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1.1.Вчене звання професора у 2019 р. отримали – немає.
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Розробки, які впроваджено у 2019 році за межами ЗВО:

№
з/п

Назва та автори
розробки

-

-

Важливі
показники, які
характеризують
рівень
отриманого
наукового
результату;
переваги над
аналогами,
економічний,
соціальний ефект
-

Місце
впровадження
(назва
організації,
відомча
належність,
адреса)

Дата, №акту
впровадження

-

-

Практичні
результати, які
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 винахід
Свідоцтво про реєстрацію
Охоронні
охоронні
(корисна модель)
авторського права на твір
документи
документи
та інші ОІВ
1. 1. Науково-популярне видання
«Митці минулих епох очима
їхніх сучасників (початок ХVІІ ‒
середина ХІХ ст.)». Свідоцтво
про реєстрацію авторського
права на твір №91796. Автор:
Цебрій І.В, дата реєстрації:
21.08.2019.
2.Науково-популярне видання
«Античність і Середньовіччя в
театральних образах: частина 3».
Свідоцтво про реєстрацію

авторського права на твір
№ 91797. Автор: Цебрій І.В., дата
реєстрації: 21.08.2019 р.

3.3. Інформація про позитивне рішення про видачу патенту на винахід
IV. Список наукових праць, опублікованих у 2019 році у зарубіжних виданнях,
внесених до баз даних:
4.1. Scopus та Web of Science:
№
Автор
Назва
Назва видання,де
Том, номер (випуск),
ISSN
з/п
роботи
опубліковано роботу
перша-остання
сторінки роботи
4.2. IndexCopernicus:
№
Автор
Назва
Назва видання,де
Том, номер (випуск),
ISSN
з/п
роботи
опубліковано роботу
перша-остання
сторінки роботи
V. Список наукових праць, опублікованих у 2019 році у вітчизняних виданнях,
внесених до баз даних:
5.1.Scopus та Web of Science:
№
Автори
Назва
Назва видання,
Том, номер (випуск), ISSN
з/п
роботи
де опубліковано роботу
перша-остання
сторінки роботи
1.
Год Б.,
Гуманістична Східноєвропейський
2019. №13. С. 1812519Год Н., релевантність історичний вісник: наук.
191.
058X
Web
of
Басенмолодіжної
зб.
Science
ко Р.
політики
Товариства
Ісуса у ранній
Новий час:
новітні
навігації
зарубіжної
історіографії
5.2. Index Copernicus:
№
Автор
Назва
Назва видання,
Том, номер (випуск), ISSN
з/п
роботи
де опубліковано роботу
перша-остання
сторінки роботи
1. Год Н.В., «Український
Молодий вчений
2019. №11. С. 2242304Лобода
анклав»
228.
5809
Д.О.
гуманістичного руху в
період
європейського
Відродження
XIV-XVI
століть
2. Лобода
ГромадянсьВісник Глухівського
2019. №2 (40). С. 203- 2410Д.О.
кий гуманізм національного
211.
0897
проти попупедагогічного
лізму: Томас
університету імені

3.

Цебрій
І.В.

4.

Цебрій
І.В.

Еліот про
виховання
«ідеального
правителя»
Філософська
образність
режисерів
театру
«Глобус»
(кінець ХVІ –
початок ХVІІ
ст.)

Олександра Довженка.
Педагогічні науки
Філософські обрії: Наук.теорет. журн. Ін-т
філософії імені
Г.С.Сковороди HAH
України, Полтав. нац.
пед. ун-т імені
В.Г.Короленка

Вип. 41. К.; Полтава,
2019. С. 31-36.

20751443

Класичне
мистецтво в
інформаційну
добу

Філософські обрії: Наук.теорет. журн. Ін-т
філософії імені
Г.С.Сковороди HAH
України, Полтав. нац.
пед. ун-т імені
В.Г.Короленка

Вип. 42. К.; Полтава,
2019. С. 203-209.

20751443

VI. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів
6.1.Студентські гуртки та проблемні групи
№
Назва наукового гуртка
Керівник гуртка
Кількість студентів
з/п
1.
Соціокультура регіонів світу
проф. Цебрій І.В.
10
№
з/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Назва проблемної групи
Суспільно-політичне життя
слов’янських народів (ХІХХХ століття)
Політична культура та політичні
системи на сучасному Сході
Політичні системи країн світу
Освіта і виховання в Європі
XIV-XV століть
Особливості історичного розвитку
античної цивілізації
Слов’янські народи періоду
Середньовіччя в європейській історії
Видатні особи і полководці в історії
Стародавнього Сходу
Етнічні процеси і етнографія
слов’янських народів

Керівник групи
доц. Тронько Тетяна
Володимирівна
доц. Бесєдіна
Наталія Василівна
доц. Вільховий
Юрій Віталійович
доц. Год Наталія
Володимирівна
ст. викл. Рибачук
Віктор Олексійович
доц. Лахно
Олександр
Петрович
проф. Цебрій Ірина
Василівна
доц. Вільховий
Юрій Віталійович

Кількість
студентів
3

4
4
5
6
4

6
4

№
з/п

1.

6.2.Проведені кафедрою студентські наукові конференції
Повна назва
Рівень
Дата
Кількість
конференції
(міжнародна,
проведення
учасників
(семінару)
всеукраїнська.
регіональна,
університетська)
XХІІ наукова
університетська
квітень
70
конференція
2019 р.
студентів,
магістрантів і
аспірантів
факультету історії та
географії

Наявність
збірника
матеріалів
конференції
наявний

6.3. Студентські публікації
6.3.1. Самостійні студентські публікації (кількість та список)
Всього - 14 публікацій
1. Ридун Ю. Внесок Франциска Скорини до розвитку книгодрукування на
слов’янських землях. Збірник матеріалів XХІІ наукової конференції студентів,
магістрантів і аспірантів факультету історії та географії. Квітень 2019 року. Полтава:
ІВЦ ПНПУ, 2019. С. 130-133.
2. Кисіль Р. Діяльність емігрантського центру напередодні Польського повстання
1794 року. Збірник матеріалів XХІІ наукової конференції студентів, магістрантів і
аспірантів факультету історії та географії. Квітень 2019 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ,
2019. С. 137-140.
3. Бибик А. Особистість у цивілізаційному вимірі всесвітньої історії. Збірник
матеріалів XХІІ наукової конференції студентів, магістрантів і аспірантів факультету
історії та географії. Квітень 2019 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2019. С. 165-168.
4. Мошко Т. Особливості становища польських земель у складі Російської імперії.
Збірник матеріалів ХХІІ наукової конференції студентів, магістрантів і аспірантів
факультету історії та географії. Квітень 2019 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2019. С. 140143.
5. Набока К. Становлення політики «червоного терору».Збірник матеріалів
ХХІІ наукової конференції студентів, магістрантів і аспірантів факультету історії та
географії. Квітень 2019 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2019. С.145-148.
6. Кисіль Р. Конституційний розвиток Індії у колоніальний період. Збірник матеріалів
ХХІІ наукової конференції студентів, магістрантів і аспірантів факультету історії та
географії. Квітень 2019 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2019. С. 133-137.
7. Писарчук А. Демократичний досвід довоєнної Японії. Збірник матеріалів ХХІІ
наукової конференції студентів, магістрантів і аспірантів факультету історії та
географії. Квітень 2019 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2019. С. 153-157.
8.Максимовський А. Британська Індія в роки Другої світової війни: проблема
«Східного колабораціонізму». Збірник матеріалів ХХІІ наукової конференції студентів,
магістрантів і аспірантів факультету історії та географії. Квітень 2019 року. Полтава:
ІВЦ ПНПУ, 2019. С. 157-162.
9. Дарюга Е. Суспільно-політичні цінності афінської демократії. Збірник матеріалів
ХХІІ наукової конференції студентів, магістрантів і аспірантів факультету історії та
географії. Квітень 2019 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2019. С. 109-113.
10. Гавриш А. Культ предків у східних слов’ян і його зв’язок із демонологією. Збірник
матеріалів ХХІІ наукової конференції студентів, магістрантів і аспірантів факультету
історії та географії. Квітень 2019 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2019. С. 113-116.

11. Коношенко А. Віра в душу в системі релігійного дуалізму східних слов’ян. Збірник
матеріалів ХХІІ наукової конференції студентів, магістрантів і аспірантів факультету
історії та географії. Квітень 2019 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2019. С. 117-119.
12. Найда Н. Східнослов’янські оберегові символи в семантиці українського
народного костюма. Збірник матеріалів ХХІІ наукової конференції студентів,
магістрантів і аспірантів факультету історії та географії. Квітень 2019 року. Полтава:
ІВЦ ПНПУ, 2019. С. 119-123.
13. Коломієць А. Французькі проекти об’єднання Європи у міжвоєнний період (19181939 рр.). Збірник матеріалів ХХІІ наукової конференції студентів, магістрантів і
аспірантів факультету історії та географії. Квітень 2019 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ,
2019. С. 143-145.
14. Конько Д. Європейські інтеграційні процеси у міжвоєнній Європі: характер і
спрямування. Збірник матеріалів ХХІІ наукової конференції студентів, магістрантів і
аспірантів факультету історії та географії. Квітень 2019 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ,
2019. С. 148-152.
6.3.2. Студентські публікації у співавторстві із науковими керівниками
(кількість та список)
Всього - 1 публікація
1. Год Н., Лобода Д. «Український анклав» гуманістичного руху в період
європейського Відродження XIV–XVI століть. Молодий вчений. 2019. №11. С. 67-74.
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)
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
Кількість молодих
беруть участь у наукових учених, які працюють
учених, які
дослідженнях
на кафедрі
залишаються у ЗВО
після закінчення
аспірантури
2015
52
2016
48
2017
46
2018
81
1
1
2019
52
1
7.2.Інформація про захист дисертацій молодих вчених (штатних викладачів)
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 2019 р., дія яких продовжується
Країна
партнер

Установа партнер

Тема
співробітництва

-

-

-

Документ, в
рамках якого
здійснюється
співробітництво,
термін його дії
-

Практичні
результати від
співробітництва

Номер
договору

-

-

Практичні
результати від
співробітництва

Номер
договору

-

-

9.2.Договори та угоди, укладені в 2019 р.
Країна
партнер

Установа партнер

Тема
співробітництва

-

-

-

Документ, в
рамках якого
здійснюється
співробітництво,
термін його дії
-

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: Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені
Г.С. Сковороди НАН України
2. Напрями діяльності:
− Спільні структурні підрозділи
− Тематика досліджень: Історія державно-церковних взаємин у ХХ столітті;
історія протестантизму в Україні у ХХ - початку ХХІ століття
− 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:
розширення діяльності Полтавської обласної організації УАР.
XI. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністрацією спрямовані на підвищення
рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб(до 10
рядків).
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 Науковий результат Його значимість
№ державної реєстрації
«Духовні, політичні та
[Б.В. Год]
Наукові статті у
Досліджено
освітні практики в
фаховому (1),
соціокультурні
соціокультурному
наукометричному
аспекти
розвиткові людства»
(1) виданнях,
європейського
№ 0118U004308
матеріалах
Відродження, у
міжнародної (1) та
науковий обіг
всеукраїнських (2)
уведено нові
конференцій
джерельні
матеріали та
аналітичні
висновки

XIII. Конференції

13.1.Інформація про проведення кафедрою конференцій (семінарів)
(конференції та семінари студентів і молодих вчених не вказувати):
Кількість проведених конференцій
2016
2017
2018
2019
Міжнародна конференція
1
Всеукраїнська конференція
1
1
13.2.Назви конференцій, проведених у 2019 р.
Одинадцятий Всеукраїнський науково-практичний семінар з міжнародною участю
«Актуальні питання всесвітньої історії та методика їх викладання», 28-29 березня 2019 року
XIV. Інформація про наукові публікації викладачів кафедри (повний
бібліографічний перелік; заповнювати за видом публікації, а не по кожному
викладачу окремо; публікацію викладачів кафедри у співавторстві зазначати 1 раз для правильного обліку у показниках наукової діяльності, що надсилаються в МОН)
1. Монографія, словник, довідник
1.1. видані за кордоном
1.2.видані в Україні
1. Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка у
світлинах: до 105-річчя від заснування / уклад. О. П. Лахно, ред. М. І. Степаненко,
С. М. Шевчук. Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. 280 с. (22,58 друк. арк.).
2. Підручник для ЗВО (з грифом Вченої ради)
3. Навчальний посібник для ЗВО (з грифом Вченої ради)
1. Лахно О.П., Шаповал Л.І. Навчальна архівна та музейно-етнографічна практика:
навч.-метод. посіб. Полтава: Друкарська майстерня, 2019. 40 с. (2,1/1,0 друк. арк.).
2. Митці минулих епох очима їхніх сучасників (початок ХVІІ – середина ХІХ ст.).
Посібник для закладів вищої освіти. Автор-укладач та ком. до драм. тв. І.Цебрій. Полтава:
Формат+, 2019. 84 с.
4. Підручник для ЗСО (з грифом МОН)
5. Навчальний посібник для ЗСО (з грифом МОН)
6. Мультимедійний посібник
7. Стаття
7.1.У наукометричних виданнях включених до баз даних Scopus, WebofScience
7.1.1. видані за кордоном
7.1.2. видані в Україні
1. Hod B., Hod N., Basenko R. The Youth Policy Humanistic Relevance of the Society of
Jesus in the Early Modern Period: the Newest Navigation of Foreign Historiography.
Східноєвропейський історичний вісник: наук. зб. 2019. № 13. С. 181–191. (Web of Science).
7.2.У інших наукометричних виданнях(IndexCopernicus)
7.2.1. видані за кордоном
7.2.2. видані в Україні
1. Год Н., Лобода Д. «Український анклав» гуманістичного руху в період
європейського Відродження XIV–XVI століть. Молодий вчений. 2019. №11. С. 224-228.
2. Лобода Д.О. Громадянський гуманізм проти популізму: Томас Еліот про виховання
«ідеального правителя». Вісник Глухівського національного педагогічного університету
імені Олександра Довженка: зб. наук. праць. 2019. Вип. 40. С. 203-211.
7.3.У центральних (галузевих) журналах (видання НАН України, НАПН України)
7.4.У фахових виданнях (за профілем кафедри)
1. Тронько Т.В. Одинадцятий Всеукраїнський науково-практичний семінар
«Актуальні питання всесвітньої історії та методика їх викладання» у Полтаві. Історична
пам’ять. Науковий журнал. 2019. №1 (40). С.98-99.
2. Цебрій І. Передісторія першої української драми: до 200-ліття Наталки Полтавки
І.Котляревського. Історична пам’ять: Науковий журнал. №2 (39). 2018. С. 55-63.

3. Цебрій І.В. Програмність у клавесинній музиці ХVІІІ століття: театр Франсуа
Куперена.Етика та естетика педагогічної дії. Інститут педагогічної освіти та освіти
дорослих НАПН України, Полтавський національний педагогічний університет імені
В.Г.Короленка. Вип. 18. 2019. С. 54-60.
7.5.У інших (не фахових) виданнях:
1. Цебрій І.В. Творчий тріумвірат: Іван Котляревський, Тетяна Пряженківська та
Семен Барцицький у створенні «Наталки Полтавки». Часопис Національної музичної
академії України імені П.І.Чайковського. 2019. №1(41). С. 110-119.
2. Цебрій І.В. Спадковість традицій тенорової школи «бельканто» в Україні:
О.Мишуга-М.Микиша, В.Опенько. Часопис Національної музичної академії України імені
П.І.Чайковського. 2019. №2(42). С. 68-75.
3. Вільховий Ю. «Синодальний акт» Константинопольського патріархату 1686 року:
канонічний аналіз та історична справедливість. Полтавські єпархіальні відомості.2019.
№15-16. С. 65-75.
4. Бесєдіна Н.В. Побеленський Яків Аврамович. Генезис освіти зі спеціальностей
факультету історії та географії: збірник статей, матеріалів і біографічних довідок.
Полтава: ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2019. С. 108.
5. Бесєдіна Н.В. Левченко Юрій Миколайович. Генезис освіти зі спеціальностей
факультету історії та географії: збірник статей, матеріалів і біографічних довідок.
Полтава: ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2019. С. 129.
6.Вільховий Ю.В. Чупрун Микола Йосипович. Генезис освіти зі спеціальностей
факультету історії та географії: збірник статей, матеріалів і біографічних довідок.
Полтава: ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2019. С. 122-123.
7. Вільховий Ю.В. Бака Михайло Васильович. Генезис освіти зі спеціальностей
факультету історії та географії: збірник статей, матеріалів і біографічних довідок.
Полтава: ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2019. С. 123-124.
8. Лахно О.П. Тронько Тетяна Володимирівна. Генезис освіти зі спеціальностей
факультету історії та географії: збірник статей, матеріалів і біографічних довідок.
Полтава: ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2019. С. 132.
9. Лахно О.П. Годенко Петро Ілліч. Генезис освіти зі спеціальностей факультету
історії та географії: збірник статей, матеріалів і біографічних довідок. Полтава: ПНПУ
імені В.Г.Короленка, 2019. С. 146.
10. Лахно О.П. Попик Іван Миколайович. Генезис освіти зі спеціальностей
факультету історії та географії: збірник статей, матеріалів і біографічних довідок.
Полтава: ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2019. С. 183.
11. Тронько Т.В. Цехмістро Ніна Яківна. Генезис освіти зі спеціальностей
факультету історії та географії: збірник статей, матеріалів і біографічних довідок.
Полтава: ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2019. С. 128.
12. Тронько Т.В. Лахно Олександр Петрович. Генезис освіти зі спеціальностей
факультету історії та географії: збірник статей, матеріалів і біографічних довідок.
Полтава: ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2019. С. 131.
13. Тронько Т.В. Лобурець Василь Єгорович. Генезис освіти зі спеціальностей
факультету історії та географії: збірник статей, матеріалів і біографічних довідок.
Полтава: ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2019. С. 150.
14. Рибачук В.О. Бесєдіна Наталія Василівна. Генезис освіти зі спеціальностей
факультету історії та географії: збірник статей, матеріалів і біографічних довідок.
Полтава: ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2019. С. 130.
15.Цебрій І.В. Швець Леонід Миколайович. Генезис освіти зі спеціальностей
факультету історії та географії: збірник статей, матеріалів і біографічних довідок.
Полтава: ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2019. С. 132.
8. Публікації у збірниках матеріалів конференцій
8.1.Міжнародних конференцій

1. Тронько Т.В. Благотворительная деятельность Полтавского Дамского комитета
Российского общества Красного Креста в период российско-японской войны (1904-1905
гг.). От Версаля и Веймара до образования двух Германий (ФРГ и ГДР), 1919-1949 гг.:
Актуальные вопросы исторической германистики, отечественной и всеобщей истории,
геополитики и международных отношений, социально-гуманитарных наук и права:
материалы междунар. науч. конф., Витебск, 3-4 октября 2019 г. Витебск: ВГУ имени
П.М. Машерова, 2019. С. 143-145.
2. Лобода Д.О. Регіональні моделі «ідеального правління» в філософськопедагогічній творчості ренесансних мислителів XIV – XVI століть. Актуальні проблеми
сучасного культурно-освітнього простору. Збірник статей і матеріалів Міжнародної
науково-практичної інтернет-конференції (6-7 листопада 2019 р., Полтава).С. 83-89.
3. Лобода Д.О. Зародження ідеї освіченого абсолютизму в творах гуманіста
Тіто Лівіо Фруловізі. Збірник матеріалів IV Міжнародної наукової конференції "Історикокраєзнавчі дослідження: традиції та інновації" (28-29 листопада 2019 р., Суми). С. 167175.
4. Цебрій І.В. Витоки камерного виконавства в Україні. Збірник матеріалів П’ятої
Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми мистецької
педагогіки та виконавства» (до 100-річчя Зої Юхимівни Ліхтман) (Київ, НМАУ імені
П.Чайковського, 26-27 березня 2019 року). Київ, 2019. С. 22-29.
8.2.Всеукраїнських конференцій
1. Год Н. Держава, право і громадянство у творчій спадщині європейського гуманіста
Еразма Роттердамського. Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання
суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.,
м. Полтава, 10 грудня 2019 року. Полтава : Полт. ін.-т економіки і права університету
«Україна», 2019. С. 96-100.
2. Год Б., Год Н. Ідея цілісної освіти у ренесансно-гуманістичній парадигмі виховання
«Нової людини» у ранній Новий час. Технології інтеграції змісту освіти: зб. наук. пр.
Всеукр. круглого столу «Інтеграція змісту освіти в профільній школі», Полтава, 17 квітня
2019 р. / голов. ред. В. Р. Ільченко. Полтава : АСМІ, 2019. Вип. 11. С. 101–108.
3. Год Н. Гуманісти Еразм Роттердамський і Томас Мор про людину та цінності її
земного життя.Людина та людяність у світовій гуманітарній традиції: збірник наукових
праць за матеріалами доповідей і повідомлень одинадцятого Всеукраїнського науковопрактичного семінару з міжнародною участю «Актуальні питання всесвітньої історії та
методика їх викладання», 28-29 березня 2019 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2019. С. 62-70.
4. Лахно О. Діяльність Л.М.Вінс як приклад жіночого героїзму. Людина та людяність
у світовій гуманітарній традиції: збірник наукових праць за матеріалами доповідей і
повідомлень одинадцятого Всеукраїнського науково-практичного семінару з міжнародною
участю «Актуальні питання всесвітньої історії та методика їх викладання», 28-29 березня
2019 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2019. С. 87-94.
5. Лахно О.П. Наукові здобутки історичного факультету за 2018 рік. Збірник
матеріалів XХІІ наукової конференції студентів, магістрантів і аспірантів факультету
історії та географії. Квітень 2019 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2019. С. 10-14.
6. Тронько Т.В. «Людяність у нелюдяний час»: благодійництво в роки російськояпонської війни (1904-1905 роки). Людина та людяність у світовій гуманітарній традиції:
збірник наукових праць за матеріалами доповідей і повідомлень одинадцятого
Всеукраїнського науково-практичного семінару з міжнародною участю «Актуальні
питання всесвітньої історії та методика їх викладання», 28-29 березня 2019 року. Полтава:
ІВЦ ПНПУ, 2019. С. 114-123.
7. Бесєдіна Н.В. «Рама раджья» Махатми Ганді – ідеал ненасильницького суспільства.
Людина та людяність у світовій гуманітарній традиції: збірник наукових праць за
матеріалами доповідей і повідомлень одинадцятого Всеукраїнського науково-практичного

семінару з міжнародною участю «Актуальні питання всесвітньої історії та методика їх
викладання», 28-29 березня 2019 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2019. С. 46-53.
8. Рибачук В.О. Суспільно-політична діяльність Плінія Молодшого: між обовʼязком
і людяністю. Людина та людяність у світовій гуманітарній традиції: збірник наукових
праць за матеріалами доповідей і повідомлень одинадцятого Всеукраїнського науковопрактичного семінару з міжнародною участю «Актуальні питання всесвітньої історії та
методика їх викладання», 28-29 березня 2019 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2019. С. 101-107.
9. Лобода Д.О. Теоретико-методологічні підходи до визначення критеріїв концепти
«ідеальний правитель». Людина та людяність у світовій гуманітарній традиції: збірник
наукових праць за матеріалами доповідей і повідомлень одинадцятого Всеукраїнського
науково-практичного семінару з міжнародною участю «Актуальні питання всесвітньої
історії та методика їх викладання», 28-29 березня 2019 року.Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2019.
С. 39-45.
10. Лобода Д.О., Татаріна Т.І. «Історія війни 1812 року» Є.М.Понасєнкова –
антропологічний вимір загальноросійської історії. Людина та людяність у світовій
гуманітарній традиції: збірник наукових праць за матеріалами доповідей і повідомлень
одинадцятого Всеукраїнського науково-практичного семінару з міжнародною участю
«Актуальні питання всесвітньої історії та методика їх викладання», 28-29 березня 2019
року.Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2019. С. 167-172.
11. Цебрій І.В. Розуміння «людини» і «людяності» в творчості митців-драматургів
«постшекспірівської» епохи. Людина та людяність у світовій гуманітарній традиції:
збірник наукових праць за матеріалами доповідей і повідомлень одинадцятого
Всеукраїнського науково-практичного семінару з міжнародною участю «Актуальні
питання всесвітньої історії та методика їх викладання», 28-29 березня 2019 року. Полтава:
ІВЦ ПНПУ, 2019. С. 123-130.
12. Цебрій І.В. Духовний світ людини початку Новоєвропейського суспільства.
Актуальні питання методики викладання суспільних та гуманітарних дисциплін в умовах
розбудови сучасної школи: збірник матеріалів всеукраїнської конференції. Суми, 2829 березня 2019 року. Суми, 2019. С. 44-53.
13. Вільховий Ю. Механізм застосування антирелігійної політики в Радянському
Союзі та його вплив на УРСР.Держава і Церква в новітній історії України:зб. наук. ст.
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14. Вільховий Ю. Мартін Лютер Кінг і боротьба за права темношкірого населення в
США: Людина та людяність у світовій гуманітарній традиції: збірник наукових праць за
матеріалами доповідей і повідомлень одинадцятого Всеукраїнського науково-практичного
семінару з міжнародною участю «Актуальні питання всесвітньої історії та методика їх
викладання», 28-29 березня 2019 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2019. С. 54-62.
XV. Питомі показники результативності наукової діяльності кафедри у 2019 р.
k1 Кількість захищених у 2019 р. кандидатських дисертацій / кількість ставок НПП*

0

k2 Кількість захищених у 2019 р. докторських дисертацій / кількість ставок НПП

0

k3 Кількість отриманих у 2019 р. вчених звань доцента і професора / кількість ставок НПП
Кількість отриманих у 2019 р.державних нагород для молодих учених / кількість
k4
ставок НПП
Обсяг надходжень у 2019 р.до спеціального фонду державного бюджету (тис. грн)
k5
за НП**/кількість ставок НПП
Обсяг надходжень у 2019 р.до загального фонду державного бюджету (тис. грн)
k6
за НП / кількість ставок НПП

0
0
0
0

k7 Обсяг фінансування у 2019 р. НП із міжнародних фондів (тис. грн) / кількість ставок НПП
Кількість отриманих у 2019 р.охоронних документів, право власності на які
k8
належить Університету /кількість ставок НПП
k9 Кількість опублікованих у 2019 р.монографій / кількість ставок НПП
Кількість наукових публікацій за 2019 р.у центральних, фахових виданнях України
k10
та у зарубіжних виданнях / кількість ставок НПП
Кількість публікацій за 2019 р. у наукометричних базах даних Scopus і Web of
k11
Science / кількість ставок НПП
Кількість призових місць за 2018-2019 н. р. у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах
k12
наукових робіт студентів/кількість ставок НПП
Σ Загальний показник науково-дослідної та інноваційної діяльності кафедри
*НПП – науково-педагогічний працівник **НП – наукові послуги

0
0,29
0,14
0,86
0,14
0
1,43

XVI. Основні завдання наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
кафедри на 2020р.
1.Активізувати роботу щодо наукових публікацій статей у виданнях, які входять до
наукометричних баз даних.
2. Провести міжнародну інтернет-конференцію.
3. Провести дві конференції молодих дослідників (студентів, магістрантів і
аспірантів) (факультетську та кафедральну).

Додаток 2
Звіт про міжнародну діяльність кафедри всесвітньої історії та методики викладання
історії у 2019 році
1.
Договори та угоди, укладені в 2019 р.
Країна
Установа Тема
Документ, в
партнер
партнер
співробітництва
рамках якого
здійснюється
співробітництво,
термін його дії
-

Практичні
результати від
співробітництва

Номер
договор
у

-

-

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

Опис діяльності за
проектом (до 20 слів)
-

4.

5.

-

Термін
стажування

-

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

-

Документ, що
засвідчує
результати
стажування
-

Термін
відрядження

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
-

Інші види міжнародної співпраці.
Розпочато процес укладання міжнародного договору про наукову співпрацю із
Вітебським державним університетом імені П.М.Машерова (Білорусь) (очікується
підтвердження іншою стороною договору).
8.

Додаток 4
Показники наукової та науково-технічної діяльності кафедри
всесвітньої історії та методики викладання історії за 2019 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

2019

8
8
1
5
0
0
0
5
0
5
1
1
6
0
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

№
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

2019

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

№
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

2019

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

№
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
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
22,58
0
0
22,58
0
0
0
0
0
2
0

№
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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,
WebofScience для соціо-гуманітарнихIndexCopernicus) 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, WebofScience для соціогуманітарнихIndexCopernicus)
Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз даних
(Scopus, WebofScience для соціогуманітарнихIndexCopernicus)
У інших наукометричних базах даних (крім РИНЦ)
Кількість журналів кафедри, що входять до наукометричних баз даних, з
них:
- до Scopus, WebofScience
- 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
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0
2
4
39
39
0
0
39
22,5
0
0
0
0
0
2
0
0
2
1

0
0
0
2
2
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0

№
з/п
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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:
1)
– гранти Президента України для підтримки наукових досліджень
молодих вчених
2)
– гранти Президента України докторам наук для здійснення
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
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0
0
0
0
15
14
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1
0
2
39
0
0
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12
8
0
0
0

