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I. Науково-педагогічні кадри 
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1.1.Вчене звання професора у 2019 р. отримали – 

1.2.Вчене звання доцента у 2019 р. отримали –  

 

II. Розробки, які впроваджено у 2019 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. 

За умовами договору №58 від 8 липня 2019 р. про закупівлю послуг Комунальної 

установи «Історико-культурний заповідник «Більськ» Полтавської обласної ради асистент 

кафедри історії України Луговий Р.С. здійснив археологічні дослідження на 

багатошаровому поселенні в ур. Озеро в межах Більського городища. Дослідження 

здійснюються у рамках реалізації обласної програми збереження, вивчення та 

популяризації Більського городища на період 2018–2022 років (рішення обласної ради від 

22 грудня 2017 р.). Виконання робіт підтверджено акт приймання-здачі №1 від «18» жовтня 

2019 р. За надану послугу КУ «ІКЗ «Більськ» перерахувала на рахунок ПНПУ імені 

В.Г. Короленка 50000 грн. 

№ 

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) 

      



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 2019 році у зарубіжних виданнях, 

внесених до баз даних: 

4.1. Scopus та Web of Science: 

 

№ 

з/п 

Автор Назва 

роботи 

Назва видання,де 

опубліковано роботу 

Том, номер (випуск), 

перша-остання 

сторінки роботи 

ISSN 

      

 

4.2. Index Copernicus: 

№ 

з/п 

Автор Назва 

роботи 

Назва видання,де 

опубліковано роботу 

Том, номер (випуск), 

перша-остання 

сторінки роботи 

ISSN 

      

 

V. Список наукових праць, опублікованих у 2019 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 

ISSN 

      

 

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. 

Підготовка до обряду 

вінчання у XVIII ‒ 

першій половині ХІХ ст. 

(на основі матеріалів 

дозвільної документації) 

Українське 

релігієзнавство 

Вип. 87, 2019. С. 38‒

55. 

2286-

2017 

2 Бороденко 

О. 

Шлюбна локація: 

спроба реконструкції 

історій сільських сімей 

Роменського повіту 

Полтавської губернії 

першої половини 

ХІХ століття 

Наукові 

записки 

Вінницького 

державного 

педагогічного 

університету 

імені Михайла 

Вип. 27. Збірник 

наукових праць / За 

заг. ред. проф. О.А. 

Мельничука. Вінниця: 

ТОВ «Нілан –ЛТД», 

2019. С. 82‒87 

2411-

2143 



Коцюбинського. 

Серія: Історія 

3 Бороденко 

О. 

Церковні обшуки як 

історичні джерела у 

дослідженні шлюбної 

проблематики першої 

половини ХІХ століття 

Емінак: 

науковий 

щоквартальник  

2018. № 4 (24) 

(жовтень-грудень). 

Т. 1. С. 117‒121. 

2319-

2263 

4 Діптан І.І. Українська державна 

ідея за гетьманування 

Івана Виговського: візія 

Михайла Грушевського 

(стаття друга) 

Філософські 

обрії: наук.-

теорет. журн. 

Вип. 41. 2019. 

С. 42‒60. 

2075-

1443, 

2412-

2335 

5 Жалій Т.В. Експериментальне 

дослідження формування 

готовності майбутніх 

учителів історії та 

суспільнознавчих 

предметів до освітньої 

діяльності в умовах 

НУШ 

Витоки 

педагогічної  

майстерності 

2019. №2. С. 135–142 2005-

3976 

6 Жалій 

Т. В. 

Модель формування 

готовності майбутніх 

майбутніх учителів 

історії та 

суспільнознавчих 

предметів до освітньої 

діяльності в умовах 

НУШ 

 Наука і освіта. 2019. №2. С. 234–243 2378-

4051 

7 Сердюк І. Дитяче» повсякдення в 

Гетьманщині ХVІІІ ст. у 

документах про 

«дорослі» девіації 

ЕМІНАК: 

науковий 

щоквартальник 

2019. №3(27). С. 68–75 1998- 

4634 

8 Serdiuk I. 
Infant mortality in the 

population of the Cossack 

Ukraine in the second half 

of the ХVІІІ-th century 

Zaporizhzhia 

Historical 

Review 

 

Vol. 53 (2019). P. 6–17. 

 

2076-

8982 

 

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 

1 «Юстиція» доц. Жалій Т. В. 15 

 

№ 

з/п 

Назва проблемної групи Керівник групи Кількість студентів 

1 Актуальні проблеми Нової історії 

України 

Діптан І.І. 6 



2 Актуальні проблеми релігієзнавства Гура О.А. 4 

3 Давня історія та археологія 

Полтавщини 

Луговий Р.С. 14 

4 «Календарно-родинна обрядовість 

українців: методика етнографічного 

дослідження» 

Шаповал Л.І. 7 

 

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 

 ХХІІ наукова 

конференція 

студентів, 

магістрантів і 

аспірантів 

факультету 

історії та 

географії 

Університетська 

 

квітня 2019 24 

учасники 

під керів. 

викладачів 

кафедри 

історії 

України 

 

Збірник матеріалів 

ХХІІ наукової 

конференції 

студентів, 

магістрантів і 

аспірантів 

факультету історії 

та географії. 

Квітень 2019 року. 

Полтава: ІВЦ 

ПНПУ, 2019. 220 с. 

 

6.3. Студентські публікації 

 

6.3.1. Самостійні студентські публікації – 23. 

Horodnytckiy B. Miejski i sądowy ustrój Hetmanatu w drugiej połowie XVII wieku. // 

Wschodni Rocznik Humanistyczny. Т. XVI (2019). № 3: Rzeczpospolita i Wschód. S. 107–126. 

(Волошин Ю.В.). 

Бондарчук Є. Явища девіантної поведінки серед військовослужбовців на території 

Полтавської області // Збірник матеріалів XХІІ наукової конференції студентів, 

магістрантів і аспірантів факультету історії та географії. Квітень 2019 року. Полтава: ІВЦ 

ПНПУ, 2019. С. 61–65. (Бабенко Л.Л.). 

Коротка А. Науково-документальне видання до 100-річчя Української революції // 

Збірник матеріалів XХІІ наукової конференції студентів, магістрантів і аспірантів 

факультету історії та географії. Квітень 2019 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2019. С. 78–82. 

(Бабенко Л.Л.). 

Моргун А. Військово-політичні стандарти НАТО як мета для України // Збірник 

матеріалів XХІІ наукової конференції студентів, магістрантів і аспірантів факультету історії 

та географії. Квітень 2019 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2019. С. 82–85. (Бабенко Л.Л.). 



Палкан І. Історичні знання як контент полтавського медіапростору // Збірник 

матеріалів XХІІ наукової конференції студентів, магістрантів і аспірантів факультету історії 

та географії. Квітень 2019 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2019. С. 85–89. (Бабенко Л.Л.). 

Кочук Ю. (аспірантка кафедри історії України). Православні і протестантські 

громади на Полтавщині у 1943-1945 рр. // Збірник матеріалів ХХІІ наукової конференції 

студентів, магістрантів і аспірантів факультету історії та географії. Квітень 2019 року. 

Полтава : ІВЦ ПНПУ, 2019. С. 65–68. (Бабенко Л.Л.). 

Сьомін Г. (аспірант кафедри історії України). Формування основних засад 

реабілітаційних процесів у роки хрущовської відлиги // Збірник матеріалів ХХІІ наукової 

конференції студентів, магістрантів і аспірантів факультету історії та географії. Квітень 

2019 року. Полтава : ІВЦ ПНПУ, 2019. С. 68–71. (Бабенко Л.Л.). 

Сергієнко В. (аспірантка кафедри історії України). Антирелігійний компонент у 

діяльності товариства «Знання» // Збірник матеріалів ХХІІ наукової конференції студентів, 

магістрантів і аспірантів факультету історії та географії. Квітень 2019 року. Полтава : ІВЦ 

ПНПУ, 2019. С. 71–75. (Бабенко Л.Л.). 

Караулов О. (аспірант кафедри історії України). Реабілітація репресованих громадян 

у контексті реалізації державної програми «Реабілітовані історією» (Полтавська область) // 

Збірник матеріалів ХХІІ наукової конференції студентів, магістрантів і аспірантів 

факультету історії та географії. Квітень 2019 року. Полтава : ІВЦ ПНПУ, 2019. С. 75–78. 

(Бабенко Л.Л.). 

Дудка С. (аспірантка кафедри історії України). Сімейні домогосподарства жителів 

села Давидівка Пирятинського повіту (на основі даних сповідного розпису 1784 р.) // 

Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих вчених. К.: Державна 

установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2019. С. 146–150. (Волошин Ю.В.). 

Дудка С. (аспірантка кафедри історії України). Козацькі родини села Повстин 

Лубенського полку (за матеріалами сповідного розпису 1766 р.) // Шевченківська весна – 

2019: історія : матеріали XVІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та 

молодих учених. К., 2019. С. 184–187. (Волошин Ю.В.). 

Дудка С. (аспірантка кафедри історії України). Козацькі родини Повстина 

наприкінці XVIII ст. (за матеріалами сповідного розпису 1786 р.) // Збірник матеріалів XХІІ 

наукової конференції студентів, магістрантів і аспірантів факультету історії та географії. 

Квітень 2019 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2019. С. 25–29. (Волошин Ю.В.). 

Дудка С. (аспірантка кафедри історії України). Склад і структура родин посполитих 

в др. пол. XVIII ст. (на матеріалах сповідних розписів села Повстин Пирятинської 

протопопії) // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 72-ї Міжнародної 

наукової конференції (м. Харків, 26 квітня 2019 р.). Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. 

С. 72–73. (Волошин Ю.В.). 

Дудка С. (аспірантка кафедри історії України). Родина православного сільського 

священика в другій половині XVIII ст. (за матеріалами сповідних розписів села Повстин 

Пирятинської протопопії Київської єпархії) // Історія релігій в Україні: актуальні питання. 

Львів: Логос, 2019. С. 19–25. (Волошин Ю.В.). 

Пешков Д. Розвиток культової архітектури періоду феодального роздроблення 

Київської Русі // Збірник наукових статей за матеріалами VІІ Всеукраїнської наукової 

конференції «Держава і Церква в новітній історії України» (17 – 18 жовтня 2019 року). 

Полтава: ТОВ «АСМІ», 2019. С. 316–322. (Гура О.А.). 

Гавриленко Л. Культова архітектура в еклектиці / Збірник наукових статей за 

матеріалами VІІ Всеукраїнської наукової конференції «Держава і Церква в новітній історії 

України» (17 – 18 жовтня 2019 року). Полтава: ТОВ «АСМІ», 2019. С. 309–315. (Гура О.А.). 

Бережна А. Поховальний обряд в системі світоглядно-релігійних вірувань племен // 

Збірник матеріалів XХІІ наукової конференції студентів, магістрантів і аспірантів 

факультету історії та географії. Квітень 2019 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2019. C. 95–99. 

(Гура О.А.). 



Волошин Д. Створення та напрями діяльності Полтавської вченої архівної комісії // 

Збірник матеріалів ХХІІ наукової конференції студентів, магістрів, аспірантів факультету 

історії та географії. Квітень 2019 р. Полтава: Вид-во ПНПУ, 2019. С.36-43. (Шаповал Л.І.). 

Федоренко А. Процес становлення українського кінематографу (1919–1920 років) // 

Збірник матеріалів ХХІІ наукової конференції студентів, магістрів, аспірантів факультету 

історії та географії. Квітень 2019 р. Полтава: Вид-во ПНПУ, 2019. С. 47–49. (Шаповал Л.І.). 

Коломієць А. Хустка – традиційний головний убір українських жінок // Збірник 

матеріалів ХХІІ наукової конференції студентів, магістрів, аспірантів факультету історії та 

географії. Квітень 2019 р. Полтава: Вид-во ПНПУ, 2019. С.100–105. (Шаповал Л.І.). 

Шамрай М. Українсько-шведський договір 1708 року // Збірник матеріалів ХХІІ 

наукової конференції студентів, магістрантів і аспірантів факультету історії та географії: 

Квітень 2019 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2019. С. 15–25. (Діптан І.І.). 

Конько Д. До проблеми політичного світогляду Михайла Драгоманова: «соціалізм» 

і «анархізм» у тлумаченні вченого // Збірник матеріалів ХХІІ наукової конференції 

студентів, магістрантів і аспірантів факультету історії та географії: Квітень 2019 року. 

Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2019. С. 43–47. (Діптан І.І.). 

Данильченко Д. Методичні рекомендації щодо використання художньої літератури 

у процесі вивчення теми «Лівобережна та Слобідська Україна в другій половині XVIІІ 

століття» у шкільному курсі історії // Збірник матеріалів ХХІІ наукової конференції 

студентів, магістрантів і аспірантів факультету історії та географії: Квітень 2019 року. 

Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2019. С. 105–109. (Діптан І.І.). 

  

6.2.1. Студентські публікації у співавторстві із науковими керівниками – 2. 

Жалій Т. В., Савченко О.В. Формування готовності майбутніх фахівців з 

комп’ютерної інженерії до застосування здоров’язбережувальної компетентності в умовах 

технічного ЗВО // Вісник Луганського національного університету.  2019. №3. С. 123–129. 

Жалій Т. В., Лесковець В.І. Формування здоров’язбережувальної компетентності 

майбутніх інженерів у процесі професійної діяльності // Вісник Луганського національного 

університету. 2019. №3. С.130–137. 

 

6.3.Результати участі студентів у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(вказати тільки переможців) 

ПІП студента Предмет Місце 

   

 

6.4. Результати участі студентів у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт (вказати тільки переможців) 

ПІП студента Галузь Місце 

Бондарчук Євгеній Історія та археологія ІІІ місце 

 

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

(до 20 рядків) 

Два студента ІІІ курсу взяли участь у Національному конкурсі молодіжних наукових 

праць «NIKKA»-2019 (Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАНУ, 

Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному). 

  



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

рядків). 

Шестеро магістрантів спеціальності «032 Історія та археологія» бід керівництвом 

проф. Бабенко Л.Л. підготували роботи для участі в університетському конкурсі 

студентських наукових робіт Україна-НАТО. Магістранти нагороджені дипломами 

лауреатів (І місце) та учасників. 

 

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 

2015 48 2 1 

2016 39 0 0 

2017 35 0 0 

2018 31 1 0 

2019  1 0 

 

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

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. проф. 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 – 

проф. 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 2019 р. є публікація монографії 

Волошина Ю.В. 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 науково-популярних лекцій. Центр виконував роль організатора міжнародного 

методологічного семінару. 

Для популяризації наукових досягнень ПНПУ учасниками Центру 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 2019 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 2019 р. 

Країна 

партне

р 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітництв

а 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво

, 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 2019 р. 

Проведені 

науково-

методичні 

семінари в різних 

містах України. 

На яких 

ознайомлено 

вчителів шкіл цих 

областей та 

студентів 

історичних 

факультетів з 

методикою усної 

історії. Проведено 

Всеукраїнський 

конкурс шкільних 

проектів з усної 

історії.  

Немає  

 

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

результати відрядження, до 10 рядків). 

 

Проф. Волошин Ю.В. мав закордонне відрядження до Чеської Республіки 15-19.12 

2019. Освітньо-наукова поїздка з групою учителів історії, переможців конкурсу шкільних 

наукових проектів з усної історії «Повсякденне життя в СРСР у період 1980-1991 роках ». 

Під час поїздки, ознайомився з використанням методу усної історії в чеських школах, 

роботою центру візуальної історії  Malach. Відвідав Інститут дослідження тоталітарних 

режимів ( USTR), де ознайомився з науковими проектами організації PostBellum  та 

пройшов майстер клас з методики роботи з історичними фотографіями. 

 



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 професор І.О. Сердюк співпрацюють з колективом 

Сектору соціальної історії Інституту історії України НАН України (кер. – 

проф. В. Горобець). У результаті даної співпраці в 2019 р. здійснено публікацію великої 

колективної праці «Історія Української держави: Гетьманат ранньомодерної доби». 

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. 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 департаментами Полтавської ОДА, установами області. 

Викладачі кафедри постійно представляють університет під час пам’ятних та меморіальних 

заходів обласного рівня (зокрема присвячених річницям Голодомору, надання Томосу, 

декомунізації), консультують відповідні департаменти ОДА, Раду громадських організацій 

та органи влади з питань топоніміки. Проф. Бабенко Л.Л. учасниця робочої групи по 

створенню карти місць пам’яті Української революції на Полтавщині. Асист. Р. Луговий 

учасник спільного 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 

0117V003231 

«Розвиток приватних і 

публічних галузей 

національної системи 

права та особливості 

їхнього вивчення в 

Жалій Т. В. Вивчено особливості 

нормотворення і 

законотворчої 

діяльності у сфері 

приватного і 

публічного права. 

Надано методичні 

рекомендації щодо 

структурно-логічної 

схеми підготовки 

майбутніх вчителів 

історії та 



 

умовах сучасних 

загальноосвітніх та 

вищих навчальних 

закладів України» 

(01.2017 – 12.2021 рр.), 

зареєстрована в 

УкрІНТЕІ 01.2017 р. 

суспільствознавства, 

обґрунтована модель 

підготовки вчителя 

історії та 

суспільствознавства в 

умовах НУШ  

«Роль музеїв та музейної 

справи в розвитку 

історичного 

краєзнавства на 

Полтавщині», 2016 р. 

№ 0117U003228 

Шаповал 

Л.І. 

Розробка НМКД по 

спеціалізації 

«Музеєзнавство та 

музейна справа» та 

«Історичне 

краєзнавство», статті 

в збірниках 

Міжнародної та 

Всеукраїнської 

конференцій 

Вивчення 

музеєзнавчої, 

діяльності та музейної 

справи Полтавщини та 

їх роль в розвитку 

історичного 

краєзнавства 

Полтавського краю. 

Дитина й дитинство у 

державно-правовому 

регулюванні, релігійних 

нормах та народних 

уявленнях 

середньовічної і 

ранньомодерної 

України (ХІ – 

ХVІІІ ст.); 0117U004973 

Сердюк І.О. Опубліковано розділ 

у колективній 

монографії. 

(Сердюк І.О.), 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. 

Вперше у вітчизняній 

історіографії 

досліджено еволюцію 

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». 

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., 

Луговий 

Р.С. 

Проведено 

археологічні 

розкопки сотенного 

містечка в Опішні. 

Вивчено особливості 

топографії, 

фортифікації. 

Визначення 

культурних 

нашарувань та 

особливостей 

матеріальної культури 



XIII. Конференції 

13.1.Інформація про проведення кафедрою конференцій (семінарів) 

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

 Кількість проведених конференцій 

 2016 2017 2018 2019 

Міжнародна конференція  1 2 1 

Всеукраїнська конференція 1 5 2 1 

 

13.2.Назви конференцій, проведених у 2019 р. 

 

Міжнародний методологічний семінар «Кліометрія та історія родини в Центрально-

Східній Європі ранньомодерного часу». 8-9 квітня 2019 р. 

Круглий стіл «Полтавська битва: міфи і факти (до 310-х роковин подій Великої 

Північної війни на Полтавщині)» за участі науковців Інституту історії України та Інституту 

української археографії та джерелознавства, ДІКЗ «Поле Полтавської битви, кафедри 

історії України. 16 квітня 2019 р.р. 

Круглий стіл «Поява радикальної ідеології та політичних течій в українському 

національно-визвольному русі в кінці ХІХ – на початку ХХ століття». 24 квітня 2019 р.  

Сьома Всеукраїнська наукова конференція «Держава і Церква в новітній історії 

України», 17-18 жовтня 2019 р. 

Обласний науково-практичний семінар «Формування ключових компетентностей 

учнів на уроках історії, географії і громадянської освіти в умовах реалізації нової 

української школи», 25 квітня 2019 р. 

 

XIV. Інформація про наукові публікації викладачів кафедри (повний 

бібліографічний перелік; заповнювати за видом публікації, а не по кожному 

викладачу окремо; публікацію викладачів кафедри у співавторстві зазначати 1 раз - 

для правильного обліку у показниках наукової діяльності, що надсилаються в МОН) 

 

1. Монографія, словник, довідник 

            1.1. видані за кордоном 

1.2. видані в Україні 

Волошин Ю. Козацька Феміда: ґродське судочинство в Гетьманщині. Київ: «К.І.С.», 

2019. 208 с. 

Історія Української держави: Гетьманат ранньомодерної доби / Відп. ред. В. Смолій. 

НАН України. Інститут історії України. Київ: Арій, 2018. 720 с. (не подавалась у звіт та 

попередній період, фактично опублікована у 2019 р., автори двох розділів – Волошин Ю, 

Сердюк І). 

Генезис освіти зі спеціальностей факультету історії та географії : збірник статей, 

матеріалів і біографічних довідок. Наукове видання, присвячене 105-річчю ПНПУ імені 

В.Г. Короленка. – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2019. 307 с. 

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 за кордоном 

7.1.2. видані в Україні 

7.2.У інших наукометричних виданнях (Index Copernicus) 

7.2.1. видані за кордоном 

7.2.2. видані в Україні 

Бороденко О. Підготовка до обряду вінчання у XVIII ‒ першій половині ХІХ ст. (на 

основі матеріалів дозвільної документації) // Українське релігієзнавство. Вип. 87, 2019. 

С. 38‒55. 

Бороденко О. Шлюбна локація: спроба реконструкції історій сільських сімей 

Роменського повіту Полтавської губернії першої половини ХІХ століття // Наукові записки 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: 

Історія. Вип. 27. Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. О.А. Мельничука. Вінниця: 

ТОВ «Нілан–ЛТД», 2019. С. 82–87. 

Бороденко О. Церковні обшуки як історичні джерела у дослідженні шлюбної 

проблематики першої половини ХІХ століття // Емінак: науковий щоквартальник. 2018. № 4 

(24) (жовтень-грудень). Т. 1. С. 117–121. 

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

Михайла Грушевського (стаття друга) // Філософські обрії: наук.-теорет. журн. Вип. 41. 

Київ-Полтава, 2019. С. 42–60. 

Жалій Р. Експериментальне дослідження формування готовності майбутніх учителів 

історії та суспільнознавчих предметів до освітньої діяльності в умовах НУШ // Витоки 

педагогічної майстерності. 2019. №2. С. 135–142. 

Жалій Р. Модель формування готовності майбутніх майбутніх учителів історії та 

суспільнознавчих предметів до освітньої діяльності в умовах НУШ // Наука і освіта. 2019. 

№2. С. 234–243.  

Сердюк І. «Дитяче» повсякдення в Гетьманщині ХVІІІ ст. у документах про 

«дорослі» девіації. // ЕМІНАК: науковий щоквартальник. 2019. №3(27). С. 68–75. 

Serdiuk I. Infant mortality in the population of the Cossack Ukraine in the second half of 

the ХVІІІ-th century // Zaporizhzhia Historical Review. Vol. 53 (2019). P. 6–17. 

 

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

Сердюк І. Образ дитини в судовій документації: інформаційний потенціал і пастки 

документальних джерел // Записки товариства імені Шевченка. Т. CCLXХI: Праці Комісії 

спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. Львів, 2018. С. 199–208. 

Шаповал Л. Збереження етнокультурної спадщини українців у народних музеях 

Полтавщини (60-90-х років ХХ століття) // ІХ Міжнародний конгрес україністів. 

Мистецтвознавство. Культурологія. Збірник наук. статей (До 100 річчя Національної 

академії наук України) [голов. ред. С. Пирожков, А.Загородній, Г.Скрипник]; НАН України 

; МАУ:ІМФЕ ім. М.Т.Рильського. Київ, 2019. С. 44–57. 

 

7.4.У фахових виданнях (за профілем кафедри) 

Бабенко Л. Українське питання на сторінках газети «Хлібороб» // Наукові зошити 

історичного факультету Львівського університету. Збірник наукових праць. 2018–2019. 

Випуск 19 – 20. Ювілейний збірник на пошану Степана Качараби. Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2019. С. 182–193. 



Бабенко Л., Стаценко Д. Боротьба за політичне домінування на Полтавщині (початок 

1920-х років: на прикладі партій боротьбистів, борьбистів та більшовиків) // Історична 

пам’ять. Науковий журнал. 2019. №2. С. 73-79. 

Бабенко Л. До питання формування національної ідентичності у радянську добу: 

погляд сучасного історика // Історична пам’ять. Науковий журнал. 2019. №2. С. 100-103. 

Бороденко О. «Без присяги обох батьків»: дотримання шлюбної вимоги українським 

населенням у XVIII – першій половині ХІХ століть // Історична пам’ять. Полтава: ПНПУ, 

2019. Вип. 41 (2). С. 59‒65. 

Бороденко О. Документи-дозволи на шлюб XVIII – першої половини ХІХ століть: 

спроба аналізу // Історична пам’ять. Полтава: ПНПУ, 2019. Вип. 40 (1). С. 8‒15. 

Бороденко О. Історико-демографічна характеристика шлюбів сільського населення 

першої половини ХІХ ст. (на прикладі сіл Роменського повіту Полтавської губернії) // 

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. Тернопіль: Вид-во 

ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. Вип. 2. Ч. ІІ. С. 68‒72. 

Бороденко О. Вдовині домогосподарства: Особливості вікової структури очільниць 

(за матеріалами сповідних розписів 1775 року) // Історична пам’ять. Полтава: ПНПУ, 2018. 

Вип. 38 (2). С. 42‒48. 

Бороденко О. Шлюбно-процесуальні особливості сільського соціуму в 50-х роках 

ХІХ століття (за матеріалами церковних обшуків с. Миколаївка Роменського повіту 

Полтавської губернії) // Історична пам’ять. Полтава: ПНПУ, 2018. Вип. 38 (1). С. 43‒50. 

Гура О. Українська релігійна ідентичність у ХХ–ХХІ ст. :актуальні напрями 

наукових релігієзнавчих досліджень // Історична пам’ять. Науковий журнал. 2019. №2. 

С. 113‒116. 

Діптан І. Люблінська унія 1569 року: візія Михайла Грушевського (стаття перша) // 

Історична пам’ять. Науковий журнал. 2019. №2. С. 8-18. 

Діптан І. Люблінська унія 1569 року: візія Михайла Грушевського (стаття друга) // 

Історична пам’ять. Науковий журнал. 2019. №2. С. 19-32. 

Жалій Т., Савченко О. Формування готовності майбутніх фахівців з комп’ютерної 

інженерії до застосування здоров’язбережувальної компетентності в умовах технічного 

ЗВО // Вісник Луганського національного університету. 2019. №3. С. 123–129. 

Жалій Т., Лесковець В. Формування здоров’язбережувальної компетентності 

майбутніх інженерів у процесі професійної діяльності // Вісник Луганського національного 

університету. 2019. №3. С. 130–137. 

Жалій Т. Академічна доброчесність учасників освітнього процесу в умовах сучасних  

закладів вищої освіти // Педагогічні науки: зб. наук. праць ПНПУ імені В.Г. Короленка. 

Полтава, 2019. Вип. 74. 

 

7.5.У інших (не фахових) виданнях 

Бабенко Л. Документи органів державної безпеки про релігійну ситуацію на 

території України у 40-х роках ХХ століття // 25-річчя Української незалежності як історія 

релігійних свобод і світоглядного плюралізму : державні інституції та релігійні організації 

у пошуку моделей партнерства / Збірник наукових матеріалів. Київ: Дух і літера, 2017. 

С. 436–446. 

Жалій Т. Теоретико-методичні засади активізації пізнавальної діяльності студентів 

у процесі вивчення правознавчих дисциплін в умовах педагогічного вишу // Гуманітарний 

вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка : 

зб. наукових праць. Полтава: ПолтНТУ імені Ю. Кондратюка. Вип І. 2019. С. 123–133. 

Жалій Т. Нормативно-правові засади впровадження здоров’язбережувальних 

технологій в освітній процес сучасних закладів вищої освіти // Гуманітарний вісник 



Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка: зб. наукових 

праць. Полтава: ПолтНТУ імені Ю. Кондратюка. Вип ІІ. 2019. С. 107–118. 

Коваленко О., Луговий Р. Орнаментація посуду катакомбної культури: спроба 

експериментального вивчення (за матеріалами Сторожівського могильника) // 

Археологічна керамологія. 2019. №1. С. 78–104. 

Коваленко О. В., Луговий Р.С. Матеріали роменсько-давньоруського часу та доби 

козацтва з Полтави (за обстеженнями 1999-2000 рр.) // Старожитності Лівобережжя Дніпра. 

Збірник наук. праць. / віп. ред. І.І. Корост. Київ-Котельва: ЦП НАН України і УТОПІК, 

2018. С. 302–308. 

Сердюк І. Інакше дитинство // Локальна історія. 2019. №11. С. 9–12. 

 

8. Публікації у збірниках матеріалів конференцій 

8.1.Міжнародних конференцій 

Бабенко Л. Еволюція релігійної парадигми в українському селі напередодні 

колективізації: чинники впливу // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та 

релігійний виміри: збірка наукових праць. Випуск 7 / відп. ред. М.І. Михайлуца. Херсон: 

ОЛДІ – ПЛЮС, 2019. С. 19–26. 

Діптан І. Михайло Грушевський про український аспект польсько-литовських 

унійних змагань (80-ті рр.. XIV – 60-ті рр.. XVI ст.) // Історико-краєзнавчі дослідження: 

традиції та інновації: матеріали IV Міжнародної наукової конференції (Суми, 28–

29 листопада 2019 року). Ч. 1. Суми: ФОП Цьома С.П., 2019. С. 30–35. 

Жалій Т. Гуманітарна підготовка майбутніх учителів історії та суспільствознавчих 

предметів в умовах неперервної освіти // Актуальні проблеми сучасного культурно-

освітнього простору: Збірник статей і матеріалів Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції (6–7 листопада 2019 р.). Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. 

С. 32–34. 

Сердюк І. Літні люди в населенні Гетьманщини (за даними Генерального опису) // 

Відродження гідності людей «Золотого віку» в українському суспільстві. Матеріали ІІ 

міжнародної конференції. Львів: СПОЛОМ, 2019. С. 22–32. 

 

8.2.Всеукраїнських конференцій 

Бабенко Л. Криза антирелігійної політики більшовиків в українському селі (1920-ті 

роки) та пошуки моделей її подолання // Четверті Череванівські наукові читання: зб. наук. 

статей за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції (з міжнародною участю) (до 

100-річчя з часу створення історико-філологічного факультету в Полтаві) // Полтава: ПНПУ 

імені В.Г. Короленка, 2019. С. 223–232. 

Бабенко Л. Ліквідація православних жіночих монастирів на території України у 

1920-х роках: мотивація та реалізація // Держава і Церква в новітній історії України: 

зб. наук. ст. Вип. 7. Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2019. С. 29–36. 

Бабенко Л. Матеріали з історії Кременчука у фондах Полтавської обласної 

універсальної наукової бібліотеки імені І.П. Котляревського // Старожитності та історія 

Кременчука: збірник наукових праць. Київ; Полтава; Кременчук: ЦП НАН України і 

УТОПІК, 2018. С. 237–243. 

Бабенко Л. Самійло Величко та його «Літопис»: перспективи меморіалізації // Село 

Жуки – батьківщина літописця Самійла Величка: збірник матеріалів Третьої наукової 

конференції. Полтава: ЦП НАНУ і УТОПІК, 2019. С. 5–8. 



Бабенко Л. Родина Русових у національно-політичному житті полтавців на зламі ХІХ 

– ХХ ст. // Полтавська Петлюріана – 8: матеріали девятих Петлюрівських читань. Полтава: 

Дивосвіт, 2019. Число 8. С. 15–19. (У співавт. О. Вільховик). 

Бабенко Л.  «Червоне козацтво» як більшовицька альтернатива національно-

визвольному рухові періоду Української революції // Українське військо : сучасність та 

історична ретроспектива. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної 

конференції 29 листопада 2019 р. Київ: НУОУ імені Івана Черняховського, 2019. С. 52–53. 

(У співавт. О. Вільховик). 

Гура О. Партійно-державна політика щодо юдейських об’єднань в УРСР (1953 – 

1958 рр.) // Держава і Церква в новітній історії України / Збірник наукових статей за 

матеріалами VІІ Всеукраїнської наукової конференції «Держава і Церква в новітній історії 
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XV. Питомі показники результативності наукової діяльності кафедри у 2019 р. 

 

k1 Кількість захищених у 2019 р. кандидатських дисертацій / кількість ставок НПП*  

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

k3 Кількість отриманих у 2019 р. вчених звань доцента і професора / кількість ставок НПП  

k4 
Кількість отриманих у 2019 р.державних нагород для молодих учених / кількість 

ставок НПП 

 

k5 
Обсяг надходжень у 2019 р.до спеціального фонду державного бюджету (тис. грн) 

за НП**/кількість ставок НПП 

5,05 

k6 
Обсяг надходжень у 2019 р.до загального фонду державного бюджету (тис. грн)  

за НП / кількість ставок НПП 

32,3 

k7 Обсяг фінансування у 2019 р. НП із міжнародних фондів (тис. грн) / кількість ставок НПП  

k8 
Кількістьотриманих у 2019 р.охоронних документів, право власності на які 

належить Університету /кількість ставок НПП 

 

k9 Кількість опублікованих у 2019 р.монографій / кількість ставок НПП 0,2 

k10 
Кількість наукових публікацій за 2019 р.у центральних, фахових виданнях України 

та у зарубіжних виданнях / кількість ставок НПП 

2,34 

k11 
Кількість публікацій за 2019 р. у наукометричних базах даних Scopus і Web of 

Science/ кількість ставок НПП 

 

k12 
Кількість призових місць за 2018-2019 н. р. у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах 

наукових робіт студентів/кількість ставок НПП 

0,1 

Σ  Загальний показник науково-дослідної та інноваційної діяльності кафедри 39,99 

 

*НПП – науково-педагогічний працівник   **НП – наукові послуги  

 

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

кафедри на 2020р. 

 

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

участь у наукових конкурсах). 

2. Організація студентської наукової конференції історичного факультету. 

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

4. Організація наукової конференції «Череванівські читання». 

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

6. Наповнення інститутського репозитарію. 

7. Публікація статей у виданнях внесених до баз даних Scopus та Web of Science 

8. Популяризація історичної науки (публічні заходи). 

 

  



Звіт про міжнародну діяльність кафедри історії України у 2019 році 

 

1. Договори та угоди, укладені в 2019 р. 

Країна 

партнер 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

Номер 

договор

у 

      

 

2. Розробка чи реалізація міжнародного наукового/освітнього гранту. 

Назва проекту Організація-

донор 

Учасники 

проектної групи 

Результат 

Усна історія Асоціація з 

міжнародних 

питань 

(АМО), 

Чеська 

республіка 

Проф. Волошин 

Ю.В. 

Проведено 6 освітніх 

семінарів та конкурс 

шкільних наукових 

робіт з усної історії 
https://www.ustnayaistoriy

a.info/ 

 

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. 

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 

відрядження 

Мета відрядження 

Волошин Ю.В. Чеська 

Республіка 

15-19.12.2019 Ознайомлення із сучасними 

усноісторичними 

методиками 

 

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 

Сердюк Ігор Олександрович 

 

8. Інші види міжнародної співпраці. 

https://www.ustnayaistoriya.info/
https://www.ustnayaistoriya.info/


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 2019 р. 

№ 

з/п 
Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності кафедри 
2019 

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 6 
1.2.3. 45-60 років 5 
1.2.4. понад 60 років 1 
1.3. Середній вік виконавців науково-дослідних робіт 48 

2. Підготовка наукових кадрів  
2.1. Загальна чисельність аспірантів у звітному періоді, усього 12 
2.1.1.  з них: – з відривом від виробництва 6 
2.1.2.    без відриву від виробництва 6 
2.2. Чисельність аспірантів прийнятих у звітному періоді 3 
2.3. Чисельність аспірантів, які закінчили аспірантуру у звітному періоді, усього 1 
2.3.1.  з них: – із захистом дисертації  
2.4. Кількість захищених дисертацій у звітному періоді, усього  
2.4.1. з них: – кандидатських дисертацій  
2.4.2.  – докторських дисертацій  
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:  
3.1.1.  – фундаментальних досліджень 320 
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 
2019 

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 50 
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 1 
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: 
3 

5.4.1  з них: – зареєстрованих в УкрІНТЕІ 3 
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 
5 

5.8.1.  – з них: всеукраїнських 1 
5.8.2.  – міжнародних, всього 1 
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 
 

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 2 
6.1.1. Усього одиниць в Україні, в тому числі: 2 

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

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

з них 
15,39 

а)  – за фундаментальними дослідженнями 3,5 
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками  
в)  – в межах кафедральної тематики 12,09 

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) 53 
6.3.1. Усього одиниць опублікованих в Україні, в тому числі:  

а)  – за фундаментальними дослідженнями 7 
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками  
в)  – в межах кафедральної тематики 46 

6.3.2. Всього обліково-видавничих аркушів публікацій (статей) в Україні 21,2 
6.3.3. Усього одиниць, опублікованих за кордоном (за винятком п. 6.3.5.), в тому 

числі 
 

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

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

кордоном 
 

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

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

числі 

8 

а)  – за фундаментальними дослідженнями 2 
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками  
в)  – в межах кафедральної тематики 6 

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

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

Index Copernicus) 

4,8 

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

(Scopus, Web of Science для соціогуманітарних Index Copernicus) 
 

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: 
 

7.1.1. " – в Україні, з них:  
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: 1 
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: 
1 

8.2.1.   – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 1 
8.2..2.   –переможці міжнародних конкурсів студентських НДР  
8.3. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього, з них: 25 
8.3.1.   – самостійно 23 
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: 13 
1)   – доктори наук 1 
2)   – кандидати наук  
3)   – аспіранти 12 
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  
9.3.1. Опубліковано монографій, з них: 1 
1)   – за кордоном  
9.3.2. Опубліковано підручників, навчальних посібників  
9.3.3. Кількість публікацій (статей), усього одиниць, з них: 9 
1)   – статей у зарубіжних виданнях, в тому числі: 1 

а)   – у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, 

WebofScience для соціо-гуманітарнихCopernicus) 
1 

9.3.4. Кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз 

даних (Scopus, WebofScience для соціогуманітарнихCopernicus) 
 

9.3.5. Взято участь у наукових заходах (семінарах, конференціях, симпозіумах), 

усього, з них: 
 

1)   – всеукраїнських 14 
2)   – міжнародних 5 
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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