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I. Науково-педагогічні кадри 
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1.1.Вчене звання професора у 2018 р. отримали – 

1.2.Вчене звання доцента у 2018 р. отримали –  

 

II. Розробки, які впроваджено у 2018 році за межами ЗВО:  

 

III. Об’єкти інтелектуальної власності та результати комерціалізації науково-

технічних розробок 

3.1. Інформація про діяльність кафедр з комерціалізації науково-технічних 

розробок. 

3.2. Інформація про отримані документи інтелектуальної власності 

Міжнародні 

охоронні 

документи 

Патенти на винахід 

(корисна модель) 

Свідоцтво про 

реєстрацію 

авторського права 

на твір 

Охоронні 

документи та 

інші ОІВ 

    

3.3. Інформація про позитивне рішення про видачу патенту на винахід 

 

IV. Список наукових праць, опублікованих у 2018 році у зарубіжних виданнях, 

внесених до баз даних: 

4.1. Scopus та Web of Science: 

№ 

з/п 

Автор Назва 

роботи 

Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер (випуск), 

перша-остання 

сторінки роботи 

ISSN 

      

№ 

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) 

      



4.2. Index Copernicus: 

№ 

з/п 

Автор Назва 

роботи 

Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер (випуск), 

перша-остання 

сторінки роботи 

ISSN 

      

 

V. Список наукових праць, опублікованих у 2018 році у вітчизняних виданнях, 

внесених до баз даних: 

 

5.1. Scopus та Web of Science: 

 

№ 

з/

п 

Автори Назва 

Роботи 

Назва видання, 

де опубліковано 

роботу 

Том, номер (випуск), 

перша-остання 

сторінки роботи 

ISS

N 

      

 

5.2. Index Copernicus: 

№ 

з/п 

Автор Назва 

Роботи 

Назва видання, 

де опубліковано 

роботу 

Том, номер (випуск), 

перша-остання 

сторінки роботи 

ISSN 

1 Бороденко 

О. 

Шинкарство у 

Гетьманщині XVIII 

століття: уплив на 

поведінкові стратегії 

українського соціуму 

Наукові праці 

історичного 

факультету 

Запорізького 

національного 

університету 

2018. Вип. 51. 

С. 225‒232. 

2415-

3427 

 

2 Діптан І. Українська державна 

ідея за гетьману-вання 

Івана Виговського: 

візія Михайла 

Грушевського (перша 

частина) 

Філософські обрії: 

наук.-теорет. журн. 

Вип. 40. Київ-

Полтава, 2018. С. 68‒

83 

2075-

1443, 

2412-

2335 

3 Сердюк І. Діти-сироти в 

суспільстві 

Гетьманщини ХVІІІ ст. 

Емінак: науковий 

щоквартальник. 

2017. № 4 (20).  

Т. 1. С. 5–9. 

1998- 

4634 

4 Сердюк І. Дитина та «квартирне 

питання» в Гетьманщині 

Емінак: науковий 

щоквартальник. 

2018. № 1 (21). 

Т. 3. С. 47–52. 

1998- 

4634 

5 Сердюк І. Дитяча праця в 

Гетьманщині: ризики і 

небезпеки наймитування 

Емінак: науковий 

щоквартальник.  

2018. № 3 (23). Т. 2. 

С. 23–39. 

1998- 

4634 

 

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

 

6.1. Студентські гуртки та проблемні групи 

№ 

з/п 

Назва наукового гуртка Керівник 

гуртка 

Кількість 

студентів 

    

 

 



№ 

з/п 

Назва проблемної групи Керівник групи Кількість 

студентів 

 Актуальні проблеми релігієзнавства Гура О.А. 3 

 Дискусійні питання новітньої історії України Бабенко Л.Л. 9 

 «Календарно-родинна обрядовість українців: 

методика етнографічного дослідження» 

Шаповал Л.І. 8 

 Проблеми історії України ХХ століття Киридон П.В.  4 

 

6.2. Проведені кафедрою студентські наукові конференції 

№ 

з/п 

Повна назва 

конференції 

(семінару) 

Рівень 

(міжнародна, 

всеукраїнська. 

регіональна, 

університетська) 

Дата 

проведення 

Кількість 

учасників 

Наявність 

збірника 

матеріалів 

конференції 

1 ХХІ студентська 

наукова конференція 

історичного 

факультету 

університетська Березень 

2018 р. 

22 Збірник 

матеріалів 

 

6.3. Студентські публікації 

6.3.1. Самостійні студентські публікації – 13. 

1. Бибик А. Особливості ідеології українських братств середини XVI–XVII ст. // Збірник 

матеріалів ХХІ студентської наукової конференції історичного факультету, березень 

2018 р. Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. С. 21–25. (Бороденко О.А.). 

2. Бондарчук Є.В. Релігійний чинник у «жіночих волинках» на Полтавщині у період 

колективізації // Збірник матеріалів ХХІ студентської наукової конференції історичного 

факультету, березень 2018 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2018. С. 43–46. (Бабенко Л.Л.). 

3. Голіздра О. Основні етапи російсько-візантійського стилю в культовій архітектурі 

України // Збірник матеріалів ХХІ студентської наукової конференції історичного 

факультету, березень 2018 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2018. С. 58–61. (Гура О.А.). 

4. Задирієнко Д. Карикатура як візуальний засіб розвитку критичного мислення у 

старшокласників на уроках історії // Збірник матеріалів ХХІ студентської наукової 

конференції історичного факультету, березень 2018 р. Полтава: ПНПУ імені 

В.Г. Короленка, 2018. С. 43–48. (Бороденко О.А.). 

5. Коротка А. «Скарб» Павла Полуботка: легенди і реалії. Збірник матеріалів XXI 

студентської наукової конференції, березень 2018 року. Полтава: ПНПУ 

імені В.Г.Короленка, 2018. С. 26–29. (Діптан І.І.). 

6. Марочканич М. Еклектика в архітектурі // Збірник матеріалів ХХІ студентської 

наукової конференції історичного факультету, березень 2018 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 

2018. С. 61–62. (Гура О.А.). 

7. Палкан І. Ідея національної соборності в творчому доробку «Руської Трійці». Збірник 

матеріалів XXI студентської наукової конференції, березень 2018 року. Полтава: ПНПУ 

імені В.Г.Короленка, 2018. С. 29–32. (Діптан І.І.) 

8. Парнюк В. Михайло Драгоманов про Олександра Строніна. Збірник матеріалів XXI 

студентської наукової конференції, березень 2018 року. Полтава: ПНПУ імені 

В.Г.Короленка, 2018. С. 32–36. (Діптан І.І.) 

9. Подгорна, Ім’я наречення дітей у містечку Пирятині у 30-х роках ХІХ ст. // Емінак: 

Науковий щоквартальник. 2017 № 4 (20). Т.2. С.23–30. (Волошин Ю.В.). 

10. Приходько А Романтизм в культовій архітектурі України // Збірник матеріалів ХХІ 

студентської наукової конференції історичного факультету, березень 2018 року. Полтава: 

ІВЦ ПНПУ, 2018. С. 63–65. (Гура О.А.). 



11. Удовиченко Н. Деякі аспекти пропагандистської діяльності культурно-освітніх 

закладів Полтавщини у повоєнний період // Збірник матеріалів ХХІ студентської наукової 

конференції, березень 2018 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2018. С. 49–52 (Бабенко Л.Л.). 

12. Шабельник В. Побутування полтавської галушки та увічнення сучасниками  

традиційної страви українців // Збірник матеріалів ХХІ студентської наукової конференції, 

березень 2018 р. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2018. С. 65–68. 

13. Шаповал А. Використання глиняного кухонного посуду в календарній обрядовості 

українців // Збірник матеріалів ХХІ студентської наукової конференції, березень 2018 р. 

Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2018. С. 68–73. 
 

6.3.2. Студентські публікації у співавторстві із науковими керівниками 

(кількість та список) 

 

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 

Шабельник В. (керівник 

Шаповал Л.І.) 

Історія та археологія ІІІ 

 

6.6. Участь студентів у інших конкурсах всеукраїнського рівня та їх результати 

(до 20 рядків) 

Подгорна А. – переможниця (ІІ місце) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт імені Ковальських (керівник Ю. Волошин). 

Дарюга Є. – переможець (І місце) Національного конкурсу наукових праць на теми 

гончарства, керамології, кераміки «NIKKA-2018» (керівник Р. Луговий). 

Бондарчук Є. – участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з історії України у 

Житомирі 27-29 березня 2018 р. (МОН України) (без призового місця), отримав сертифікат 

учасника ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з історії України. 

Костиренко Т. – участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з історії України у 

Житомирі (МОН України) (без призового місця). Отримала сертифікат учасника. 

Нагороджена спеціальною грамотою за успішне виконання творчого завдання. 

 

6.7. Участь студентів у інших конкурсах обласного рівня та їх результати (до 20 

рядків) 

Бондарчук Є. (І-32) – Університетський конкурс студентських наукових робіт «НАТО – 

Україна: співпраця заради безпеки та миру» з нагоди річниці створення Організації 

Північно-атлантичного договору. Нагороджений дипломом переможця за роботу 

«Інтеграція в НАТО: досвід Польщі». 

Моргун Андрій (І-23) – Університетський конкурс студентських наукових робіт «НАТО – 

Україна: співпраця заради безпеки та миру» з нагоди річниці створення Організації 

Північно-атлантичного договору. Нагороджений грамотою учасника конкурсу наукових 

робіт за роботу на тему «НАТО – Україна: співпраця заради безпеки». 

  



 
VII. Науково-дослідна та інноваційна діяльність молодих учених 

 

7.1. Окремі статистичні дані навести відповідно до таблиці: 

Роки Кількість студентів, які 

беруть участь у наукових 

дослідженнях 

 

Кількість молодих 

учених, які працюють 

на кафедрі 

Кількість молодих 

учених, які 

залишаються у ЗВО 

після закінчення 

аспірантури 

2014 54 2  

2015 48 2 1 

2016 39 0  

2017 35 0  

2018 31 1  

 

7.2.Інформація про захист дисертацій молодих вчених (штатних викладачів) 

Дисертація на здобуття наукового ступеню доктора історичних наук (Сердюк І.О.): 

«Дитина й дитинство в Гетьманщині: соціально-історичний та історико-антропологічний 

виміри». Захищена 29 серпня 2018 р. у Спеціалізованій вченій раді Запорізького 

національного університету (спеціальність – 07.00.01. «історія України», науковий 

консультант – професор Юрій Волошин). 

 

7.3.Інформація про проекти (гранти), які виконували (отримали) молоді вчені 

(штатні викладачі) 

На базі кафедри виконується держбюджетна наукова тема МОН України для молодих 

вчених «Дитина й дитинство у державно-правовому регулюванні, релігійних нормах та 

народних уявленнях середньовічної і ранньомодерної України (ХІ – ХVІІІ ст.)» (номер 

державної реєстрації 0117U004973) – наук. кер. доц. Сердюк І.О. 

 

VIII. Наявність в структурі кафедри наукових підрозділів (лабораторії, центри, музеї) 

та результати їх роботи (до 20 рядків). 

При кафедрі працює Центр історико-антропологічних досліджень (координатор – 

доц. Сердюк І.О.). Центр заснований згідно наказу Ректора №138-р від 21.11.2017. 

Фактично центр розпочав свою діяльність улітку 2018 р., коли адміністрація історичного 

факультету остаточно погодилася надати відповідне приміщення (ауд. №3). 

Першопочатково основні зусилля спрямовувалися на обладнання приміщення у 

відповідності до потреб Центру. Зокрема, здійснено закупівлю комп’ютера, 

мультимедійного проектора, принтера, дошки, обладнання для скайпзв’язку та 

конференцій. Також створено можливості для функціонування спеціалізованої бібліотеки.  

Головним результатом діяльності Центру в 2018 р. є публікація монографії 

Сердюка І.О., а також захист докторської дисертації за тематикою діяльності Центру. 

Одним із важливих складників діяльності є популяризація історико-антропологічних 

досліджень у стінах ПНПУ, а також поширення інформації про власні напрацювання за 

межами Університету. У цьому контексті за участі Центру проведено серію наукових 

заходів «Історія. Гендер. Сексуальність. Полтава». Також Центр є співорганізатором візиту 

до ПНПУ директора Українського наукового інституту Гарвардського університету 

професора Сергія Плохія. У грудні 2018 р. Центр виконує роль організатора міжнародної 

конференції «Усна історія і політичний ангажемент: (а)політичність усноісторичних 

досліджень у сучасній Україні». 

Для популяризації наукових досягнень ПНПУ учасниками Центру проводиться 

науково-популярний лекторій, записано кілька науково-популярних теле та радіопередач, 



котрі сприяють формування позитивного іміджу ПНПУ імені В.Г. Короленка як потужного 

осередку сучасних гуманітарних наукових досліджень. 

 

IX. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями 
 

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

 

Країна 

партне

р 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітництв

а 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво

, термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

Номер 

договору 

 

 

9.2.Договори та угоди, укладені в 2018 р. 

Країна 

партне

р 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітництв

а 

Документ, в 

рамках 

якого 

здійснюєтьс

я 

співробітни

цтво, 

термін його 

дії 

Практичні результати 

від співробітництва 

Номер 

договору 

Чеська 

Респуб

ліка 

Чеська 

громадськ 

а 

організація 

«Асоціація 

з 

міжнародн

их питань» 

(Asociace 

pro 

mezynarod

ni otazki, 

www.amo.c

z) 

«Жива історія: 

метод усної 

історії в школі» 

Угода, від 

14 лютого 

2018 р. 

Проведено 12 науково-

методичних семінарів 

в різних містах 

України. На яких 

ознайомлено вчителів 

шкіл цих областей та 

студентів історичних 

факультетів з 

методикою усної 

історії. Проведено 

міжнародну літню 

школу «Усна історія», 

8-14 липня 2018 року, 

с. Яблуниця. 

Всеукраїнський 

конкурс шкільних 

проектів з усної історії 

«Повсякдення життя в 

СРСР у період 1980-

1991 роках».  

Немає  

 

9.3.Інформація про закордонні відрядження викладачів (вказати термін, мету та 

результати відрядження, до 10 рядків). 

Проф. Волошин Ю.В. з 10.12 по 14.12 мав відрядження до Чеської Республіки за 

запрошенням та фінансової підтримки чеської громадської організації «Асоціація з 

міжнародних питань (АМО)». Метою відрядження було глибоке ознайомлення з 

усноісторичними дослідженнями та вивченням і викладанням новітньої історії у Чеській 



Республіці. У ході відрядження був вивчений відповідний науковий та викладацький досвід 

Чеського інституту національної пам’яті та Центру усної історії «Малах» Карлового 

університету (Прага). 

 

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) 
 

Професор Ю.В. Волошин та доцент І.О. Сердюк співпрацюють з колективом Сектору 

соціальної історії Інституту історії України НАН України (кер. – проф. В. Горобець). У 

результаті даної співпраці в 2018 р. здійснено публікацію великої двотомної колективної 

праці «Український Гетьманат: нариси історії українського державотворення». Професор 

Бабенко Л.Л. співпрацює з Відділом історії державного терору радянської доби Інституту 

історії України НАН України. У результаті співпраці відбувається робота над масштабним 

проектом «Реабілітовані історією», також було організовано проведення Міжнародної 

конференції «Великий терор 1937–1938 рр.: жертви та виконавці». Проф. Бабенко Л.Л. та 

Сітарчук Р.А. співпрацюють із Відділенням релігієзнавства Інституту філософії НАН 

України у площині розробки «Релігійного атласу України» та підготовки регулярних 

наукових конференцій «Держава і церква в новітній історії України». Доц. Шаповал Л.І. 

співпрацює з Інститутом мистецтвознавства, етнології і фольклористики імені М. Т. 

Рильського у контексті вивчення теми «Звичаєво-обрядова культура українського народу». 

Результатом співпраці є спільні публікації та конференції. Асист. Луговий Р.С. співпрацює 

з Інститутом керамології – відділенням Інституту народознавства НАН України. У 

результаті співпраці проведено ІІ Міжнародний археолого-керамологічний практикум в 

Опішному та дві конференції. Також у співпраці з Інститутом географії НАН України 

виконується робота над науковою темою «Вивчення історичних ландшафтів та 

палеогрунтів сотенного містечка Опішного». 

 

XI. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністрацією спрямовані на підвищення 

рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб (до 10 

рядків). 
 

Упродовж року регулярно проводилися регіональні наукові заходи (круглі столи, 

семінари, виступи) спільно з відділами Полтавської ОДА. Викладачі кафедри  постійно 

представляють університет під час пам’ятних та меморіальних заходів обласного рівня 

(зокрема присвячених річниці Голодомору, надання Томосу, декомунізації), консультують 

відповідні департаменти ОДА, Раду громадських організацій та органи влади з питань 

топоніміки. Проф. Бабенко Л.Л. та Киридон П.В. учасники робочої групи по створенню 

карти місць пам’яті Української революції на Полтавщині. Також викладачі кафедри 

залучили студентів-істориків до проекту «Усна історія Майдану». Асист. Р. Луговий 

займався підготовкою проекту співпраці ПНПУ імені В.Г.Короленка з ІКЗ «Більськ» за 

програмою «Збереження, вивчення та популяризації Більського городища» Полтавської 

обласної ради. 

 

XII. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах 

робочого часу викладачів та мають номер державної реєстрації УкрІНТЕІ: 
 

Тема та 

№ державної реєстрації 

Науковий 

керівник 

Науковий результат Його значимість 

Дитина й дитинство у 

державно-правовому 

регулюванні, релігійних 

Сердюк І.О. Опубліковано 

монографію 

Сердюка І.О. 

Вперше у вітчизняній 

історіографії 

досліджено еволюцію 



 

XIII. Конференції 

13.1. Інформація про проведення кафедрою конференцій (семінарів) 

(конференції та семінари студентів і молодих вчених не вказувати): 
 

 Кількість проведених конференцій 

 2015 2016 2017 2018 

нормах та народних 

уявленнях 

середньовічної і 

ранньомодерної 

України (ХІ – ХVІІІ ст.); 

0117U004973 

"Маленький 

дорослий: дитина й 

дитинство в 

Гетьманщині ХVІІІ 

ст." (37,5 д.а.); 2 

статті у фахових 

наукових виданнях; 

отримано 1 

охоронний документ 

на об’єкт права 

інтелектуальної 

власності (+ 1 заявка 

знаходиться на 

розгляді); 

опубліковано 4 статті 

у в журналах, що 

входять до 

наукометричної бази 

даних Index 

Сореrnicus; захищено 

1 докторську 

дисертацію 

ставлення держави і 

церкви до дитинства 

упродовж ХІ-ХVІІІ ст.  

досліджені основні 

діючі норми права 

(Руська Правда, 

Литовські статути, 

універсали гетьманів, 

законодавство 

Російської імперії 

тощо) на предмет 

«представленості 

дитинства». Це 

допоможе з’ясувати 

яким чином дитина 

фігурувала в цих 

нормах, як ними 

захищалися життя і 

здоров’я дитини, її 

майнові права. Також 

буде простежено й 

ставлення органів 

влади до дитини, 

появу та еволюцію ідеї 

захисту дітей, 

малолітніх сиріт та 

жебраків, як 

складових державної 

політики. 

Сотенні міста та 

містечка Гетьманщини 

(у межах сучасної 

Полтавської області) 

(№0117U003227) 

Коваленко 

О.В. 

Проведено 

археологічні 

розкопки с. 

Устивиця, с. Старі 

Санжари 

Досліджено 

культурний шар 

козацької доби, 

з’ясовано топографію 

та планування 

забудови. 

Опубліковано ряд 

статей та підготовлено 

звіти про розкопки.  

«Роль музеїв та музейної 

справи в розвитку 

історичного 

краєзнавства на 

Полтавщині», 2016 р. 

 

Шаповал Л 

.І. 

Розробка НМКД по 

спеціалізації 

«Музейна справа» та 

«Архівна справа» 

Вивчення 

музеєзнавчої 

діяльності та музейної 

справи на Полтавщині 

у роки незалежності 

України 



Міжнародна конференція   1 2 

Всеукраїнська конференція 2 1 5 2 

 

13.2.Назви конференцій, проведених у 2018 р. 

№ 

з/п 

Повна назва 

конференції (семінару) 

Рівень 

(міжнародна, 

всеукраїнська. 

регіональна, 

університетська) 

Дата 

проведення 

Кількість 

учасників 

Наявність 

збірника 

матеріалів 

конференції 

1 Круглий стіл «Історія 

освіти та навчання в 

ранньомодерній 

Україні» 

Міжрегіональна 3 квітня 29 - 

2 Другий обласний 

науково-методичний 

семінар «Освіта на 

Полтавщині в 

історичній 

ретроспективі» 

Обласна 19 квітня  126 Збірник 

статей 

3 Круглий стіл та 

ювілейна академія 

«Мстислав І – патріарх 

Київський і всієї 

України Української 

Автокефальної 

Православної Церкви: 

До 120-ї річниці від дня 

народження 

Обласна 23 квітня  48 - 

4 Круглий стіл науковців 

та громадськості 

«Полтавщина в Другій 

світовій війні: 

боротьба за українську 

державність» 

Обласна 26 червня 45 - 

5 Міжнародний 

науковий симпозіум 

«Кераміка як маркер 

міжкультурних 

зв’язків давнього 

населення України: 

імпорти, запозичення, 

імітації». 

Міжнародна 13-17 

вересня 

76 Збірник 

статей (у 

друці) 

6 Конференція науковців 

та громадськості 

«Полтавці у Другій 

світовій війні: 

боротьба за українську 

державність. Невідомі 

герої» 

Обласна 25 вересня 44 - 



7 Міжнародна наукова 

конференція «Великий 

терор 1937 – 1938 рр.: 

жертви та виконавці» 

Міжнародна 27- 28 

вересня  

70 Збірник 

статей 

8 Всеукраїнська наукова 

конференція «Четверті 

Череванівські наукові 

читання (до 100-річчя з 

часу створення 

історико-

філологічного 

факультету в Полтаві) 

Всеукраїнська з 

міжнародною 

участю 

25-26 

жовтня  

97 Збірник 

статей 

9 Круглий стіл 

«Письменники в 

лещатах голоду й 

арештів» 

Обласна 27 

листопада  

50 - 

10 «Усна історія і 

політичний 

ангажемент: 

(а)політичність 

усноісторичних 

досліджень у сучасній 

Україні» 

Всеукраїнська з 

міжнародною 

участю 

17-18 

грудня  

54 - 

 

 

XIV. Інформація про наукові публікації викладачів кафедри (повний 

бібліографічний перелік) 

 

1. Монографія, словник, довідник – 4 

Сердюк І. Маленький дорослий: Дитина й дитинство в Гетьманщині XVІІІ ст. Київ: К. І. С., 

2018. 456 с. (36,77 д. а.). 

Український Гетьманат: нариси історії національного державотворення XVII–XVIII ст. в 2 

кн. Кн. 2. К.: Інститут історії України НАН України, 2018. 580 с. Колективна монографія. 

(Волошин Ю. та  Сердюк І – атори двох розділів обсягом 4 д.а.). 

Історичні джерела в українському інформаційному й освітньому просторі: верифікація, 

інтерпретація та циркуляція: колективна монографія. К., 2018. (Киридон П. В. автор розділу 

«Корпус опублікованих джерел з проблеми партійно-державної номенклатури 

Української РСР 1945 – 1964 років: верифікація та видова характеристика»). 

Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Чорнухинський район / 

упоряд. В.О. Мокляк, О.Б. Супруненко. Полтава: АСМІ, 2017. 351 с. (Р. Луговим 

підготовано 63 статті у співавторстві загальним обсягом 2,5 д.а.). 

 

2. Підручник для ЗВО (з грифом Вченої ради) 

3. Навчальний посібник для ЗВО (з грифом Вченої ради) 

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, Web of Science  

7.1.1. видані англійською мовою 

7.1.2. видані українською мовою 

7.2.У інших наукометричних виданнях (Index Copernicus) 



7.2.1. видані за кордоном – 1 

Сердюк І. Вік дитинства та його періодизація у баченні «вченої культури» Гетьманщини // 

Дриновськи сборник. Т. ХІ. Българска академия на науките (Институт за исторически 

изследвания); Хаковски национален университет В.Н. Каразин. София-Харков: 

Издателство на БАН БАН «Проф. Марин Дринов», 2018. С. 48–58. 

 

7.2.2. видані в Україні – 5 

Бороденко О. Шинкарство у Гетьманщині XVIII століття: уплив на поведінкові стратегії 

українського соціуму // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного 

університету. 2018. Вип. 51. С. 225–232. 

Діптан І. Українська державна ідея за гетьманування Івана Виговського: візія Михайла 

Грушевського (перша частина). // Філософські обрії: наук.-теорет. журн. Вип. 40. Київ-

Полтава, 2018. С. 68–83. 

Сердюк І. Діти-сироти в суспільстві Гетьманщини ХVІІІ ст. // Емінак: науковий 

щоквартальник. 2017. № 4 (20). Т. 1. С. 5–9. 

Сердюк І. Дитина та «квартирне питання» в Гетьманщині // Емінак: науковий 

щоквартальник. 2018. № 1 (21). Т. 3. С. 47–52. 

Сердюк І. Дитяча праця в Гетьманщині: ризики і небезпеки наймитування // Емінак: 

науковий щоквартальник. 2018. № 1 (21). Т. 3. С. 23–39. 

 

7.3.У центральних журналах (видання НАН України, НАПН України) – 2  

Сердюк І. Фертильність населення Гетьманщини ХVІІІ ст. // Краєзнавство. Науковий 

журнал. 2017. № 3/4. С. 161–167. (Інститут історії НАН України). 
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збірник матеріалів і бібліографічні покажчики. Полтава: ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2018. 

С. 73–76. 

Сердюк І. Розбишакуваті, освічені та маргіналізовані: спільнота школярів в Гетьманщині // 

Освіта на Полтавщині в історичній ретроспективі. Збірник статей. Полтава: ПНПУ імені 

В. Г. Короленка, ПОІППО імені М.В. Остроградського, 2018. С. 10–14. 

 

8. Публікації у збірниках матеріалів конференцій 

 

8.1. Міжнародних конференцій – 2 

Гура О. Образ Яреми Вишневецького в польській історіографії // «Князі Вишневецькі та їх 

місце в історії України» (Матеріали міжнародної наукової конференції присвяченої 1025 – 

літтю заснування міста Лубен). Лубни: Інтер Парк, 2018. С. 97–104. 



Діптан І. Видатна полтавка Віра Жук у науковому доробку Ірини Петренко // Біографія 

вчителя у біографії учня. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (24 

квітня 2018 р.) [наук. ред. Л. В. Литвинюк]. Полтава: ПОІППО, 2018. С. 70–76. 

 

8.2. Всеукраїнських конференцій – 5 

Бабенко Л.Л. Земські сільськогосподарські навчальні заклади на Полтавщині (друга пол. 

ХІХ – початок Х ст.) // Сучасні соціокультурні практики: компетентнісно-аксіологічний 

аспект: Збірник статей і матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 

присвяченої 10-літтю кафедри культурології та методики викладання культурологічних 

дисциплін ПНПУ імені В.Г. Короленка (29 – 30 березня 2018 року). Полтава: ПП «Астрая», 

2018. С. 6–9. 

Бабенко Л.Л. Проблеми державотворення за часів гетьманування Івана Мазепи у сучасній 

українській історіографії // Село Жуки – батьківщина літописця Самійла Величка: збірник 

матеріалів Другої наукової конференції / Ред. кол.: Л.Л. Бабенко, М.М. Кононенко (голова) 

та ін. Київ: ЦП НАНУі УТОПІК; Полтава. 2018. С. 5–9. 

Бороденко О. Жіночі чернечі громади українського соціуму другої половини XVIII століття 

(історико-демографічні аспекти) // Четверті Череванівські читання. Збірник наукових 

статей за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції, (25–26 жовтня 2018 року). 

Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. 

Діптан І. Михайло Грушевський про Переяславсько-Московський договір 1654 року та 

значення Української революції // Село Жуки – батьківщина літописця Самійла Величка: 

збірник матеріалів конференції. Київ-Полтава, 2018. С. 10–19. 

Лобач К. Правові основи становлення інституту адвокатури УСРР // Юридична наука 

України: історія, сучасність, майбутнє. Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Харків, 2-3 листопада 2018 р. Харків: Східноукраїнська наукова юридична 

організація, 2018. С. 12–15.  

 

 

XV. Питомі показники результативності наукової діяльності кафедри у 2018 р. 

 

k1 Кількість захищених у 2018 р. кандидатських дисертацій / кількість ставок НПП*  0,1 

k2 Кількість захищених у 2018 р. докторських дисертацій / кількість ставок НПП  0,1 

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

НПП 

 

k4 
Кількість отриманих у 2018 р. державних нагород для молодих учених / кількість 

ставок НПП 

 

k5 
Обсяг надходжень у 2018 р. до спеціального фонду державного бюджету (тис. грн) 

за НП**/кількість ставок НПП 

 

k6  
Обсяг надходжень у 2018 р. до загального фонду державного бюджету (тис. грн)  

за НП / кількість ставок НПП 

31,98 

k7  
Обсяг фінансування у 2018 р. НП із міжнародних фондів (тис. грн) / кількість 

ставок НПП 

 

k8  
Кількість отриманих у 2018 р. охоронних документів, право власності на які 

належить Університету /кількість ставок НПП 

 

k9  Кількість опублікованих у 2018 р. монографій / кількість ставок НПП 0,31 

k10  
Кількість наукових публікацій за 2018 р. у центральних, фахових виданнях України 

та у зарубіжних виданнях / кількість ставок НПП 

1,25 

k11  
Кількість публікацій за 2018 р. у наукометричних базах даних Scopus і Web of 

Science / кількість ставок НПП 

0,52 



k12  
Кількість призових місць за 2017-2018 н. р. у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах 

наукових робіт студентів/кількість ставок НПП 

 0,2 

Σ  Загальний показник науково-дослідної та інноваційної діяльності кафедри 34,46 

 

  



 

XVI. Основні завдання наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності 

кафедри на 2019 р. 

1. Активізація наукової роботи студентів (написання науково-дослідних робіт, 

участь у наукових конкурсах). 

2. Організація студентської наукової конференції історичного факультету. 

3. Випуск фахового видання «Історична пам’ять». 

4. Організація наукової конференції «Держава і Церква». 

5. Наукова робота викладачів кафедри у межах другої половини дня. 

6. Наповнення інститутського репозитарію. 

7. Популяризація історичної науки (публічні заходи).  



Додаток 2 

Звіт про міжнародну діяльність кафедри історії України у 2018 році 

 

1. Договори та угоди, укладені в 2018 р. 

Країна 

партнер 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітництв

а 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

Номер 

договор

у 

Чеська 

Республі

ка 

Чеська 

громадськ а 

організація 

«Асоціація з 

міжнародни

х питань» 

(Asociace pro 

mezynarodni 

otazki, 

www.amo.cz

) 

«Жива історія: 

метод усної 

історії в школі» 

Угода, від 14 

лютого 2018 р. 

Проведено 12 

науково-

методичних 

семінарів, в містах 

Ужгород, 

Дрогобич, 

Кам’янець-

Подільський, 

Умань, Ніжин та 

Глухів. На яких 

ознайомлено 

вчителів шкіл цих 

областей та 

студентів 

історичних 

факультетів з 

методикою усної 

історії. 

Проведення 

міжнародної 

конференції та 

Всеукраїнського 

конкурсу 

шкільних проектів 

з усної історії 

«Повсякдення 

життя в СРСР у 

період 1980-1991 

роках».  

 

 

2. Розробка чи реалізація міжнародного наукового/освітнього гранту. 

Назва проекту Організація-

донор 

Учасники 

проектної групи 

Результат 

    

 

3. Участь у міжнародному науковому/освітньому проекті. 

Назва проекту Країна(ни)-

партнер(ри) 

Учасники від 

кафедри 

Опис діяльності за 

проектом (до 20 слів) 

    

 

  



 

4. Інформація про закордонні стажування. 

Магістрант кафедри історії України Богдан Городницький та аспірант кафедри історії 

України Андрій Сапронов стали переможцями конкурсу Стипендіальних програм уряду 

Республіки Польща для молодих науковців (Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych 

Naukowców) для стажування у польських університетах упродовж року (2018-2019 

академічний рік). Організатор програми: Студіум Східної Європи Варшавського 

університету (Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego).  

Магістрантка кафедри історії України Оксана Станкевич пройшла наукове 

стажування у рамках ХV Східної зимової школи Варшавського Університету (28 лютого – 

14 березня 2018 р.). 

 

ПІБ особи, яка 

пройшла стажування 

Країна 

стажування 

Тема 

стажування 

Термін 

стажування 

Документ, що 

засвідчує 

результати 

стажування 

     

 

5. Інформація про закордонні відрядження. 

ПІБ особи, яка 

перебувала у 

відрядженні 

Країна та 

організація, куди 

здійснено 

відрядження 

Термін 

відрядженн

я 

Мета відрядження 

Волошин Ю.В. Чеська Республіка, 

м. Прага, Асоціація 

з міжнародних 

питань (АМО) 

10-14 

грудня 

Ознайомлення з 

усноісторичними дослідженнями 

та викладанням новітньої історії 

у Чеській Республіці. 

Відвідування Чеського інституту 

національної пам’яті та Центру 

усної історії «Малах» Карлового 

університету  

 

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 

Міжнародна асоціація гуманітаріїв Волошин Юрій Володимирович 

Міжнародна асоціація гуманітаріїв Сердюк Ігор Олександрович 

 

8. Інші види міжнародної співпраці. 

 

Професор Волошин Ю.В. виконує обов’язки рецензента Національного наукового 

центру Республіки Польща (Narodowe Centrum Nauki – NCN; http://www.ncn.gov.pl). Також 

він є членом редакційної колегії зарубіжного фахового періодичного видання: «Pzeszłość 

demograficzna Polski» (Poland’s demographic past). 

 

 

 

  

http://www.ncn.gov.pl/


Додаток 4 
 

Показники наукової та науково-технічної діяльності кафедри 

 за 2018 р. 
№ 

з/п 
Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності кафедри 
2018 

1. Науково-педагогічні кадри  
1.1. Чисельність  науково-педагогічних працівників кафедри, усього 12 
1.1.1. Чисельність штатних працівників, усього 9 

а)  з них: – доктори наук 3 
б)   – кандидати наук 5 

1.1.2. Чисельність працівників, які працювали за зовнішнім сумісництвом, усього 1 
а)  з них: – доктори наук  
б)   – кандидати наук 1 

1.1.3. Внутрішні сумісники, усього 2 
а)    у тому числі: – доктори наук 1 
б)    – кандидати наук 1 

1.2. Вікові категорії виконавців науково-дослідних робіт   
1.2.1. 22-35 років  
1.2.2. 35-45 років 5 
1.2.3. 45-60 років 5 
1.2.4. понад 60 років 2 
1.3. Середній вік виконавців науково-дослідних робіт 49 

2. Підготовка наукових кадрів  
2.1. Загальна чисельність аспірантів у звітному періоді, усього 10 
2.1.1.  з них: – з відривом від виробництва 4 
2.1.2.    без відриву від виробництва 6 
2.2. Чисельність аспірантів прийнятих у звітному періоді 5 
2.3. Чисельність аспірантів, які закінчили аспірантуру у звітному періоді, усього  
2.3.1.  з них: – із захистом дисертації  
2.4. Кількість захищених дисертацій у звітному періоді, усього  
2.4.1. з них: – кандидатських дисертацій 1 
2.4.2.  – докторських дисертацій 1 
2.5. Достроково захищені дисертації у період навчання в аспірантурі за 

державним замовленням 
 

2.6. Кількість аспірантів, які залишилися працювати на кафедрі  

3. Фінансування науково-технічної діяльності  
3.1. Обсяг фінансування із загального фонду, тис. грн., усього, з них: 307 
3.1.1.  – фундаментальних досліджень 307 
3.1.2.  – прикладних досліджень і розробок  
3.1.3.  – збереження наукових об'єктів, що становлять НН  
3.1.4.  – проведення міжнародних наукових заходів  
3.1.5.  – інші  
3.2. Обсяг надходжень до спеціального фонду за результатами наукової та 

науково-технічної діяльності, тис. грн., усього, з них: 
 

3.2.1.  – обсяг фінансування науково-технічних робіт за державними 

цільовими програмами 
 

3.2.2.  – обсяг фінансування науково-технічних робіт за державним 

замовленням 
 

3.2.3.  – обсяг фінансування наукових і науково-технічних робіт за 

проектами  міжнародного  співробітництва (гранти, наукові проекти) 
 



№ 

з/п 
Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності кафедри 
2018 

3.2.4.  – обсяг фінансування наукових і науково-технічних робіт за 

госпдоговорами 
 

3.2.4.1.   у тому числі: – міжнародними  
3.2.5.  – обсяг фінансування за надання наукових послуг  
3.2.6.  – обсяг фінансування фундаментальних досліджень, з них:  
3.2.6.1.  – за грантами Державного фонду фундаментальних досліджень  
3.2.7.  – надходження від надання платних послуг та виконання наукових і 

науково-технічних робіт, що акумулюються на рахунках інших КПКВК  
 

4. 
Матеріально-технічне забезпечення наукової та науково-технічної 

діяльності 
 

4.1. Кількість існуючих на базі кафедри наукових та науково-технічних 

інфраструктур: 
 

4.1.1.  – лабораторії  
4.1.2.  – центри 1 
4.1.3.  – музеї  
4.1.4.  – ботанічні сади  
4.1.5.  –  інші (із зазначенням позицій)  

5. 
Результативні показники виконання наукових, науково-технічних 

робіт 
 

5.1. Кількість робіт, відзначених Державною премією України в галузі науки і 

техніки, поданих від кафедри 
 

5.2. Кількість робіт, відзначених  міжнародними нагородами  
5.3. Кількість наукових, науково-технічних робіт, договорів на науково-технічні 

послуги, які виконувались за рахунок коштів замовників (спец. фонд), 

усього 

 

5.3.1.  з них: – наукові, науково-технічні роботи за державними 

цільовими програмами   
 

5.3.2.   – наукові, науково-технічні роботи за державним 

замовленням 
 

5.3.3.   – кількість міжнародних грантів  
5.3.4.   – кількість міжнародних договорів на виконання наукових та 

науково-технічних робіт 
 

5.3.5.   – наукові, науково-технічні роботи за госпдоговорами  
5.3.5.1   у тому числі: – міжнародними  
5.3.6. Кількість фундаментальних досліджень, з них:  
5.3.6.1.   – за грантами Державного фонду фундаментальних 

досліджень 
 

5.4. Кількість наукових і науково-технічних робіт, які виконувались в межах 

кафедральної тематики: 
2 

5.4.1  з них: – зареєстрованих в УкрІНТЕІ   2 
5.5. Кількість завершених наукових, науково-технічних робіт за рахунок коштів 

загального фонду державного бюджету у звітному періоді, усього, в тому 

числі: 

 

5.5.1.  – фундаментальні дослідження  
5.5.2.  – прикладні дослідження  
5.5.3.  – прикладні розробки  
5.6. Кількість завершених наукових, науково-технічних робіт, договорів на 

науково-технічні послуги, які виконувались за рахунок коштів замовників, 

усього 

 

5.6.1.  з них: – наукові, науково-технічні роботи за  державними 

цільовими програмами 
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5.6.2.   – наукові, науково-технічні роботи за державним 

замовленням  
 

5.6.3.   – наукові, науково-технічні роботи за проектами 

міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти) 
 

5.6.4.   – наукові, науково-технічні роботи за госпдоговорами  
5.6.4.1.   у тому числі: – міжнародними  
5.6.5.   – фундаментальні дослідження, з них:  
5.6.5.1.   – за грантами Державного фонду фундаментальних 

досліджень 
 

5.6.6.   – інше, з них  
5.6.6.1   – договори на наукові та науково-технічні послуги  
5.7. Кількість закінчених наукових і науково-технічних робіт, які виконувались 

в межах кафедральної тематики: 
 

5.7.1.  з них: – зареєстрованих в УкрІНТЕІ    
5.8. Кількість проведених наукових заходів (семінарів, конференцій, 

симпозіумів), всього 
9 

5.8.1.  – з них: всеукраїнських 2 
5.8.2.  – міжнародних, всього 2 
5.9. Взято участь у виставках, всього  
5.9.1.  з них: – у національних  
5.9.2.   – у міжнародних  
5.10. Кількість угод про науково-технічне співробітництво із зарубіжними 

ЗВО/НУ, установами, організаціями 
1 

5.11. Створено науково-технічної продукції НТП (видів виробів), усього, в тому 

числі: 
 

1) " – нових технологій, з них:  
а)  – за фундаментальними дослідженнями  
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками  
в)  – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок 

коштів замовників 
 

г)  – за роботами у межах кафедральної тематики  
2) " – сортів рослин та порід тварин, з них:  

а)  – за фундаментальними дослідженнями  
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками  
в)  – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок 

коштів замовників 
 

г)  – за роботами у межах кафедральної тематики  
3) " – методів, теорій, з них:  

а)  – за фундаментальними дослідженнями  
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками  
в)  – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок 

коштів замовників 
 

г)  – за роботами у межах кафедральної тематики  

4) " – інше*(із зазначенням позицій), з них:  
а)  – за фундаментальними дослідженнями  
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками  
в)  – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок 

коштів замовників 
 

г)  – за роботами у межах кафедральної тематики  
5.12. Впроваджено НТП у виробництво, усього одиниць, у тому числі:  
1) " – нових технологій, з них:  
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а)  – за фундаментальними дослідженнями  
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками  
в)  – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок 

коштів замовників 
 

г)  – за роботами у межах кафедральної тематики  
2) " – сортів рослин та порід тварин, з них:  

а)  – за фундаментальними дослідженнями  
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками  
в)  – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок 

коштів замовників 
 

г)  – за роботами у межах кафедральної тематики  
3) " – методів, теорій, з них:  

а)  – за фундаментальними дослідженнями  
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками  
в)  – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок 

коштів замовників 
 

г)  – за роботами у межах кафедральної тематики  
4) " – інше*(із зазначенням позицій), з них:  

а)  – за фундаментальними дослідженнями  
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками  
в)  – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок 

коштів замовників 
 

г)  – за роботами у межах кафедральної тематики  
5.13. Впроваджено НТП  у навчальний процес, усього одиниць, у тому числі:  
1) " – нових технологій  
2) " – нових матеріалів  
3) " – сортів рослин та порід тварин  
4) " – методів, теорій  
5) " – інше*(із зазначенням позицій)   

6. Наукові праці  
6.1. Опубліковано монографій 4 
6.1.1. Усього одиниць в Україні, в тому числі: 4 

а)  – за фундаментальними дослідженнями 2 
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками  
в)  – в межах кафедральної тематики 2 

6.1.2. Всього обліково-видавничих аркушів монографій: опублікованих в Україні, 

з них 
45,27 

а)  – за фундаментальними дослідженнями 40,77 
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками  
в)  – в межах кафедральної тематики 4,5 

6.1.3. Усього одиниць монографій за кордоном, в тому числі  
а)  – за фундаментальними дослідженнями  
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками  
в).  – в межах кафедральної тематики  

6.1.4. Всього обліково-видавничих аркушів монографій виданих за кордоном  
6.2. Опубліковано підручників, навчальних посібників  
6.2.1. Усього одиниць, в тому числі:  

а)  – за фундаментальними дослідженнями  
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками  
в)  – в межах кафедральної тематики  
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6.2.2. Всього обліково-видавничих аркушів підручників  
6.3. Кількість публікацій (статей) 65 
6.3.1. Усього одиниць опублікованих в Україні, в тому числі: 64 

а)  – за фундаментальними дослідженнями 6 
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками  
в)  – в межах кафедральної тематики 56 

6.3.2. Всього обліково-видавничих аркушів публікацій (статей) в Україні 24 
6.3.3. Усього одиниць, опублікованих за кордоном (за винятком п. 6.3.5.), в тому 

числі 
1 

а)  – за фундаментальними дослідженнями 1 
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками  
в).  – в межах кафедральної тематики  

6.3.4. Всього обліково-видавничих аркушів публікацій (статей) виданих за 

кордоном 
0,5 

6.3.5. Опублікованих у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web 

of Science для соціо-гуманітарних Copernicus) усього одиниць, в тому числі 
5 

а)  – за фундаментальними дослідженнями 3 
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками  
в)  – в межах кафедральної тематики  

6.3.6. Всього обліково-видавничих аркушів публікацій (статей) у міжнародних 

наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science для соціо-гуманітарних 

Copernicus) 

3 

6.4 Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз даних 

(Scopus, Web of Science для соціогуманітарних Copernicus) 
3 

6.5 У інших наукометричних базах даних (крім РИНЦ)  
6.6. Кількість журналів кафедри, що входять до наукометричних баз даних, з 

них: 
 

6.6.1.  - до Scopus, Web of Science  
6.6.2.  - до інших  

7. 
Інноваційна спрямованість результатів наукових, науково-технічних 

робіт 
 

7.1. Подано заявок на видачу охоронних документів, усього одиниць, в тому 

числі: 
2 

7.1.1. " – в Україні, з них: 2 
7.1.1.1.  – патентів на винаходи  
7.1.2. " – за кордоном, з них:  
7.1.2.1.  – патентів на винаходи  
7.2. Отримано охоронних документів, усього одиниць, в тому числі:  
7.2.1. " – в Україні, з них:  
7.2.1.1.  – патентів на винаходи  
7.2.2. " – за кордоном, з них:  
7.2.2.1.  – патентів на винаходи  
7.2.2.2.  – відкриття  
7.3. Кількість проданих ліцензій,   
7.3.1  - усього одиниць  
7.3.2  - отриманих коштів від продажу (тис. грн.)  

8. Наукова робота студентів  
8.1. Кількість переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, 

усього, в тому числі: 
 

8.1.1.   – на міжнародних олімпіадах  
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8.2. Кількість студентів – учасників Всеукраїнських та міжнародних конкурсів 

студентських НДР, з них: 
5 

8.2.1.   – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 3 
8.2..2.   – переможці міжнародних конкурсів студентських НДР  
8.3. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього, з них: 13 
8.3.1.   – самостійно 13 
8.4. Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України  

9. Молоді вчені на кафедрі  (до 35 років), доктори наук(до 40 років)  
9.1. Чисельність молодих учених на кафедрі, усього, з них:  
1)   – доктори наук 1 
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 науково-

технічних 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 5 
9.3.1. Опубліковано монографій, з них: 2 
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: 1 

а)   – у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, 

Web of Science для соціо-гуманітарних Copernicus) 
3 

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 1 
2)   – міжнародних 4 
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 
1 
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