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1.1.Вчене звання професора у 2017 р. отримали –
1.2.Вчене звання доцента у 2017 р. отримали –

II.
№
з/п

Розробки, які впроваджено у 2017 році за межами ВНЗ:
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 винахід
Свідоцтво про
Охоронні
охоронні
(корисна модель)
реєстрацію
документи та
документи
авторського права інші ОІВ
на твір
3.3. Інформація про позитивне рішення про видачу патенту на винахід
IV. Список наукових праць, опублікованих у 2017 році у зарубіжних виданнях, які
мають імпакт-фактор за формою:

№
з/п
1.

2.

Автор

Назва
роботи

Назва видання,
де опубліковано роботу

Том, номер (випуск),
перша-остання
сторінки роботи
Volume 42, Issue 4,
pp. 369-380.

Імпактфактор

Юрій Волошин Servants in the Jornal of Family History
0,239
Yurii Voloshyn
Hetmanate
cities: the case
of Poltava city
during the
1760-1770s.
ISSN:
Daragan Marina
On
Ancient civilizations from №23. – Boston, 2017. –.
1570-0577S.
N., Gavrich Petr Manifestations
Scythia to Siberia.
S. 251-328
251-328
A.
of the Cult of
Human Skulls
in the
Knyshovskoe
Settlement
Dating from
the Scythian
Period
V. Список наукових праць, опублікованих у 2017 році у виданнях, внесених до баз
даних:
5.1. Scopus та Web of Science:
№
з/п
1.

2.

Автори

Назва
роботи

Назва видання,
де опубліковано роботу

Юрій
Servants in the Jornal of Family History.
Волошин Hetmanate cities:
Yurii
the case of
Voloshyn
Poltava city
during the 17601770s.
Daragan
On
Ancient civilizations from
Marina N., Manifestations of
Scythia to Siberia.
the Cult of
Gavrich
Petr A. Human Skulls in
the Knyshovskoe
Settlement Dating
from the Scythian
Period

Том, номер (випуск), ISSN
перша-остання
сторінки роботи
ISSN:
Volume 42, Issue 4,
0363pp. 369-380.

1990
Online
ISSN:
15525473
ISSN:
№23. – Boston, 2017. –.

S. 251-328

15700577S.
251-328

5.2. Index Copernicus:
№
з/п

Автор

1

Сердюк І

Назва
роботи

Назва видання,
де опубліковано роботу

Діти-байстрюки в
суспільстві
Гетьманщини: до
постановки питання

Емінак: науковий
щоквартальник

Том, номер (випуск), ISSN
перша-остання
сторінки роботи
2017. – №2 (18). – Т.3. 1998– С. 5–9.
4634

2

3

4

5

6

7

8

Сердюк І.

Принципи
Наукові праці історичного
2017. – Вип. 49. –
2076ім’янаречення дітей факультету Запорізького
С. 85–89.
8982
в суспільстві національного університету
Гетьманщини
Сердюк І.
Діти-школярі в
Емінак:науковий
2017. - №3 (19). – Т.3. 1998суспільстві
щоквартальник
– С. 36-40.
4634
Гетьманщини
ХVІІІ ст.
Сердюк І.
Діти-сироти в
Емінак:науковий
2017. – №4 (20). – Т.1. 1998суспільстві
щоквартальник
– С. 5–9.
4634
Гетьманщини
ХVІІІ ст.
Коваленко
Ремісники
Гілея: науковий вісник.
«Видавництво
2076О.В.
Гетьманщини на Збірник наукових праць /
«Гілея», 2017.
1554
сторінках
Гол. ред. В. М. Вашкевич. – Спеціальний випуск
«Київської
К
пам`яті Володимира
старовини»
Кривошеї (19582015). – С. 28-30.
Сердюк І. /
Діти в населенні
Емінак: науковий
2017. – №1 (17). – С. 23– 1998Гетьманщини
щоквартальник
27
4634
ХVІІІ ст. (історикодемографічний
аспект)
Гура О.А. Державна політика
Емінак : науковий
2017. – № 1 (17). –
1998щодо юдейських
щоквартальник
січень–березень. –
4634
громад в УРСР
С. 64–71.
(1948 – 1953 рр.)
Пеляшенко
Ліпний посуд
Археологія
2017. – С. 73-84.
0235–
К.Ю., Гавриш Книшівського
3490
П.Я.
городища
VI. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів
6.1. Студентські гуртки та проблемні групи

1
2
3
4
5
6

№
з/п

Назва наукового гуртка

Керівник гуртка

№
з/п

Назва проблемної групи

Керівник групи

Дискусійні проблеми новітньої історії
України
Проблеми української історіографії
Історія релігії і церкви
Наукові проблеми новітньої історії
України
Давня
історія
та
археологія
Полтавщини
Актуальні проблеми релігієзнавства

Кількість студентів

Кількість студентів

Бабенко Л.Л.

6

Волошин Ю.В.
Сітарчук Р. А.
Киридон П.В.

5
5
4

Коваленко О.В.

8

Гура О.А.

3

Календарно-родинна
обрядовість Шаповал Л.І.
українців: методика етнографічного
дослідження
Родина і шлюб в історії України
Лахач Т.О.
Актуальні проблеми нової історії Діптан І.І.
України

7

8
9

№
з/п

1

8

4
5

6.2. Проведені кафедрою студентські наукові конференції
Повна назва
Рівень
Дата
Кількість
конференції
(міжнародна,
проведення учасників
всеукраїнська.
(семінару)
регіональна,
університетська)
Співорганізатори
Регіональна
ХХ
студентської
наукової
конференції
історичного
факультету

Березень
2017

11

Наявність
збірника
матеріалів
конференції
Збірник
матеріалів
XX
студентської
наукової
конференції
історичного
факультету,
Березень
2017 року

6.3. Студентські публікації
6.3.1. Самостійні студентські публікації (кількість та список) (13)
1.
Парнюк В. Михайло Петрович Драгоманов : гадяцько-полтавський період
життєвого шляху/ В.В. Парнюк// Збірник матеріалів XX студентської наукової
конференції історичного факультету . Березень 2017року.- Полтава: ІВЦ ПНПУ,2017. С. 25-28.
2. Лобода Д. Інтерпретація козацького періоду історії України в «Історичних есе» Івана
Лисяка-Рудницького/ Д.Лобода // Збірник матеріалів XX студентської наукової
конференції історичного факультету . Березень 2017року.- Полтава: ІВЦ ПНПУ,2017. С. 41-44.
3. Пашко В. Національний елемент у вихованні дитини за працями Софії Русової / В.Пашко
// Збірник матеріалів XX студентської наукової конференції історичного факультету .
Березень 2017року.- Полтава: ІВЦ ПНПУ,2017. - С. 35-39.
4. Марочканич М. Православна готика» і храми-твердині в Україні // Збірник матеріалів
ХХ студентської наукової конференції історичного факультету. Березень 2017 року. –
Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2017. – С. 13–15.
5. Марочканич М. Розвиток культової архітектури періоду феодальної роздробленості Русі
// Збірник матеріалів ХХ студентської наукової конференції історичного факультету.
Березень 2017 року. – Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2017. – С. 16–18.
6. Кальник М. Особливості архітектури ісламського півдня України XVI – XVIII ст. //
Збірник матеріалів ХХ студентської наукової конференції історичного факультету.
Березень 2017 року. – Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2017. – С. 15–16.

7. Кальник М. Мазепинське бароко // Збірник матеріалів ХХ студентської наукової
конференції історичного факультету. Березень 2017 року. – Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2017.
– С. 18–21.
8. Прядко Ю. Архітектурні особливості дерев’яних храмів України // Збірник матеріалів
ХХ студентської наукової конференції історичного факультету. Березень 2017 року. –
Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2017. – С. 23–25.
9. Трикоз А. Пам’ятники ісламської архітектури в Україні періоду Кримського ханства
(1441 – 1783 рр.) // Збірник матеріалів ХХ студентської наукової конференції
історичного факультету. Березень 2017 року. – Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2017. – С. 21–23.
10. Соколова А. Жодного уроку без образотворчої наочності – дидактична вимога
сучасного уроку історії // Збірник матеріалів ХХ студентської наукової конференції
історичного факультету, березень 2017 р. – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2016.
– С. 85-89. (0,3 д.а).
11. Кобиляцький, М.Г., Супрун, Г.Г. Симон Петлюра – головний отаман війська УНР //
Українська національна революція 1917–1921 років крізь призму сучасності (до 100річчя події) : збірник наукових статей, матеріалів, тез учасників науково-методичного
семінару 2 березня 2017 року / Упорядники : Л. Л. Бабенко, І. О. Міщенко. – Полтава,
2017. – С. 59-62.
12. Касимова Ж. В., Литвак Д. К. Міфи і наукові аргументи про антисемітський характер
діяльності Симона Петлюри / Ж. В. Касимова, Д. К. Литвак // Українська національна
революція 1917–1921 років крізь призму сучасності (до 100-річчя події) : збірник
наукових статей, матеріалів, тез учасників науково-методичного семінару 2 березня
2017 року / Упорядники : Л. Л. Бабенко, І. О. Міщенко. – Полтава, 2017. – С. 54-58.
13. Городницький Б. М., Удовиченко Н. В. Загибель Симона Петлюри : наукові
інтерпретації / Б. М. Городницький, Н. В. Удовиченко // Українська національна
революція 1917–1921 років крізь призму сучасності (до 100-річчя події) : збірник
наукових статей, матеріалів, тез учасників науково-методичного семінару 2 березня
2017 року / Упорядники : Л. Л. Бабенко, І. О. Міщенко. – Полтава, 2017. – С. 59-62.
6.3.2. Студентські публікації у співавторстві із науковими
керівниками (кількість та список) (1)
1. Зіжко А., Лахач Т. Українська Центральна Рада – доба державотворення: значимість та
уроки // Збірник матеріалів ХХ студентської наукової конференції історичного
факультету. (Березень 2017 року). – Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2017. – С. 32-34.
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)
1.Анастасія Подгорна, Переможець ХVІI конкурсу студентських наукових робіт на здобуття
премії імені Ковальських у галузі українознавства. Диплом третього ступеня і грошова винагорода

за роботу: «Шлюбність населення містечка Пирятин у першій половині ХІХ ст. (за матеріалами
метричних книг)». Науковий керівник: проф. Юрій Волошин.
2. Бондарчук Євгеній взяв участь у Всеукраїнському науковому конкурсі «Український визвольний
рух 1920-1950-х років». 18 листопада 2017 року. За підсумками конкурсу робота на тему: «Жіночі
«волинки» як форма опору колективізації та Голодомору 1932-1933 років» зайняла почесне четверте
місце й отримала особисту відзнаку голови журі, доктора історичних наук І. К. Патриляка. Наш
студент нагороджений грамотою та бібліотечкою праць з історії національно-визвольного руху в
Україні, авторами яких є провідні українські науковці. Науковий керівник: доктор історичних наук,
завідувач кафедри історії України Л.Л. Бабенко.

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

2013

118

2

Кількість молодих
учених, які
залишаються у ВНЗ
після закінчення
аспірантури
3

2014

54

2

1

2015

72

1

-

2016
2017

55
55

1
-

-

7.2.Інформація про захист дисертацій молодих вчених (штатних викладачів)
7.3.Інформація про гранти, які отримали молоді вчені (штатні викладачі)
VIII. Наявність в структурі кафедр наукових підрозділів (лабораторії, центри) та
результати їх роботи (до 20 рядків).
1. Центр історико-антропологічних досліджень на базі кафедри історії України.
Координатор - Ігор Сердюк.
Створено наказом ректора №138-р від 21.11.2017.
Наразі розробляється Положення центру і план його діяльності.
2. «Полтавське історичне товариство» - громадська, наукова організація, яка популяризує
історичні знання. У 2017 році спільно із бібліотекою імені М.А. Жовтобрюха
реалізували серію публічних лекцій (Волошин Ю., Сердюк І., Коваленко О.,
Бороденко О., Бабенко Л.).
Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями
9.1. Договори та угоди, укладені до 2017 р., дія яких продовжується
Країна
партне
р

Установа –
партнер

Тема
співробітництв
а

Документ, в
рамках якого
здійснюється

Практичні
результати від
співробітництва

Номер
договору

співробітництво
, термін його дії

9.2.Договори та угоди, укладені в 2017 р.
Країна
Установа –
Тема
Документ, в
партне
партнер
співробітниц
рамках якого
р
тва
здійснюється
співробітництво
, термін його дії
Чеська Чеська
«Жива
Угода, від 24
республ громадська
історія:
січня
2017
іка
організація
метод усної планується
«Асоціація з історії
в продовження
міжнародних школі»
проекту у 2018
питань»
р. і укладення
(Asociace pro
нового
mezynarodni
договору.
otazki,
www.amo.cz)

Практичні
результати від
співробітництва

Номер
договору

Проведено
12
науковометодичних
семінарів, в містах
Чернівці,
ІваноФранківськ,
Тернопіль,
Хмельницький,
Чернігів та Суми.
На
яких
ознайомлено
вчителів шкіл цих
областей
та
студентів
історичних
факультетів
з
методикою усної
історії. Проведено
Всеукраїнський
конкурс
для
вчителів
шкіл

24.01.20
17

конкурс шкільних
проектів з усної
історії
«Повсякдення
життя в СРСР у
період
1980-1991
роках».

9.3.Інформація про закордонні відрядження викладачів (вказати термін, мету
та результати відрядження, до 10 рядків).
3. Проф. Волошин Ю.В. З 7.11.2015 по 11.11.2017 м. Краків (Польща) участь у роботі
міжнародної наукової конференції «Przemiany polityczno-ustrojowe, gospodarczospołeczne, kulturalno-religijne w prowincji Małopolskiej w epoce nowożytnej» (Політикоадміністративні, суспільно-економічні та культурно-релігійні зміни в Малопольській
провінції ранньомодерного часу) 8-10 листопада 2017 р..

4. Проф. Волошин Ю.В. З 4.12.2017 по 8.12.2017 освітня поїздка до м. Прага (Чеська
Республіка) з метою глибшого ознайомлення з науковою методикою «Oral History».

IX. 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)
Наукова установа

Спільні структурні підрозділи

Тематика досліджень

1. ІМФЕ імені М.Т. Рильського(Київ)
2. Інститут історії НАН України( Київ)
3. Інститут географії НАН України (Київ)
4. Інститут філософії імені Г.Сковороди
НАН України(Київ)
5. Інститут керамології – відділення
Інституту
народознавства
НАН
України(Київ – Опішне))
6. Інститут археології НАН України(Київ)
7.
Державна
наукова
установа
"Енциклопедичне видавництво(Київ)
8.Центр памʼяткознавства НАН України і
УТОПІК (Київ)"
Напрями діяльності
«Етнологічний
Центр»
ІМФЕ
імені
М.Т. Рильського
Українська Асоціація Релігієзнавців
Національна спілка краєзнавців України
Головна редакція Державної наукової
програми «Реабілітовані історією»
Національний
молодіжний
конкурс
керамологічних наукових праць «Nikka»
Перша
Міжнародна
керамологоархеологічна академія
Державна програма «Звід пам’яток історії
та культури: Полтавська область»
1. «Звичаєво-обрядова
культура
українців»
2.
«Проблема
національної
ідентичності українського народу
3. Роль музеїв у розвитку історичного
краєзнавства на Полтавщині
4. Вивчення архівно-кримінальних справ
депортованих громадян 1920-х — першої
половини 1950-х рр..
5. „Сотенні міста та містечка
Гетьманщини
(в
межах
сучасної
Полтавської області)”
6. Державно-конфесійні відносини в
Україні
7. Охорона історико-культурної спадщини
Полтавщини

Видавнича діяльність

1. Журнал «Народна творчість та
етнологія», журнал «Матеріали до руської
етнології»,
2. Створення
6
тому
науководокументального видання „Реабілітовані
історією. Полтавська область”
3. Видавничий багатотомний проект
«Звід памяток історії та культури
України:
Полтавська
область»
(Диканський,
Чорнухинський,
Козельщинський, Гадяцький райони)

Стажування студентів та аспірантів на базі академічних установ
Результативність спільної співпраці
1. Участь
у
наукових
зібраннях
Національної асоціації україністів (НАУ).
2. Розробка наукової програми проекту,
виявлення
архівних
джерел
в
архівосховищах Міністерства внутрішніх
справ України, Управління МВС у
Полтавській області, ГДА СБУ в
Полтавській області
3. Проф.
Сітарчук
Р.А.
є
членом
Спеціалізованої вченої ради Д 26.161.03
Інституту філософії імені Г.Сковороди
НАН України.
4. Доц. Коваленко є членом Вченої ради
Інституту керамології НАНУ
5. Доц. Коваленко координатор конкурсу
Nikka та член журі.
6. Проф. Сітарчук та доц. Гура О.А. беруть
участь у Всеукраїнському науководослідному проекті „Релігійний атлас
України”.
7. Проф. Бабенко Л. – координатор та член
обласної редколегії Державної програми
«Реабілітовані історією»
8.
Проф. Бабенко Л. та Волошин Ю –
члени редколегії та авторського колективу
видавничого проекту «Звід памяток
історії
та
культури:
Полтавська
область».
9. Проведення спільних конференцій.
10. Науково-практичний семінар «ГІСтехнології в археологічних дослідженнях».

Об’єднання зусиль щодо створення
спільних
центрів
колективного
користування наукоємним обладнанням,
шляхи вирішення цього питання

X.

11. Міжнародного літнього практикуму
«Археолого-керамологічна літня академія в
Опішному».
12. Затвердження кафедральних тем:
Коваленко О.В. „Сотенні міста та
містечка Гетьманщини (в межах сучасної
Полтавської області)”
Шаповал Л.І. „Роль музеїв та музейної
справи
в
розвитку
історичного
краєзнавства на Полтавщині”.
13. Доц. Коваленко О.В.
є
членом
експертної ради Національного конкурсу
публікацій
на
теми
керамології,
гончарства, кераміки в Україні, який
проводиться Національною академією
України.
14. Коваленко О.В. виступила експертом
державної наукової фундаментальної
теми НАН України : «Персоналії
українського гончарства, як чинник
збереження і розвитку етнокультури
України кінця ХІХ – початку ХХІ
століття (біографії, образний світ,
художня стилістика, творча спадщина)»,
яка виконуватиметься Інститутом
керамології НАНУ 2018-2022 роках.
(червень 2017).
15. Тези Міжнародної наукової
конференції Шаповал Л. «Знакові
постаті вітчизняної гуманітаристики в
національно-культурному
самоствердженні України» (Київ, 25
травня 2017 р.) / ІМФЕ ім.
М.Т.Рильського НАН України. – К., 2017.
– С.137-138.
1. Проведення
експедиційних
досліджень
за
програмамизапитальниками
ІМФЕ
імені
М.Т. Рильського;
2. Проведення
лекцій
науковими
співробітниками відділу «Етнологічний
Центр» ІМФЕ імені М.Т. Рильського

Заходи, здійснені спільно з облдержадміністрацією спрямовані на підвищення
рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб (до 10
рядків).

1. Круглий стіл «Пам'ять про Голодомор 1932 – 1933 років як чинник консолідації
української нації» Листопад 2017 р..
2. VІ Всеукраїнська наукова конференція «Держава і церква в новітній історії України» 25
– 26 жовтня 2017 року
XI. 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
1. СоціальноПроф.
Волошин Тема завершена
Фундаментальне
демографічна історія Ю.В.
(детальна інформація дослідження,
України
доби
у Л.Ф. Українець, всеукраїнського
Гетьманщини
якщо
треба та міжнародного
№ 115U002237
терміново, якщо ні то значення.
принесу
як
повернуся, по нас
працювала комісія.)
2. 0117U004973 Дитина й Сердюк І.О.
Опрацьовано основні
Вперше
у
бібліографічні
дитинство у державновітчизняній
видання
присвячені
правовому
історіографії
історії дитинства та
регулюванні,
підготовлено
історіографічні
релігійних нормах та
огляди. Виокремлено широкий
народних
уявленнях
найбільш плідні та історіографічний
середньовічної
і
актуальні напрями та огляд досліджень
методики
ранньомодерної
зарубіжних
дітознавчих
студій.
України (ХІ – ХVІІІ
істориків
Проведена
робота
з
ст.).
дитинства
та
категоріальним
відповідний
апаратом
дослідження
на бібліографічний
Це
основі
вивчення перелік.
дозволить
праць
енциклопедичного і подолати
довідкового
методологічні
характеру. Складена кордони
та
бібліографія
ознайомить
майбутнього
вітчизняну
дослідження.
Проведена значна наукову
із
робота по підбору спільноту
джерельної
бази напрацюваннями
закордонних
дослідження.
колег.
Наші
Опрацьовано
каталоги стародруків дослідження
як
та рукописів, що показують
знаходяться
у розвивалася

книгозбірнях
України та проведена
евристична робота у
фондах
ЛНУ
ім. В. Стефаника.
Опрацьовано описи
найбільш
перспективних
фондів Центрального
державного
історичного архіву
України у м. Києві,
Інституту Рукопису
НБУВ, Державного
архіву Полтавської
області. У фондах
ЦДІАК
України
віднайдено
та
скопійовано певну
кількість необхідних
документів: масового
фіскального,
господарського
й
церковного
обліку
населення,
актової
документації.

історія дитинства,
як
наукова
субдисципліна
упродовж ХVІІІ –
ХХІ ст.,
які
основні питання
підіймалися, як
відбувалися
історіографічні
повороти, та яку
наукову
методологію
використовували
історики у різний
час. Це допоможе
теоретичному
осмисленню
та
використанню
сучасних
дослідницьких
підходів
на
українському
матеріалі.

Робота
з
джерелами
дозволила
спростувати
Звітна
документація:
історіографічний
Опубліковано
2 стереотип, згідно
статті у фахових з якого маленька
наукових виданнях.
дитина практично
не фігурує на
сторінках текстів
хронологічно
раніших
за
ХІХ ст.
Ми
віднайшли
цілі
групи
джерел
потенційно
інформативних у
сенсі
вивчення
дитинства
в
українському
ранньомодерному
та

середньовічному
суспільстві.
У
ході виконання
проекту
допрацьовуються
сучасні
світові
методики
з
урахуванням
особливостей
наших
джерел.
Велика
увага
приділяється
удосконаленню
методів
історичної
демографії,
історії сім’ї та
родинних
зв’язків,
розроблених
польським
істориком
Цезаріо Кукльо
(Kuklo C.
Demografia
Rzeczypospolitej
predrozbiorowej.
Warszawa, 2009.).
Ми застосуємо до
аналізу пам’яток
права та актових
джерел
(судові
справи,
розпорядча
документація,
заповіти)
такі
джерелознавчі
методики,
як
внутрішня
критика джерела,
просопографія,
діахронічний
метод,
герменевтика.
Так на основі

3.
«Сотенні
містечка

Коваленко О.В.

герменевтики
буде проведена
робота
з
поняттями,
що
дозволить
зрозуміти смисли,
які
вкладалися
авторами
середньовічних та
ранньомодерних
текстів у вживані
ними терміни. У
ході виконання
проекту
розробляються
методики роботи
з
візуальними
джерелами
(іконографія,
портрети,
гравюри). Окрема
увага приділена
розробці
кліометричних
методик,
котрі
дозволять
аналізувати
присутність
дитини у масових
джерелах.
Важливою
новацією
вважаємо
залучення
методик
психології,
зокрема
психоаналізу та
вивчення
емотивів
до
аналізу
даних
історичних
джерел.
2017 р. – проведені
Археологічні
археологічні
розкопки
в
розкопки
в
с.

Гетьманщини
(в
межах
сучасної
Полтавської області)
(№ 0117U003227)»

4. Роль
музеїв
розвитку
історичного
краєзнавства
Полтавщині

у Шаповал Л.І.

на

Балаклія
Великобагачанського
р-ну та археологічні
розвідки
в
смт.
Опішне
Зіньківського р-ну

сотенному
містечку Балаклія
проведені
вперше,
вони
дають уявлення
про заселеність та
особливості
матеріальної
культури
населення у 17-18

Участь у наукових
зібраннях
Національної
асоціації україністів
(НАУ),
спільні
польові дослідження,
участь у наукових
заходах
на
базі
Полтавського
краєзнавчого музею

Розвиток
музейної
та
памʼяткоохоронної справи
на Полтавщині

XII. Конференції
13.1. Інформація про проведення кафедрою конференцій (семінарів)
(конференції та семінари студентів і молодих вчених не вказувати):

Міжнародна конференція
Всеукраїнська конференція
Регіональна конференція

№
з/
п

1

Кількість проведених конференцій
2014
2015
2016
2017
1
2
1
5
2
1
3
2

13.2.Інформація та звіт про конференції, проведені у 2017 р.
Назва
Дата
Статус
Кількість
проведення
учасників

Родина
і 12-13
домогосподарство в жовтня
Центрально-Східній
2017
Європі
ранньомодерного
часу
(джерела,
методологія,
міждисциплінарні
дослідження)

Міжнародна

15

Міністерства,
відомства або
установи, що є
співорганізаторами
заходу
Фонд Гайнріха Бьолля;
Історичний портал:
«Historians.in.ua»

2

3

4

5

«Історія.
Гендер.
Сексуальність.
Полтава».
VІ
Всеукраїнська
наукова конференція
«Держава і церква в
новітній
історії
України»

1-2 березня Всеукраїнська 15
2017

Співорганізатори
Науковий симпозіум
«Патріарх
Йосип
Сліпий – знайомий і
незнаний»
Співорганізатори
Національний
науковий
філософськокерамологічний
симпозіум «Естетика
буття. діалоги епох і
культур» до 90-річчя
від дня народження
філософа
й
керамолога, доктора
філософських наук,
професора Леоніда
Сморжа

6 березня Всеукраїнська 55
2017 року

Інститут
історії
Церкви
УКУ,
Київський центр УКУ

Всеукраїнська 70

Міністерство
культури
України,
Національний
науково-дослідний
реставраційний центр
України,
Національний музейзаповідник
українського
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1921 років крізь
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XIII. Інформація про наукові
бібліографічний перелік)

публікації

викладачів

кафедри

(повний

1. Монографія, словник, довідник (2)
1. Гавриш П.Я. Більська минувшина: нариси з історії села Більська на Полтавщині
1917-1991 років. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2017.- 239 с.: іл.. (31,6 д. а.)
2.
Пащенко В.О Олесь Гончар у тоталітарній системі: монографія / Володимир
Пащенко; [уклад.: М.Степаненко, Л.Бабенко, В.Орєхова]. – Полтава: ПНПУ імені
В.Г.Короленка, 2017. – 276 стор. (Бабенко Л.Л.: укладач, передмова, редагування). –
4 д.а.
2. Підручник для ВНЗ (з грифом Вченої ради)
3. Навчальний посібник для ВНЗ (з грифом Вченої ради) (1)
1. Шаповал Л.І., Лахно О. П. Навчальна архівна та музейна практика: Навчальнометодичний посібник / Л. І. Шаповал, О. П. Лахно. – Полтава: Друкарська майстерня,
2017. – 30 с.
4. Підручник для ЗНЗ (з грифом МОН)
5. Навчальний посібник для ЗНЗ (з грифом МОН)
6. Мультимедійний посібник
7. Стаття
7.1.У наукометричних виданнях баз даних Scopus, Web of Science
7.1.1. видані англійською мовою (2)
1.
Yurii Voloshyn Servants in the Hetmanate cities: the case of Poltava city during the
1760-1770s.
Jornal of Family History.
Volume 42, Issue 4, pp. 369-380. ISSN:
0363-1990 Online ISSN: 1552-5473
2.
Daragan Marina N., Gavrich Petr A.
On Manifestations of the Cult of Human
Skulls in the Knyshovskoe Settlement Dating from the Scythian Period
Ancient

civilizations from Scythia to Siberia.
№23. – Boston, 2017. –. S. 251-328 ISSN:15700577S. 251-328
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 (8)
1. Сердюк І. Діти в населенні Гетьманщини ХVІІІ ст. (історико-демографічний аспект)
// Емінак: науковий щоквартальник. – 2017. – №1 (17). – С. 23–27.
2. Сердюк І. Діти-байстрюки в суспільстві Гетьманщини: до постановки питання //
Емінак: науковий щоквартальник. – 2017. – №2 (18). – Т.3. – С. 5–9.
3. Сердюк І. Принципи ім’янаречення дітей в суспільстві Гетьманщини // Наукові праці
історичного факультету Запорізького національного університету. – 2017. – Вип. 49.
– С. 85–89.
4. Сердюк І. Діти-школярі в суспільстві Гетьманщини ХVІІІ ст. // Емінак. – 2017. - №3
(19). – Т.3. – С. 36-40.
5. Сердюк І. Діти-сироти в суспільстві Гетьманщини ХVІІІ ст. // Емінак. – 2017. – №4
(20). – Т.1. – С. 5–9.
6. Коваленко О.В.
Ремісники Гетьманщини на сторінках «Київської старовини»
Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. :
«Видавництво «Гілея», 2017.
Спеціальний випуск пам`яті Володимира
Кривошеї (1958-2015). – С. 28-30. 2076-1554.
7. Гура О.А. Державна політика щодо юдейських громад в УРСР (1948 – 1953 рр.) //
ЕМІНАК : науковий щоквартальник. – 2017. – № 1 (17). – січень–березень. – С. 64–
71.
8. Пеляшенко К.Ю., Гавриш П.Я. Ліпний посуд Книшівського городища // Археологія.
– Київ, 2017. – С. 73-84. (1 / 0,5 д.а.)
7.3.У центральних (галузевих) журналах (видання НАН України, НАПН України)
7.4.У фахових виданнях (за профілем кафедри) (18)
1. Киридон П. Адміністративно-командна система // Велика українська енциклопедія,
т. 1 / Упорядник д.і.н., проф. Киридон А.М. – К.: Державна наукова установа
«Енциклопедичне видавництво», 2016. – 592 с. – С. 366 – 367. (0,14 д.а.).
2. Киридон П. Керівні структури Української РСР на зламі постсталінських десятиліть.
// Історична пам'ять – Науковий збірник. Випуск 36. – 2017. – С. 17 – 30.
3. Киридон П. Адміністративно-командна система // Політична лексика сучасного
українського політика і громадянина: Енциклопедичний словник-довідник / Укладач
В.М. Піча; наук. ред.. Л.Д. Климанської, Я.Б. Турчин, Н.М. Хоми [Колектив авторів:
І.В. Алексєєнко, О.І. Романюк, М.В. Школяр та ін.]. – Львів: Магнолія-2006, 2017. –
(438 с.). – С. 10.
4. Киридон П. Великий терор // Політична лексика сучасного українського політика і
громадянина: Енциклопедичний словник-довідник / Укладач В.М. Піча; наук. ред.. Л.Д.
Климанської, Я.Б. Турчин, Н.М. Хоми [Колектив авторів: І.В. Алексєєнко, О.І.
Романюк, М.В. Школяр та ін.]. – Львів: Магнолія-2006, 2017. – (438 с.). – С. 36.
5. Киридон П. «Відлига» // Політична лексика сучасного українського політика і
громадянина: Енциклопедичний словник-довідник / Укладач В.М. Піча; наук. ред.. Л.Д.
Климанської, Я.Б. Турчин, Н.М. Хоми [Колектив авторів: І.В. Алексєєнко, О.І.
Романюк, М.В. Школяр та ін.]. – Львів: Магнолія-2006, 2017. – (438 с.). – С. 51.
6. Киридон П. Група «перше грудня» // Політична лексика сучасного українського
політика і громадянина: Енциклопедичний словник-довідник / Укладач В.М. Піча;
наук. ред.. Л.Д. Климанської, Я.Б. Турчин, Н.М. Хоми [Колектив авторів: І.В.
Алексєєнко, О.І. Романюк, М.В. Школяр та ін.]. – Львів: Магнолія-2006, 2017. – (438
с.). – С. 88.

7. Киридон П. Десталінізація // Політична лексика сучасного українського політика і
громадянина: Енциклопедичний словник-довідник / Укладач В.М. Піча; наук. ред.. Л.Д.
Климанської, Я.Б. Турчин, Н.М. Хоми [Колектив авторів: І.В. Алексєєнко, О.І.
Романюк, М.В. Школяр та ін.]. – Львів: Магнолія-2006, 2017. – (438 с.). – С. 112.
8. Киридон П. Індустріалізація // Політична лексика сучасного українського політика і
громадянина: Енциклопедичний словник-довідник / Укладач В.М. Піча; наук. ред. Л.Д.
Климанської, Я.Б. Турчин, Н.М. Хоми [Колектив авторів: І.В. Алексєєнко, О.І.
Романюк, М.В. Школяр та ін.]. – Львів: Магнолія-2006, 2017. – (438 с.). – С. 167.
9. Киридон П. Інтегральний націоналізм // Політична лексика сучасного українського
політика і громадянина: Енциклопедичний словник-довідник / Укладач В.М. Піча;
наук. ред.. Л.Д. Климанської, Я.Б. Турчин, Н.М. Хоми [Колектив авторів: І.В.
Алексєєнко, О.І. Романюк, М.В. Школяр та ін.]. – Львів: Магнолія-2006, 2017. – (438
с.). – С. 171.
10. Киридон П. «Перебудова» // Політична лексика сучасного українського політика і
громадянина: Енциклопедичний словник-довідник / Укладач В.М. Піча; наук. ред.. Л.Д.
Климанської, Я.Б. Турчин, Н.М. Хоми [Колектив авторів: І.В. Алексєєнко, О.І.
Романюк, М.В. Школяр та ін.]. – Львів: Магнолія-2006, 2017. – (438 с.). – С. 262.
11. Киридон П. Рух «шістдесятників» // Політична лексика сучасного українського
політика і громадянина: Енциклопедичний словник-довідник / Укладач В.М. Піча;
наук. ред.. Л.Д. Климанської, Я.Б. Турчин, Н.М. Хоми [Колектив авторів: І.В.
Алексєєнко, О.І. Романюк, М.В. Школяр та ін.]. – Львів: Магнолія-2006, 2017. – (438
с.). – С. 332.
12. Киридон П. Сталінізм // Політична лексика сучасного українського політика і
громадянина: Енциклопедичний словник-довідник / Укладач В.М. Піча; наук. ред.. Л.Д.
Климанської, Я.Б. Турчин, Н.М. Хоми [Колектив авторів: І.В. Алексєєнко, О.І.
Романюк, М.В. Школяр та ін.]. – Львів: Магнолія-2006, 2017. – (438 с.). – С. 348.
13. Киридон П. Тоталітаризм // Політична лексика сучасного українського політика і
громадянина: Енциклопедичний словник-довідник / Укладач В.М. Піча; наук. ред.. Л.Д.
Климанської, Я.Б. Турчин, Н.М. Хоми [Колектив авторів: І.В. Алексєєнко, О.І.
Романюк, М.В. Школяр та ін.]. – Львів: Магнолія-2006, 2017. – (438 с.). – С. 363.
14. Киридон П. Адміністративно-командна система // Велика українська енциклопедія,
т. 1 / Упорядник д.і.н., проф. Киридон А.М. – К.: Державна наукова установа
«Енциклопедичне видавництво», 2016. – 592 с. – С. 366 – 367. (0,14 д.а.).
15. Діптан І.І. Михайло Грушевський про Українську революцію середини XVII
століття в контексті національного державоствердження / І.І.Діптан // Історична
пам`ять . Науковий збірник .- Випуск 36` 2017. – С. 9 – 17 (0,5 д.а ).
16. Сітарчук Р. Німецький чинник в історії становлення адвентизму на українських
землях у складі Російської імперії / Р.А. Сітарчук // Історична пам’ять: науковий
збірник. − Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2017. – Випуск 36. – С. 96 −103 (0,8
д.а.).
17. Бабенко Л. Політичні чинники посилення впливу органів ВЧК – ВУЧК – ГПУ –
НКВД на суспільне життя в Україні (1920 – 1930-ті рр.) // Наукові зошити історичного
факультету Львівського університету. Збірник наукових праць. Вип. 17. – Львів :
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 371 с. – С. 294-303
(0,5 д.а.) (ISSN 2078 – 6077)
18. Бабенко Л. Один епізод із життя двох полтавців: до історії державно-церковних
відносин в Україні на початку 1920-их років // Історична пам'ять: наук. збірник. – Вип.
36, 2017. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2017. – С. 87-95. (0,5 д.а.) (ISSN 2075
– 1451)

7.5.У інших (не фахових) виданнях (6)
1.Бабенко Л. Як українців робили атеїстами : державна політика проти релігії у перші
десятиліття радянської влади // Електронний ресурс : Сайт: Україна модерна.
Міжнародний інтелектуальний часопис / Режим доступу : uamoderna.com/md/babenkoatheism (1,0 д.а.)
2. Бабенко Л. Володимир Щепотьєв і Михайло Рудинський у науковому житті Полтави
1920-их рр. // Михайло Рудинський і Полтавський музей : зб. наук. пр. / УК ПОДА;
ЦОДПА; ПКМ ім. В. Кричевського [відп. ред. Супруненко О.Б., ред. кол. Бабенко Л.Л.,
Ковальова І.Ф., Кулатова І.М. та ін.]. – Полтава: Дивосвіт, 2017. – С. 36-41 (0,5 д.а.)
(ISBN 978-617-633-199-5)
3. Бабенко Л. Освітньо-гуманітарні проекти Полтавського губернського земства //
Інтелектуальна історія та духовна спадщина України ХІХ ст.: збірка наукових праць /
відп. ред. О.А. Бачинська. – Одеса : Одеський національний університет імені І.І.
Мечникова, 2017. – С. 9-16 (0,5 д.а.) (ISBN 978-617-689-230-4)
4. Бабенко Л. Мотиви політичних переслідувань та репресивних заходів щодо
Української автокефальної православної церкви в радянській Україні (1920-ті рр.) //
Історія релігій в Україні : науковий щорічник / за заг. ред. М.Капраля, О.Киричук,
І.Орлевич. – Львів: «Логос», 2017. – Вип. 27. – С. 384-394 (0,5 д.а.)
5. Бабенко Л. Особливості інтерпретації діяльності церковно-релігійного підпілля 1930их рр. співробітниками спецслужб радянської України // Scientific letters of Academic
Sosiety of Michal Baludansky. – Volume 5, № 3. 2017. – С. 13-16 (0,5 д.а.) (ISSN 1338 –
9432) Словаччина, м. Кошіце.
6. Lakhach Tamila. The Principle of Destruction of Generations Understanding in the Soviet
Ukraine 1920-s // Scientific letters of Academic Society of Michal Baludansky/ Volume 5, No.
3/2017.
8. Публікації у збірниках матеріалів конференцій
8.1.Внесених до наукометричних баз
8.2.Міжнародних конференцій (11)
1.Шаповал Лариса Напрями діяльності академіка Андрія Лободи в 1920-х роках // Тези
Міжнародної наукової конференції «Знакові постаті вітчизняної гуманітаристики в
національно-культурному самоствердженні України» (Київ, 25 травня 2017 р.) / ІМФЕ
ім. М.Т.Рильського НАН України. – К., 2017. – С.137-138.
2. Шаповал Л.І. Календарно-родинна обрядовість турків-месхетинців у Зіньківському
районі Полтавської області // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та
релігійний виміри: збірка наук. праць.Вип.6 / відп. ред. М.І. Михайлуца. – Херсон: ФОП
Грінь Д.С., 2017. – С.423-430.
3. Лариса Шаповал Перепис населення Києва 1874 року за матеріалами етнографічностатистичної експедиції РГТ в «Південно-Західний край» // Другі києвознавчі читання:
історія та етнокультурна. До 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. Збірник
матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Київ,29 березня 2017 р.) /
Редкол.: О.П. Реєнт (голова), В.П.Капелюшний, І.К.Патриляк, М.В.Борисенко,
А.П.Коцур, О.П. Гончаров, Н.В.Терес. – К.:»Фоліант», 2017. – С.419 – 424.
4. Діптан І.І. Місія Адальберта до Києва 961-962 років у працях вітчизняних істориків
XX- початку XXI століть / Діптан І.І. // Держава і церква в новітній історії Україні /
Збірник наукових статей за матеріалами VI конференції всеукраїнської наукової
конференції «Держава і церква в новітній історії Україні» (25-26 жовтня 2017 року). –
Полтава: ПП. «Астрея», 2017. (0,5 д.а ).
5. Діптан І.І Михайло Грушевський про українсько-московський договір 1654 року та
значення Української революції / І.І.Діптан // Збірник матеріалів Збірник матеріалів
Всеукраїнської науково – практичної конференції «Історія запорозького козацтва в

пам’ятках та музейній практиці». 19-20 жовтня 2017 р., о. Хортиця .- Запоріжжя , 2017.
(0,5 д.а) .
6. Діптан І.І. Соціально-політичний портрет Івана Мазепи у змалюванні Михайла
Грушевського / І.І.Діптан // Гетьман Мазепа: історична постать у контексті процесів
українського державотворення: Збірник статей за матеріалами Всеукраїнської наукової
конференції «Гетьман Мазепа: історична постать у контексті процесів українського
державотворення», присвяченої 330-річчю обрання Івана Мазепи Гетьманом України. –
Харків: ТО Ексклюзив, 2017. – С. 42-47. (0,3 д.а.).
7. Гура О. Становище юдейських громад в УРСР у період масової антирелігійної
кампанії (1958 – середина 1960-х рр.) // Збірник ХХVII Міжнародної конференції
“Історія релігій в Україні”. 15-17 травня 2017 р. – Львів.
8. Бороденко О. А. Шинки як осередки народних розваг та жіночої девіантності в
українському соціумі ранньомодерного часу / О. А. Бороденко // Південь України:
етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри: збірка наукових праць [відп.
ред. М. Михайлуца]. – Херсон: ФОП Грінь Д. С., 2017. – С. 36-41. (0,5 д.а.)
9. Бороденко О. А. Компаративний підхід у дослідженні життєвого простору самотньої
жінки річпосполитських та українських земель Гетьманщини другої половини XVIII
століття: історіографічний аспект / О. Бороденко // Україна і Польща: історичне
сусідство. Матеріали міжнародної наукової конференції 19-20 травня 2017 р. / Ред. кол.
: Ю.А.Зінько, О.А. Мельничук та ін. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – С. 131-135.
10. Сітарчук Роман Репресивна політика влади щодо організацій протестантів в Україні
20-30 рр. ХХ ст. / Р.А. Сітарчук // Держава і церква в новітній історії Україні / Збірник
наукових статей за матеріалами VI конференції всеукраїнської наукової конференції
«Держава і церква в новітній історії Україні» (25-26 жовтня 2017 року). – Полтава: ПП.
«Астрея», 2017. (0,6 д.а ).
11. Гура О.А., Мороз М.В. Емоційний чинник як основа формування образу успішного
кандидата // О.А. Гура, М.В. Мороз // International research and practice conference
«Modern methods, innovations and operational experience in the field of social sciences:
Conference proceedings, October 20-21, 2017. Lublin: Inzdevnieciba «Baltija Publishing».
P.99-101.

1.

2.

3.

4.

8.3.Всеукраїнських конференцій (6)
Шаповал Л. Звичаєво-обрядова культура турків-месхетинців у Зіньківському районі
Полтавської області // Тези доповідей ІV Всеукраїнської науково-практичної
конференції «Національні меншини і колективна пам'ять титульних націй: дилема (не)
забуття, 30-31 березня 2017 р., Рівне /Центр студій політики пам’яті та публічної історії
«мнемонік», Український центр вивчення історії голокосту, Рівненський державний
гуманітарний ун-т. Фонд імені Рози Люксембург // Web-sitemnemoc
Гура О. Реформаційні ідеї в архітектурі протестантських храмів // Епоха Реформації та
сучасна Україна: збірник наукових праць за матеріалами доповідей і повідомлень
Десятого Всеукраїнського науково-практичного семінару «Актуальні питання
всесвітньої історії та методики їх викладання. До 500-ліття Реформації в Європі», 2829 березня 2017 року. – Полтава: Астрея, 2017. — С. 99 – 96.
Бороденко О. Формування історичних понять у процесі вивчення учнями питань
упливу європейських реформаційних рухів XVI-XVII століть на українське суспільство
/ О. Бороденко // Епоха Реформації та сучасна Україна: збірник наукових праць за
матеріалами доповідей і повідомлень Десятого Всеукраїнського науково-практичного
семінару «Актуальні питання всесвітньої історії та методики їх викладання. До 500ліття історії Реформації в Європі», 28-29 березня, 2017 р. – Полтава: Астрея, 2017. – С.
233-240. (0,6 д.а.)
Сітарчук Р. Огляд джерел з історії пізнього протестантизму в українських землях у 2030-ті роки ХХ століття / Р.А. Сітарчук // Епоха Реформації та сучасна Україна: збірник

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

наукових праць за матеріалами доповідей і повідомлень Десятого Всеукраїнського
науково-практичного семінару «Актуальні питання всесвітньої історії та методика їх
викладання. До 500-ліття Реформації в Європі», 28-29 березня 2017 року. – Полтава:
Астрея, 2017. – 278 с. – С.212 – 217.
Бабенко Л. Села Жуки і Тахтаулове в історії українського державотворення // Село
Жуки – батьківщина літописця Самійла Величка : збірник матеріалів наукової
конференції / Ред. кол.: Л.Л. Бабенко, М.М. Кононенко (гол.), А.Г. Логвиненко та ін. /
Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК; УК ПОДА. – К.; Полтава: ЦП НАНУ
і УТОПІК, 2017. – С. 14-17 (0,3 д.а.) (ISBN 978-966-8999-80-2)
Бабенко Л. Оцінка релігійної ситуації радянськими органами державної безпеки на
деокупованій території України (друга половина 1940-их рр.) // Держава і Церква в
новітній історії України / Зб. наук. ст. за матеріалами УІ Всеукраїнської наукової
конференції «Держава і Церква в новітній історії України» (25-26 жовтня 2017 року).
– Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка,
2017.
8.4.Регіональних конференцій, семінарів (8)
Шаповал Л.І. Сучасні етнографічні дослідження на Полтавщині // Збірник кращих
матеріалів VІІІ обласної краєзнавчої конференції учнівської молоді «Полтавщина –
земля моя свята» [Текст] / Полтавський обласний центр туризму і краєзнавства
учнівської молоді. – Полтава:ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2017. – С.8-12.
Діптан І.І. Михайло Грушевський про уроки та значення Української революції (16481657 роки ) / І.І.Діптан // Українська національна революція 1917-1921 років крізь
призму сучасності (до 100 річчя події) : Збірник наукових статей, матеріалів , тез
учасників науково- методичного семінару . 2 березня 2017 року / Упорядники
Л.Л.Бабенко, І.О.Міщенко .- Полтава, 2017.- С. 65-73(0,5 д.а ).
Діптан І.І. Михайло Грушевський про чинники унеможливлення українськопольського компромісу 1658 року / І.І.Діптан // Полтавщина - земля моя свята. Збірник
кращих матеріалів VIII обласної краєзнавчої конфенренції учнівської молоді [Текст] /
Полтавський обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді .- Полтава ТОВ
«Фірма «Техсервіс» », 2017.- С.19-23 (0,3 д.а).
Бабенко Л. Вивчення історії рідного краю учнівською молоддю: сучасні вимоги і
завдання // Полтавщина – земля моя свята. Збірник кращих матеріалів УІІІ обласної
краєзнавчої конференції учнівської молоді (текст) / Полтавський обласний центр
туризму і краєзнавства учнівської молоді. – Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2017. –
С. 3-5 (0,3 д.а.).
Бабенко Л. Суспільство і революція : від революційного романтизму до політичних
реалій // Українська національна революція 1917 – 1921 років крізь призму сучасності
(до 100-річчя події) : Зб. наук. статей, матеріалів. тез учасників науково-методичного
семінару 2 березня 2017 року / Упоряд.ники: Л.Л. Бабенко, І.О. Міщенко. – Полтава :
2017. – 108 с. – С. 17-23 (0,5 д.а).
Гура О. А. Газетна періодика Полтавської губернії як джерело історії доби Української
Центральної Ради (1917–1918 рр.) / О. А. Гура, М. В. Гура // Українська національна
революція 1917–1921 років крізь призму сучасності (до 100-річчя події) : збірник
наукових статей, матеріалів, тез учасників науково-методичного семінару 2 березня
2017 року / Упорядники : Л. Л. Бабенко, І. О. Міщенко. – Полтава, 2017. – С. 44-50.
Лахач Т. О. Революція і повсякдення: історія сімей військовослужбовців у радянській
Україні 1917-1921-х років / Т. О. Лахач // Українська національна революція 1917–1921
років крізь призму сучасності (до 100-річчя події) : збірник наукових статей, матеріалів,
тез учасників науково-методичного семінару 2 березня 2017 року / Упорядники : Л. Л.
Бабенко, І. О. Міщенко. – Полтава, 2017. – С. 51-54.
Киридон П. В. Українська національна революція: дискусійні проблеми / П. В. Киридон
// Українська національна революція 1917–1921 років крізь призму сучасності (до 100-

річчя події) : збірник наукових статей, матеріалів, тез учасників науково-методичного
семінару 2 березня 2017 року / Упорядники : Л. Л. Бабенко, І. О. Міщенко. – Полтава,
2017. – С. 6-10.
XIV. Питомі показники результативності наукової діяльності кафедри
Кількість захищених кандидатських дисертацій / кількість ставок
k1
НПП*
Кількість захищених докторських дисертацій / кількість ставок
k2
НПП
Кількість отриманих вчених звань доцента і професора / кількість k3
ставок НПП
Кількість володарів державних нагород для молодих учених /
k4
кількість ставок НПП
Обсяг надходжень до спеціального фонду державного бюджету
75000/7,91=9481,6
k5 (тис. грн)
за НП**/кількість ставок НПП
Обсяг надходжень до загального фонду державного бюджету (тис. 91033/7,91=11508,6
k6 грн)
за НП / кількість ставок НПП
Обсяг фінансування НП із міжнародних фондів (тис. грн) / кількість 108381/7,91=13701,9
k7
ставок НПП
Кількість отриманих охоронних документів, право власності на які k8
належить Університету /кількість ставок НПП
k9 Кількість опублікованих монографій / кількість ставок НПП
2/7,91=0,25
Кількість наукових публікацій у центральних, фахових виданнях
20/7,91=2,5
k10
України та у зарубіжних виданнях / кількість ставок НПП
Кількість публікацій у наукометричних базах даних Scopus і Web of 2/7,91=0,25
k11
Science / кількість ставок НПП
Кількість призових місць у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах
2/7,91=0,25
k12
наукових робіт студентів/кількість ставок НПП
Загальний показник науково-дослідної та інноваційної діяльності
34695,35
Σ
кафедри
*НПП – науково-педагогічний працівник **НП – наукові послуги
XV. Основні завдання наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
кафедри на 2018 р.
Викладачі кафедри історії України продовжать працювати у 2018 році над перспективними
науковими темами і програмами, які пройшли апробацію, мають достатньо високий
рейтинг у науковому середовищі. Важливим напрямом буде продовження роботи над
науковою темою: «Дитина й дитинство у державно-правовому регулюванні, релігійних
нормах та народних уявленнях середньовічної і ранньомодерної України (ХІ – ХVІІІ ст.).»
(керівник Сердюк І.О.). У 2018 р. заплановані захисти дисертацій на здобуття наукового
ступеня доктора історичних наук (1) і кандидата історичних наук (2). До 100-річчя
утворення історичного факультету заплановане проведення Всеукраїнської наукової
конференції «Четверті Череванівські наукові читання» ( жовтень 2018 року).

Додаток 2
Звіт про міжнародну діяльність кафедри історії України у 2017 році
1.
Договори та угоди, укладені в 2017 р.
Країна
Установа Тема
Документ, в
партнер
партнер
співробітництв
рамках якого
а
здійснюється
співробітництво,
термін його дії
Чеська
Чеська
«Жива історія: Угода, від 24
республіка громадська
метод
усної січня
2017
організація історії в школі» планується
«Асоціація з
продовження
міжнародни
проекту у 2018 р.
х питань»
і
укладення
(Asociace pro
нового договору.
mezynarodni
otazki,
www.amo.cz)

Практичні
результати від
співробітництва
Проведено

12

науково-методичних
семінарів, в містах
Чернівці,
ІваноФранківськ,
Тернопіль,
Хмельницький,
Чернігів та Суми. На
яких
ознайомлено
вчителів шкіл цих
областей та студентів
історичних
факультетів
з
методикою
усної
історії.
Проведено
Всеукраїнський
конкурс для вчителів
шкіл
конкурс
шкільних проектів з
усної
історії
«Повсякдення життя в
СРСР у період 19801991 роках».

Номер
договор
у

24.01.20
17

Розробка чи реалізація міжнародного наукового/освітнього гранту.
Назва проекту
ОрганізаціяУчасники
Результат
донор
проектної групи
Грант
програми
«Kowalsky
Волошин Ю.В.
Популяризація та
Ковальських на реалізацію Grants Program
розвиток досліджень
2017»
Східної України
проекту «Джерела з історії

2.

судочинства
в
Гетьманщині.
Книга
«челобитческих
протоколів» Полтавського
ґродського суду 1777 р.», 5
липня 2017 р.

Участь у міжнародному науковому/освітньому проекті.
Назва проекту
Країна(ни)Учасники від
партнер(ри)
кафедри
«Жива історія: метод
Чеська
Волошин Ю.В.
усної історії в школі»
республіка

3.

Опис діяльності за
проектом (до 20 слів)
Проведено 12 науковометодичних семінарів,
в містах України.
Проведено
Всеукраїнський

конкурс шкільних
проектів «Повсякдення
життя в СРСР у період
1980-1991 роках».
Інформація про закордонні стажування.
ПІБ особи, яка
Країна
Тема
пройшла стажування
стажування
стажування

4.

Бабенко Людмила
Леонідівна

5.

м. Кошіце, м.
Братіслава
(Словаччина)

Інновації у
вищій освіті:
світові
тенденції та
регіональний
досвід

Інформація про закордонні відрядження.
ПІБ особи, яка
Країна та організація, куди
перебувала у
здійснено відрядження
відрядженні
Волошин Ю.В
Польща
Волошин Ю.В.
Чеська республіка

Термін
стажування

15-20
травня 2017
року

Документ, що
засвідчує
результати
стажування
Certificate
№213/2017

Термін
відрядження

Мета
відрядження

7-11. 11.2017
4-8 12.2017

Наукова
Наукова

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 2017 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.
3.2.3.

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
– обсяг фінансування наукових і науково-технічних робіт за
проектами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти)

2017

10
8
4
4
2
2
1
1
4
3
1
50
6
4
2
2
1
-

№
з/п
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
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) кабінет етнографії музейного типу;
спільна археологічна експедиція кафедри історії України і Науководослідного експозиційного відділу археології Полтавського краєзнавчого
музею імені Василя Кричевського
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

2017

3
1

2

4
4
1
1

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
ВНЗ/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

2017

1

5
1
1
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.

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:

2017

2

2
35,6
д.а.

35,6д.а

1

№
з/п
а)
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 фундаментальними дослідженнями
– 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

2017

1
2 д.а.
58

58
23,4
3

3
1,4
10

10
5,2
-

№
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
– премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді
6)
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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