року.
Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2018. С. 132-134.(Наук. кер. – доц. Бесєдіна Н.В.)
6. Костенко М. Гендерна політика в Індії. Збірник матеріалів XХІ студентської
наукової конференції, присвяченої 100-річчю історичного факультету. Березень 2018
року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2018. С. 134-138.(Наук. кер. – доц. Бесєдіна Н.В.)
7. Удовиченко Н. Індійське мистецтво танцю. Збірник матеріалів XХІ студентської
наукової конференції, присвяченої 100-річчю історичного факультету. Березень 2018
року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2018. С. 138-141.(Наук. кер. – доц. Бесєдіна Н.В.)
8. Одинець О. Англійський суфражизм та його історичний розвиток у ХІХ – на
початку ХХ ст. Збірник матеріалів XХІ студентської наукової конференції, присвяченої
100-річчю історичного факультету. Березень 2018 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2018. С.
129-132.(Наук. кер. – доц. Вільховий Ю.В.)
9. Картьянц М. Міфологічні уявлення в історичному розвитку етнічних релігій
східних слов’ян. Збірник матеріалів XХІ студентської наукової конференції,
присвяченої 100-річчю історичного факультету. Березень 2018 року. Полтава: ІВЦ
ПНПУ, 2018. С. 85-88. (Наук. кер. – доц. Вільховий Ю.В.)
10. Конашенко А. Пізні національні (етнодержавні) релігії та їх історичний розвиток.
Збірник матеріалів XХІ студентської наукової конференції, присвяченої 100-річчю
історичного факультету. Березень 2018 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2018. С. 88-91.
(Наук. кер. – доц. Вільховий Ю.В.)
11. Костенко М. Соціально-економічні та політичні передумови виникнення
масонства в Європі XVI століття. Збірник матеріалів XХІ студентської наукової
конференції, присвяченої 100-річчю історичного факультету. Березень 2018 року.
Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2018. С. 100-104. (Наук. кер. — доц. Год Н.В.)
12. Пашко В. Станіслав Оріховський про суспільство і владу. Збірник матеріалів XХІ
студентської наукової конференції, присвяченої 100-річчю історичного факультету.
Березень 2018 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2018. С. 101-113. (Наук. кер. — доц.
Год Н.В.)
13. Губаньов Ю. Старогрецький поліс і особистість. Збірник матеріалів XХІ
студентської наукової конференції, присвяченої 100-річчю історичного факультету.
Березень 2018 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2018. С. 78-81. (Наук. кер. – ст. викл. Рибачук
В.О.)

14. Дарюга Е. Особливості становлення суспільних відносин і держави у стародавній
Спарті. Збірник матеріалів XХІ студентської наукової конференції, присвяченої 100річчю історичного факультету. Березень 2018 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2018. С. 8185. (Наук. кер. – ст. викл. Рибачук В.О.)
15. Кобиляцький М. Благодійництво в Російській імперії як частина імперської
ідеології. Збірник матеріалів ХХІ студентської наукової конференції, присвяченої
100-річчю історичного факультету. Березень 2018 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2018.
С.120–123. (Наук. кер. — доц. Тронько Т.В.)
16. Кобиляцький М. Благодійність в Російській імперії наприкінці ХІХ – на початку
ХХ ст.: історіографічний огляд. Збірник статей і матеріалів Всеукраїнської науковопрактичної конференції, присвяченої 10-літтю кафедри культурології та методики
викладання культурологічних дисциплін ПНПУ імені В. Г. Короленка. м. Полтава, 29-30
берез. 2018 р. Полтава, 2018. С.75–78. (Наук. кер. — доц. Тронько Т.В.)
17. Волошин Д. М. І. Пирогов – засновник військово-польової хірургії. матеріалів ХХІ
студентської наукової конференції, присвяченої 100-річчю історичного факультету.
Березень 2018 р.. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2018. С.126–128. (Наук. кер. — доц. Тронько
Т.В.)
18. Грицай Л. О.М. Горчаков – творець російської зовнішньої політики другої
половини ХІХ століття. Збірник матеріалів ХХІ студентської наукової конференції,
присвяченої 100-річчю історичного факультету. Березень 2018 р. Полтава: ІВЦ ПНПУ,
2018. С.123–126. (Наук. кер. — доц. Тронько Т.В.)
19. Ридун Ю. Гуманіст Франциск Скорина – першодрукар. Збірник матеріалів XХІ
студентської наукової конференції, присвяченої 100-річчю історичного факультету.
Березень 2018 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2018. С. 107-110. (Наук. кер. —
доц. Лахно О.П.)
20. Кисіль Р. Тадеуш Костюшко: талант полководця. Збірник матеріалів XХІ
студентської наукової конференції, присвяченої 100-річчю історичного факультету.
Березень 2018 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2018. С. 113-120. (Наук. кер. —
доц. Лахно О.П.)
21. Аліна Рябокінь, Артем Федорченко. Старий Заповіт і біблійні королі в творчості
Алкуїна Йоркського. Історична пам’ять. 37’2017 С. 83‒88. (Наук. кер. —
проф. Цебрій І.В.)
22. Павліченко А. Скандинавські саги як історичне джерело. Збірник матеріалів XХІ
студентської наукової конференції, присвяченої 100-річчю історичного факультету.
Березень 2018 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2018. С. 91-94. (Наук. кер. —
доц. Швець Л.М.)
23. Максимовський А. Особливості фінансової діяльності ордену тампільєрів. Збірник
матеріалів XХІ студентської наукової конференції, присвяченої 100-річчю історичного
факультету. Березень 2018 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2018. С. 94-96. (Наук. кер. —
доц. Швець Л.М.)
24. Конько Д. Політична структура венеціанської республіки. Збірник матеріалів XХІ
студентської наукової конференції, присвяченої 100-річчю історичного факультету.
Березень 2018 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2018. С. 96-97. (Наук. кер. —
доц. Швець Л.М.)
6.3.2. Студентські публікації у співавторстві із науковими керівниками
(кількість та список)
Всього – 3 публікації.
1. Год Б. В., Лобода Д. О. Брати Д’есте: феррарські «гуманісти на троні». Історична
пам’ять : наук. журн. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. Вип. 37. С. 78-83.
2. Год Б. В., Лобода Д. О. Кібербезпека – головний виклик НАТО й України в ХХІ
столітті. Молодий учений. 2018. №8 (60). С. 234-238.

3. Год Б. В., Лобода Д. О. «Тиранічні збочення» і пошук способів утілення концепції
«Граду Божого» в суспільно-політичній думці іспанського Ренесансу другої половини
XVI – початку XVII століття. Історичні і політичні дослідження : наук. журн. Вінниця,
2017. № 1 (60). С. 7-16.
6.4.Результати участі студентів у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади
(вказати тільки переможців)
ПІП студента

Предмет

Місце

6.5. Результати участі студентів у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт (вказати тільки переможців)
ПІП студента

Галузь

Місце

6.6.Участь студентів у інших конкурсах всеукраїнського рівня та їх результати
(до 20 рядків)
проф. Год Б.В. — підготував переможця Конкурсу на стипендію від Наукового
товариства імені Шевченка в США (магістрант історичного факультету ПНПУ
імені В.Г. Короленка Дмитро Олександрович Лобода, 2018 р.).
6.7.Участь студентів у інших конкурсах обласного рівня та їх результати (до 20
рядків)
VII.Науково-дослідна та інноваційна діяльність молодих учених
7.1. Окремі статистичні дані навести відповідно до таблиці:
Роки
Кількість студентів, які
Кількість молодих
беруть участь у наукових учених, які працюють
дослідженнях
на кафедрі

2014
2015
2016
2017
2018

156
52
48
46
81

1

Кількість молодих
учених, які
залишаються у ЗВО
після закінчення
аспірантури
1

7.2.Інформація про захист дисертацій молодих вчених (штатних викладачів)
Басенко Р. О. Ренесансний досвід освіти і виховання в європейській молодіжній
політиці ордену єзуїтів XVI-XVII століть: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01.
Полтава, 2018. 20 с.
Басенко Р. О. Ренесансний досвід освіти і виховання в європейській молодіжній
політиці ордену єзуїтів XVI-XVII століть: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Полт. нац.
пед. ун-т імені В.Г. Короленка. Полтава, 2018. 392 с.
Дисертація захищена 28 вересня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради
Д. 44.053.03
у
Полтавському
національному
педагогічному
університеті
імені В. Г. Короленка. Науковий керівник: д-р пед. наук, професор, завідувач кафедри

всесвітньої історії та методики викладання історії ПНПУ імені В.Г. Короленка Год
Борис Васильович.
7.3.Інформація про проекти (гранти), які виконували (отримали) молоді вчені
(штатні викладачі)
VIII. Наявність в структурі кафедри наукових підрозділів (лабораторії, центри, музеї)
та результати їх роботи (до 20 рядків).
IX. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями

9.1. Договори та угоди, укладені до 2018 р., дія яких продовжується
Країна
партне
р

Установа партнер

Тема
співробітництв
а

Документ, в
рамках якого
здійснюється
співробітництво
, термін його дії

9.2.Договори та угоди, укладені в 2018 р.
Країна Установа Тема
Документ, в
партне
партнер
співробітництв
рамках якого
р
а
здійснюється
співробітництво
, термін його дії

Практичні
результати від
співробітництва

Номер
договору

Практичні
результати від
співробітництва

Номер
договору

9.3.Інформація про закордонні відрядження викладачів (вказати термін, мету та
результати відрядження, до 10 рядків).
X.

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась
спільно з науковими установами Національної академії наук України та
Національної академії педагогічних наук України (до 20 рядків)
1. Наукова установа:
2. Напрями діяльності:
− Спільні структурні підрозділи
− Тематика досліджень
− Видавнича діяльність
− Стажування студентів та аспірантів на базі академічних установ
− Результативність спільної співпраці
− Об’єднання зусиль щодо створення спільних центрів колективного
користування наукоємним обладнанням, шляхи вирішення цього питання

XI. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністрацією спрямовані на підвищення
рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб (до 10
рядків).
2 листопада 2018 року проведено регіональний круглий стіл «Українське православ’я:
Томос про автокефалію – реалії і виклики сьогодення».

XII. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах
робочого часу викладачів та мають номер державної реєстрації УкрІНТЕІ:
Тема та
Науковий керівник
№ державної реєстрації
Духовні, політичні та проф. Год Б.В.
освітні
практики
в
соціокультурному
розвиткові людства»
№ 0118U004308

Науковий результат
Асистентом кафедри
Басенком Русланом
Олександровичем
захищено дисертацію
«Ренесансний досвід
освіти і виховання в
європейській
молодіжній політиці
ордену єзуїтів XVIXVII століть» на
здобуття наукового
ступеня кандидата
педагогічних наук зі
спеціальності
13.00.01 – загальна
педагогіка та історія
педагогіки.
Дисертація захищена
28 вересня 2018 року
на засіданні
спеціалізованої
вченої ради
Д. 44.053.03 у
Полтавському
національному
педагогічному
університеті
імені В. Г. Короленка.
Науковий керівник:
д-р пед. наук,
професор, завідувач
кафедри всесвітньої
історії та методики
викладання історії
ПНПУ імені
В.Г. Короленка Год
Борис Васильович.

Його
значимість
Захист
дисертації на
здобуття
наукового
ступеня
кандидата наук

XIII. Конференції
13.1. Інформація про проведення кафедрою конференцій (семінарів)
(конференції та семінари студентів і молодих вчених не вказувати):
Кількість проведених конференцій
2015
2016
2017
2018
1
1
1
-

Міжнародна конференція
Всеукраїнська конференція

13.2.Назви конференцій, проведених у 2018 р.
1. Міжнародні науково-мистецькі читання пам’яті Олени Костянтинівни Наталевич:
до 100-річчя з дня народження (3 жовтня 2017 року)
2. Регіональний круглий стіл: Мстислав І – Патріарх Київський і всієї України
Української автокефальної православної церкви: до 120-ї річниці від дня
народження (22 квітня 2018 року)
XIV. Інформація про
бібліографічний перелік)

наукові

публікації

викладачів

кафедри

(повний

1. Монографія, словник, довідник
1. Басенко Р. Європейський Ренесанс і молодіжна політика ордену єзуїтів :
бібліографічний
покажчик /
наук.
ред.
Б. Год.
Полтава :
ПНПУ
імені В. Г. Короленка, 2017. 220 с. (Studies of Humanism Jesuits).
2. Підручник для ЗВО (з грифом Вченої ради)
3. Навчальний посібник для ЗВО (з грифом Вченої ради)
1. Басенко Р. Педагогічні ідеї європейського Відродження в ранньомодерній
молодіжній політиці ордену єзуїтів : навч.-метод. посіб. / наук. ред. Б. Год. Полтава :
Астрея, 2017. 120 с. (Studies of Humanism Jesuits).
4. Підручник для ЗСО (з грифом МОН)
5. Навчальний посібник для ЗСО (з грифом МОН)
6. Мультимедійний посібник
1. Античність і Середньовіччя в театральних образах. Частина 3. пер. з араб. М. Яценко,
авт.-укл. і вст. ст. І. Цебрій; ком. до драм. тв. І. Цебрій та О. Лук’яненка. Полтава:
Фомат+, 2018. 140 с.
7. Стаття
7.1.У наукометричних виданнях включених до баз даних Scopus, Web of Science
7.1.1. видані англійською мовою
7.1.2. видані українською мовою
7.2.У інших наукометричних виданнях (Index Copernicus)
7.2.1. видані за кордоном
7.2.2. видані в Україні

1. Год Б. В., Лобода Д. О. Кібербезпека – головний виклик НАТО й України в ХХІ
столітті. Молодий учений. 2018. №8 (60). С. 234-238.
2. Год Б. В. Витоки психопедагогіки вчительської дії у системі духовної освіти
Чернігівського колегіуму XVIII століття. Збірник наукових праць [Херсонського
державного університету] : Педагогічні науки. Херсон : [Б. в.]. 2017. Вип. LXXX.
Т. 3. С. 13-17.
3. Лахно О. Опозиційні Євангельські християни-баптисти VS органи влади:
повсякденні практики радянського соціуму другої половини ХХ століття. Емінак:
науковий щоквартальник. 2018. №1 (21). Т. 1. С. 112-116.
4. Цебрій І.В. Особливості розвитку італійської опери ХVІІ ‒ ХVІІІ століття.
Молодий вчений. №22 (54.2). 2018. С. 80-84.
5. Цебрій І.В Філософські засади моделювання подій давньої історії В трагедії
Г.Т. Фармана «Я прийшов вас знищити» Філософські обрії : науково-теоретичний
журнал Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України та Полтавського
національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. – Київ-Полтава, 2018. –
Випуск 39. –С. 20-27.
7.3.У центральних (галузевих) журналах (видання НАН України, НАПН
України)
1. Вільховий Ю. Модернізація традиційної церковної структури ЄХБ в Україні у
другій половині 1980-х років та на початку XXI cтоліття. 25-річчя Української
незалежності як історія релігійних свобод і світоглядного плюралізму: державні
інституції та релігійні організації у пошуку моделей партнерства / збірник
наукових матеріалів. – К.: Дух і Літера, 2017 р. – С. 463-474.
7.4.У фахових виданнях (за профілем кафедри)
1. Год Б. В., Год Н. В. Духовність у виховній традиції гуманістів епохи
європейського Відродження (кінець XIV – XVI століття). Естетика і етика
педагогічної дії : зб. наук. пр. К. ; Полтава, 2018. Вип. 18. С. 56-69.
2. Год Б. В. Витоки психопедагогіки вчительської дії у системі духовної освіти
Чернігівського колегіуму XVIII століття. Збірник наукових праць [Херсонського
державного університету] : Педагогічні науки. Херсон : [Б. в.]. 2017. Вип. LXXX.
Т. 3. С. 13-17.
3. Год Б. В., Лобода Д. О. Брати Д’есте: феррарські «гуманісти на троні». Історична
пам’ять : наук. журн. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. Вип. 37. С. 7883.
4. Год Б. В., Лобода Д. О. Кібербезпека – головний виклик НАТО й України в ХХІ
столітті. Молодий учений. 2018. №8 (60). С. 234-238.
5. Год Б.В., Сітарчук Р.А.Епістемологічний поворот в українознавстві. Рецензія:
Усатенко Т.П. Епістемологія українознавства : педагогічний контекст : монографія.
Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. 128 с. Історична пам'ять : наук. зб. Полтава : ПНПУ
імені В.Г. Короленка, 2017. Вип. 36. С. 163-168.
6. Басенко Р. О., Вільховий Ю. В. «Реалії та таємниці шляхів нащадків імператора
Ашоки»: всеукраїнська наукова конференція з індології у Полтаві. Історична
пам'ять: наук. зб. 2017. Вип. 37. С. 124–125.
7. Басенко Р. О., П. Г. Радько, Г. М. Аванесян. Християнсько-гуманістичні цінності
та духовно-релігійна культура у політико-правовому досвіді українського
державотворення XVII-XVIII століть. Гілея : науковий вісник : зб. наук. пр. / Нац.
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, ВГО Українська академія наук ; голов. ред.
В. М. Вашкевич. К. : Гілея, 2017. Вип 117 (2). С. 10–15.

8. Басенко Р. О., Радько П. Г. Цивілізаційні виклики України ХХІ століття :
національно-культурні
рефлексії
державницької
школи
українського
історіософського дискурсу. Рецензія на колективне монографічне дослідження :
Калакура Я. С. Українська культура : цивілізаційний вимір / Я. С. Калакура,
О. О. Рафальський, М. Ф. Юрій. К. : ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України,
2015. 496 с. Гілея : науковий вісник : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т
ім. М. П. Драгоманова, ВГО Українська академія наук ; голов. ред. В. М. Вашкевич.
К. : Гілея, 2017. Вип. 116 (1). С. 339–341.
9. Цебрій І.В. Флорентійська «Камерата» в контексті надбань епохи Високого
Відродження. Історична пам'ять: наук. зб. 2017. Вип. 37 С. 83‒88.
7.5.У інших (не фахових) виданнях
1. Год Б. В. Кафедра всесвітньої історії та методики викладання історії. Історичний
факультет Полтавського національного педагогічного університету імені
В. Г. Короленка : збірник матеріалів і біобібліографічні покажчики. – Полтава : ПНПУ
імені В. Г. Короленка, 2018. – С. 78-87.
2. Мудраченко Петро Дементійович / укл. Год Б.В. Історичний факультет
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка :
збірник матеріалів і біобібліографічні покажчики. – Полтава : ПНПУ імені
В. Г. Короленка, 2018. – С. 99.
3. Авдєєва Маргарита Олександрівна / укл. Год Б.В. Історичний факультет
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка :
збірник матеріалів і біобібліографічні покажчики. – Полтава : ПНПУ імені
В. Г. Короленка, 2018. – С. 148.
4. Бака Михайло Васильович / укл. Год Б.В., Вільховий Ю.В. Історичний
факультет Полтавського національного педагогічного університету імені
В. Г. Короленка : збірник матеріалів і біобібліографічні покажчики. – Полтава : ПНПУ
імені В. Г. Короленка, 2018. – С. 149.
5. Воловик Віктор Степанович / укл. Год Б.В., Бабенко Л.Л., Демиденко Т. П.
Історичний факультет Полтавського національного педагогічного університету
імені В. Г. Короленка : збірник матеріалів і біобібліографічні покажчики. – Полтава :
ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018. – С. 150.
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індоєвропейської світоглядної системи // Глянь на Індію / Матеріали девʼятнадцятої
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XV. Питомі показники результативності наукової діяльності кафедри у 2018 р.
k1 Кількість захищених у 2018 р. кандидатських дисертацій / кількість ставок НПП*

0,18

k2 Кількість захищених у 2018 р. докторських дисертацій / кількість ставок НПП

0

k3 Кількість отриманих у 2018 р. вчених звань доцента і професора / кількість ставок НПП

0

k4
k5
k6

Кількість отриманих у 2018 р. державних нагород для молодих учених / кількість
ставок НПП
Обсяг надходжень у 2018 р. до спеціального фонду державного бюджету (тис. грн)
за НП**/кількість ставок НПП
Обсяг надходжень у 2018 р. до загального фонду державного бюджету (тис. грн)
за НП / кількість ставок НПП

0
0
0

k7 Обсяг фінансування у 2018 р. НП із міжнародних фондів (тис. грн) / кількість ставок НПП
Кількість отриманих у 2018 р. охоронних документів, право власності на які
k8
належить Університету /кількість ставок НПП
k9 Кількість опублікованих у 2018 р. монографій / кількість ставок НПП
Кількість наукових публікацій за 2018 р. у центральних, фахових виданнях України
k10
та у зарубіжних виданнях / кількість ставок НПП
Кількість публікацій за 2018 р. у наукометричних базах даних Scopus і Web of
k11
Science / кількість ставок НПП
Кількість призових місць за 2017-2018 н. р. у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах
k12
наукових робіт студентів/кількість ставок НПП

0
0,36

Σ

2,7

Загальний показник науково-дослідної та інноваційної діяльності кафедри

0,18
1,8
0
0,18

*НПП – науково-педагогічний працівник **НП – наукові послуги
XVI. Основні завдання наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
кафедри на 2019 р.
1. Запровадити практику стажування викладачів кафедри в закордонних освітніх і
наукових установах.
2. Активізувати роботу щодо публікацій статей у виданнях, які входять до
наукометричних баз даних, зокрема у Scopus, Web of Science, Index Copernicus.
Примітки:
Текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,0, кегль 12, абзацний відступ – 10 мм, вирівнювання по ширині
(для тексту), по лівому краю (для таблиць).
У назві файлу зазначити назву кафедри (без слова кафедра та інших символів), напр. Географії та методики її навчання.docx
До кожного пункту під час захисту звітів додавати матеріали, що засвідчують результати наукової діяльності (публікації викладачів
і студентів, угоди про співпрацю, патенти, свідоцтва, дипломи тощо).
Презентація має містити скановані зображення дипломів, патентів, свідоцтв, обкладинок монографій, журналів, де опубліковані
статті з імпакт-фактором, фотоматеріали конференцій, проведених кафедрою; закордонних стажувань науково-педагогічних
працівників кафедри тощо.

Додаток 2
Звіт про міжнародну діяльність кафедри у 2018 році
1.
Договори та угоди, укладені в 2018 р.
Країна
Установа Тема
Документ, в
партнер
партнер
співробітництва
рамках якого
здійснюється
співробітництво,
термін його дії

Практичні
результати від
співробітництва

2.

Розробка чи реалізація міжнародного наукового/освітнього гранту.
Назва проекту
ОрганізаціяУчасники
Результат
донор
проектної групи

3.

Участь у міжнародному науковому/освітньому проекті.
Назва проекту
Країна(ни)Учасники від
партнер(ри)
кафедри

Інформація про закордонні стажування.
ПІБ особи, яка
Країна
Тема
пройшла стажування
стажування
стажування

Номер
договор
у

Опис діяльності за
проектом (до 20 слів)

4.

5.

Інформація про закордонні відрядження.
ПІБ особи, яка
Країна та організація, куди
перебувала у
здійснено відрядження
відрядженні

Термін
стажування

Термін
відрядження

Документ, що
засвідчує
результати
стажування

Мета
відрядження

6.
Отримання мовного сертифікату міжнародного зразка (IELTS, TOEFL, FCE/CFE,
CPE, TOFIC).
ПІБ особи, яка отримала сертифікат
Назва іспиту
Рівень

7.

Членство в іноземних організаціях (за фаховим спрямуванням).
Назва організації
ПІБ учасника

8.

Інші види міжнародної співпраці.

Додаток 4
Показники наукової та науково-технічної діяльності кафедри
за 2018 р.
№
з/п
1.
1.1.
1.1.1.
а)
б)
1.1.2.
а)
б)
1.1.3.
а)
б)
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.3.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.3.
2.3.1.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.

Назва показника наукової
та науково-технічної діяльності кафедри
Науково-педагогічні кадри
Чисельність науково-педагогічних працівників кафедри, усього
Чисельність штатних працівників, усього
з них: – доктори наук
– кандидати наук
Чисельність працівників, які працювали за зовнішнім сумісництвом, усього
з них: – доктори наук
– кандидати наук
Внутрішні сумісники, усього
у тому числі: – доктори наук
– кандидати наук
Вікові категорії виконавців науково-дослідних робіт
22-35 років
35-45 років
45-60 років
понад 60 років
Середній вік виконавців науково-дослідних робіт
Підготовка наукових кадрів
Загальна чисельність аспірантів у звітному періоді, усього
з них: – з відривом від виробництва
без відриву від виробництва
Чисельність аспірантів прийнятих у звітному періоді
Чисельність аспірантів, які закінчили аспірантуру у звітному періоді, усього
з них: – із захистом дисертації
Кількість захищених дисертацій у звітному періоді, усього
з них: – кандидатських дисертацій
– докторських дисертацій
Достроково захищені дисертації у період навчання в аспірантурі за
державним замовленням
Кількість аспірантів, які залишилися працювати на кафедрі
Фінансування науково-технічної діяльності
Обсяг фінансування із загального фонду, тис. грн., усього, з них:
– фундаментальних досліджень
– прикладних досліджень і розробок
– збереження наукових об'єктів, що становлять НН
– проведення міжнародних наукових заходів
– інші
Обсяг надходжень до спеціального фонду за результатами наукової та
науково-технічної діяльності, тис. грн., усього, з них:
– обсяг фінансування науково-технічних робіт за державними
цільовими програмами
– обсяг фінансування науково-технічних робіт за державним
замовленням

2018

10
10
2
6

1

1
3
7
49

1
1
-

№
з/п
3.2.3.
3.2.4.
3.2.4.1.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.6.1.
3.2.7.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.
5.3.5.1
5.3.6.
5.3.6.1.
5.4.
5.4.1
5.5.

5.5.1.
5.5.2.
5.5.3.
5.6.

Назва показника наукової
та науково-технічної діяльності кафедри
– обсяг фінансування наукових і науково-технічних робіт за
проектами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти)
– обсяг фінансування наукових і науково-технічних робіт за
госпдоговорами
у тому числі: – міжнародними
– обсяг фінансування за надання наукових послуг
– обсяг фінансування фундаментальних досліджень, з них:
– за грантами Державного фонду фундаментальних досліджень
– надходження від надання платних послуг та виконання наукових і
науково-технічних робіт, що акумулюються на рахунках інших КПКВК
Матеріально-технічне забезпечення наукової та науково-технічної
діяльності
Кількість існуючих на базі кафедри наукових та науково-технічних
інфраструктур:
– лабораторії
– центри
– музеї
– ботанічні сади
– інші (із зазначенням позицій)
Результативні показники виконання наукових, науково-технічних
робіт
Кількість робіт, відзначених Державною премією України в галузі науки і
техніки, поданих від кафедри
Кількість робіт, відзначених міжнародними нагородами
Кількість наукових, науково-технічних робіт, договорів на науково-технічні
послуги, які виконувались за рахунок коштів замовників (спец. фонд),
усього
з них: – наукові, науково-технічні роботи за державними
цільовими програмами
– наукові, науково-технічні роботи за державним
замовленням
– кількість міжнародних грантів
– кількість міжнародних договорів на виконання наукових та
науково-технічних робіт
– наукові, науково-технічні роботи за госпдоговорами
у тому числі: – міжнародними
Кількість фундаментальних досліджень, з них:
– за грантами Державного фонду фундаментальних
досліджень
Кількість наукових і науково-технічних робіт, які виконувались в межах
кафедральної тематики:
з них: – зареєстрованих в УкрІНТЕІ
Кількість завершених наукових, науково-технічних робіт за рахунок коштів
загального фонду державного бюджету у звітному періоді, усього, в тому
числі:
– фундаментальні дослідження
– прикладні дослідження
– прикладні розробки
Кількість завершених наукових, науково-технічних робіт, договорів на
науково-технічні послуги, які виконувались за рахунок коштів замовників,
усього

2018

-

-

1

-

№
з/п
5.6.1.
5.6.2.
5.6.3.
5.6.4.
5.6.4.1.
5.6.5.
5.6.5.1.
5.6.6.
5.6.6.1
5.7.
5.7.1.
5.8.
5.8.1.
5.8.2.
5.9.
5.9.1.
5.9.2.
5.10.
5.11.
1)
а)
б)
в)
г)
2)
а)
б)
в)
г)
3)
а)
б)
в)
г)

4)
а)
б)
в)
г)

Назва показника наукової
та науково-технічної діяльності кафедри
з них: – наукові, науково-технічні роботи за державними
цільовими програмами
– наукові, науково-технічні роботи за державним
замовленням
– наукові, науково-технічні роботи за проектами
міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти)
– наукові, науково-технічні роботи за госпдоговорами
у тому числі: – міжнародними
– фундаментальні дослідження, з них:
– за грантами Державного фонду фундаментальних
досліджень
– інше, з них
– договори на наукові та науково-технічні послуги
Кількість закінчених наукових і науково-технічних робіт, які виконувались
в межах кафедральної тематики:
з них: – зареєстрованих в УкрІНТЕІ
Кількість проведених наукових заходів (семінарів, конференцій,
симпозіумів), всього
– з них: всеукраїнських
– міжнародних, всього
Взято участь у виставках, всього
з них: – у національних
– у міжнародних
Кількість угод про науково-технічне співробітництво із зарубіжними
ЗВО/НУ, установами, організаціями
Створено науково-технічної продукції НТП (видів виробів), усього, в тому
числі:
" – нових технологій, з них:
– за фундаментальними дослідженнями
– за прикладними дослідженнями і розробками
– за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок
коштів замовників
– за роботами у межах кафедральної тематики
" – сортів рослин та порід тварин, з них:
– за фундаментальними дослідженнями
– за прикладними дослідженнями і розробками
– за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок
коштів замовників
– за роботами у межах кафедральної тематики
" – методів, теорій, з них:
– за фундаментальними дослідженнями
– за прикладними дослідженнями і розробками
– за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок
коштів замовників
– за роботами у межах кафедральної тематики
" – інше*(із зазначенням позицій), з них:
– за фундаментальними дослідженнями
– за прикладними дослідженнями і розробками
– за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок
коштів замовників
– за роботами у межах кафедральної тематики

2018

1
2
1
-

-

№
з/п
5.12.
1)
а)
б)
в)
г)
2)
а)
б)
в)
г)
3)
а)
б)
в)
г)
4)
а)
б)
в)
г)
5.13.
1)
2)
3)
4)
5)
6.
6.1.
6.1.1.
а)
б)
в)
6.1.2.
а)
б)
в)
6.1.3.
а)
б)
в).
6.1.4.
6.2.
6.2.1.
а)

Назва показника наукової
та науково-технічної діяльності кафедри
Впроваджено НТП у виробництво, усього одиниць, у тому числі:
" – нових технологій, з них:
– за фундаментальними дослідженнями
– за прикладними дослідженнями і розробками
– за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок
коштів замовників
– за роботами у межах кафедральної тематики
" – сортів рослин та порід тварин, з них:
– за фундаментальними дослідженнями
– за прикладними дослідженнями і розробками
– за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок
коштів замовників
– за роботами у межах кафедральної тематики
" – методів, теорій, з них:
– за фундаментальними дослідженнями
– за прикладними дослідженнями і розробками
– за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок
коштів замовників
– за роботами у межах кафедральної тематики
" – інше*(із зазначенням позицій), з них:
– за фундаментальними дослідженнями
– за прикладними дослідженнями і розробками
– за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок
коштів замовників
– за роботами у межах кафедральної тематики
Впроваджено НТП у навчальний процес, усього одиниць, у тому числі:
" – нових технологій
" – нових матеріалів
" – сортів рослин та порід тварин
" – методів, теорій
" – інше*(із зазначенням позицій)
Наукові праці
Опубліковано монографій
Усього одиниць в Україні, в тому числі:
– за фундаментальними дослідженнями
– за прикладними дослідженнями і розробками
– в межах кафедральної тематики
Всього обліково-видавничих аркушів монографій: опублікованих в Україні,
з них
– за фундаментальними дослідженнями
– за прикладними дослідженнями і розробками
– в межах кафедральної тематики
Усього одиниць монографій за кордоном, в тому числі
– за фундаментальними дослідженнями
– за прикладними дослідженнями і розробками
– в межах кафедральної тематики
Всього обліково-видавничих аркушів монографій виданих за кордоном
Опубліковано підручників, навчальних посібників
Усього одиниць, в тому числі:
– за фундаментальними дослідженнями

2018

-1
1
17,74
2
-

№
з/п
б)
в)
6.2.2.
6.3.
6.3.1.
а)
б)
в)
6.3.2.
6.3.3.
а)
б)
в).
6.3.4.
6.3.5.
а)
б)
в)
6.3.6.

6.4
6.5
6.6.
6.6.1.
6.6.2.
7.
7.1.
7.1.1.
7.1.1.1.
7.1.2.
7.1.2.1.
7.2.
7.2.1.
7.2.1.1.
7.2.2.
7.2.2.1.
7.2.2.2.
7.3.
7.3.1
7.3.2
8.

Назва показника наукової
та науково-технічної діяльності кафедри
– за прикладними дослідженнями і розробками
– в межах кафедральної тематики
Всього обліково-видавничих аркушів підручників
Кількість публікацій (статей)
Усього одиниць опублікованих в Україні, в тому числі:
– за фундаментальними дослідженнями
– за прикладними дослідженнями і розробками
– в межах кафедральної тематики
Всього обліково-видавничих аркушів публікацій (статей) в Україні
Усього одиниць, опублікованих за кордоном (за винятком п. 6.3.5.), в тому
числі
– за фундаментальними дослідженнями
– за прикладними дослідженнями і розробками
– в межах кафедральної тематики
Всього обліково-видавничих аркушів публікацій (статей) виданих за
кордоном
Опублікованих у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web
of Science для соціо-гуманітарних Copernicus) усього одиниць, в тому числі
– за фундаментальними дослідженнями
– за прикладними дослідженнями і розробками
– в межах кафедральної тематики
Всього обліково-видавничих аркушів публікацій (статей) у міжнародних
наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science для соціо-гуманітарних
Copernicus)
Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз даних
(Scopus, Web of Science для соціогуманітарних Copernicus)
У інших наукометричних базах даних (крім РИНЦ)
Кількість журналів кафедри, що входять до наукометричних баз даних, з
них:
- до Scopus, Web of Science
- до інших
Інноваційна спрямованість результатів наукових, науково-технічних
робіт
Подано заявок на видачу охоронних документів, усього одиниць, в тому
числі:
" – в Україні, з них:
– патентів на винаходи
" – за кордоном, з них:
– патентів на винаходи
Отримано охоронних документів, усього одиниць, в тому числі:
" – в Україні, з них:
– патентів на винаходи
" – за кордоном, з них:
– патентів на винаходи
– відкриття
Кількість проданих ліцензій,
- усього одиниць
- отриманих коштів від продажу (тис. грн.)
Наукова робота студентів

2018

16
52
52
17,55
5
5
2,7

2
2
2
-

№
з/п

Назва показника наукової
та науково-технічної діяльності кафедри
8.1.
Кількість переможців, які одержали нагороди за результатами олімпіад,
усього, в тому числі:
8.1.1.
– на міжнародних олімпіадах
8.2.
Кількість студентів – учасників Всеукраїнських та міжнародних конкурсів
студентських НДР, з них:
8.2.1.
– переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР
8.2..2.
– переможці міжнародних конкурсів студентських НДР
8.3.
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього, з них:
8.3.1.
– самостійно
8.4.
Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України
Молоді вчені на кафедрі (до 35 років), доктори наук(до 40 років)
9.
9.1.
Чисельність молодих учених на кафедрі, усього, з них:
1)
– доктори наук
2)
– кандидати наук
3)
– аспіранти
4)
– докторанти
5)
– без ступеня, не включаючи аспірантів
9.2.
Кількість науковців, що отримували премії, з них:
– гранти Президента України для підтримки наукових досліджень
1)
молодих вчених
– гранти Президента України докторам наук для здійснення
2)
наукових досліджень
3)
– щорічні гранти Президента України для обдарованої молоді
4)
– щорічні премії Президента України для молодих учених
5)
– премії Верховної Ради України найталановитішим молодим
ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень науковотехнічних розробок
6)
– премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді
у розбудові України
7)
– стипендії Верховної Ради України
8)
– стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених
9.3.
Кількість наукових праць, конференцій, у яких брали участь молоді вчені
9.3.1.
Опубліковано монографій, з них:
1)
– за кордоном
9.3.2.
Опубліковано підручників, навчальних посібників
9.3.3.
Кількість публікацій (статей), усього одиниць, з них:
1)
– статей у зарубіжних виданнях, в тому числі:
а)
– у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus,
Web of Science для соціо-гуманітарних Copernicus)
9.3.4.
Кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз
даних (Scopus, Web of Science для соціогуманітарних Copernicus)
9.3.5.
Взято участь у наукових заходах (семінарах, конференціях, симпозіумах),
усього, з них:
1)
– всеукраїнських
2)
– міжнародних
9.3.6.
Подано проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних)
розробок на конкурс молодих учених, з них:
1)
– кількість проектів, що стали переможцями
9.3.7
Молоді вчені, які є експертами у Експертній раді МОН або інших дорадчих
органах

2018

27
24
1
1
1
1
6
-

-

