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1.1.Вчене звання професора у 2020 р. отримали – 0
1.2.Вчене звання доцента у 2020 р. отримали – 1

II.
№
з/п

1

Розробки, які впроваджено у 2020 році за межами ЗВО:
Назва та автори Важливі
розробки
показники, які
характеризують
рівень
отриманого
наукового
результату;
переваги над
аналогами,
економічний,
соціальний ефект
«Релігійний
Економічний
атлас
ефект (114 тис.
Полтавщини»
грн.),
Бабенко Л.Л.,
виготовлення
Сітарчук Р.А.
макету та
видання
ілюстрованного
довідникапутівника
релігійних
організацій
області
«Релігійний
атлас
Полтавщини»

Місце
впровадження
(назва
організації,
відомча
належність,
адреса)

Департамент
культури і
туризму
Полтавської
ОДА, м.
Полтава, вул.
Соборності, 45

Дата, № акту Практичні
впровадження результати, які
отримано від
впровадження
(обладнання,
обсяг отриманих
коштів,
налагоджено
співпрацю для
подальшої роботи
тощо)
Договір №23, Підготовка
24, 25 від
макетів та
1.06.2020
видання трьох
року
томів
«Релігійного
атласу
Полтавщини»

2

Сердюк І.О.
Момот О.А.

Економічний
ефект (720,25
тис. грн)

МОН

0117U004973

Дослідження,
публікації,
наукові
конференції

III.
Об’єкти інтелектуальної власності та результати комерціалізації науковотехнічних розробок
2.1. Інформація про діяльність кафедр з комерціалізації науково-технічних
розробок.
«Релігійний атлас Полтавщини» (договір №23, 24, 25 від 1.06.2020 року,
три випуски)
2.2. Інформація про отримані документи інтелектуальної власності
Міжнародні
Патенти на
Свідоцтво про
Охоронні документи та
охоронні
винахід (корисна реєстрацію авторського інші ОІВ
документи
модель)
права на твір
Сердюк І.О. Свідоцтво
про
реєстрацію
авторського права на
твір «Вік дитинства у
баченні вченої культури
Гетьманщини». №95187
від 09.01.2020
2.3. Інформація про позитивне рішення про видачу патенту на винахід
IV. Список наукових праць, опублікованих у 2020 році у зарубіжних виданнях,
внесених до баз даних:
4.1. Scopus та Web of Science:
№ Автор
з/п
1

Serdiuk
I.,
Voloshyn Yu.

2.

Бороденко
Е. А.

3.

Бороденко Е. А.

Назва
роботи

Назва видання,де
опубліковано
роботу
Poland’s
Demographic

Historical
Demography in
Ukraine: From
“Political
Arithmetic” to NonPolitica History
ИсторикоВопросы истории,
демографический
Москва
портрет монахинь
второй половины
XVIII столетия (на
примере СвятоПокровского
Ладинского
девичьего
монастыря).
ИсторикоВопросы истории.
демографические
Москва

Том, номер (випуск),
перша-остання
сторінки роботи
Past. 2019. 41. P. 9–32.
DOI:
10.18276/pdp.2019.41-01

2020. № 8. С. 226‒236. doi:
10.31166/VoprosyIstorii202
008Statyi24

2020. № 10‒2. С. 261‒277

ISSN

особенности
формирования
брачного рынка
украинского
населения первой
половины ХІХ в.
Вопросы истории.
Москва

4.2. Index Copernicus:
№
з/п

Автор

Бороденко Е. А.

4.

Назва
роботи
Метрические
книги как
источники
историкодемографическо
й информации о
брачности
украинского
социума второй
половины XVIII
– первой
половины XIX в.

Назва видання,де опубліковано
роботу

Том, номер
(випуск), першаостання
сторінки роботи
Известия
Гомельского № 1 (118), 2020,
С. 5‒10.
государственного
университета
имени
Ф. Скорины

ISSN

V. Список наукових праць, опублікованих у 2020 році у вітчизняних виданнях,
внесених до баз даних:
5.1.Scopus та Web of Science:
№
з/п

Автори

Вікові особливості
першошлюбності
населення
Лівобережжя
України за
матеріалами
метричних книг і
церковних обшуків
1783‒1820 та 1836‒
1860 рр.
2.
Borodenko O.,
Illegal marriages:
Sharavara T.,
violation of the
Walancik-Ryba K.
matrimonial
requirements by the
ukrainian orthodox
population during
the XVIIIth ‒ the
first half of the
XIXth centuries.
1.

Бороденко О.

Назва
роботи

Назва видання,
де опубліковано роботу

Том, номер (випуск), ISSN
перша-остання
сторінки роботи
Український
2020.
№2
(551).
історичний журнал. С. 78‒93.
Київ

Східноєвропейський
історичний вісник /
[головний редактор В.
Ільницький].
Дрогобич:
Видавничий
дім
«Гельветика»

2020. Вип. 16. С. 16‒
27.
doi:
10.24919/2519058x.16.210880

5.2.Index Copernicus:
№
з/п
1.

2.

3.

4.

Автор
Бороденко О.

Назва
роботи

Статевовікові
особливості
повторно
вінчаних
наречених (за
матеріалами
церковних
обшуків
Лівобережної
України 1836‒
1860 рр.).
Бороденко о. Метричні книги
як джерело у
вивченні
шлюбності другої
XVIII – першої
половини ХІХ
століття: можливі
дослідницькі
ризики
Бороденко О.
Парафіяльна
документація про
шлюбно-станові
особливості
українського
населення першої
половини ХІХ
століття (на
прикладі
с. Миколаївка
Роменського
повіту
Полтавської
губернії).
Бороденко О.
Парафіяльна
документація про
шлюбно-станові
особливості
українського
населення першої
половини ХІХ
століття (на
прикладі
с. Миколаївка
Роменського

Назва видання,
де опубліковано роботу
Емінак:
науковий
щоквартальник.

Том, номер (випуск), ISSN
перша-остання
сторінки роботи
2019.
№4
(28)
(жовтень-грудень).
С. 9‒20.
(Index
Copernicus)

Universum Historiae et
Archeologiae = The
Universe of History and
Archeology
=
Універсум історії та
археології = Универсум
истории и археологии.
Дніпро,

2019.
Т. 2
(27).
Вип. 2. С. 186‒197.

Zaporizhzhia Historical
Review

2019. Vol.
С. 35‒40.

Наукові
історичного
факультету
Запорізького
національного
університету.

2019. Вип. 52. Том 1.
С. 33‒38.

праці

1(53).

повіту
Полтавської
губернії).
Borodenko O. Аge features of the
first marriage in
ukrainian socium
in the middle of
the nineteenth
century.

5.

Проблеми
гуманітарних наук :
збірник наукових праць
Дрогобицького
державного
педагогічного
університету
імені
Івана Франка. Серія
Історія / ред. кол.
Василь
Ільницький
(головний редактор) та
ін.
Дрогобич
:
Редакційновидавничий
відділ
ДДПУ імені
Івана
Франка

Випуск 1/43 (2019).
С. 61‒81.

VI. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів
6.1.Студентські гуртки та проблемні групи
№
з/п
1
2
3
4
5
6

7
9
10

№
з/п

Назва проблемної групи
Дискусійні питання історії Другої
світової війни
Соціальна історія та джерела з історії
України ХVІІІ –ХІХ ст.
Інноваційні технології навчання
історії
Актуальні проблеми релігієзнавства
Історична антропологія.
Календарно-родинна обрядовість
українців: методика етнографічного
дослідження
Давня історія та археологія
Полтавщини
Актуальні проблеми Нової історії
України
Юстиція

Керівник групи

Кількість студентів

Бабенко Л.Л.

8

Сердюк І.О.

3

Бороденко О.А.

4

Гура О.А.
Волошин Ю.В.
Шаповал Л.І.

4
2
8

Луговий Р.С.

7

Діптан І.І.

5

Жалій Т.В.

15

6.2.Проведені кафедрою студентські наукові конференції
Повна назва
Рівень
Дата
Кількість
конференції
(міжнародна,
проведення учасників
всеукраїнська.
(семінару)
регіональна,
університетська)

Наявність
збірника
матеріалів
конференції

1

ХХІІІ
наукова Університетська
конференція
студентів,
магістрантів
і
аспірантів факультету
історії та географії

Квітень
2020

16

Збірник
матеріалів
ХХІІІ
наукової
конференції
студентів,
магістрантів
і аспірантів
факультету
історії
та
географії.
Квітень
2020 року,
Полтава:
ІВЦ ПНПУ,
2020. 165 с.

6.3. Студентські публікації
6.3.1. Самостійні студентські публікації (16)
1. Маляренко Тетяна, студентка ІІ курсу факультету історії та географії Народний музей
Остапа Вишні // Збірник матеріалів ХХІІІ наукової конференції студентів, магістрів,
аспірантів факультету історії та географії. Квітень 2020 р. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2020. –
С.36-39
2. Шабельник Вікторія, магістрантка факультету історії та географії Українські
старожитності в фондах Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського //
Збірник матеріалів ХХІІ наукової конференції студентів, магістрів, аспірантів факультету
історії та географії. Квітень 2020 р. Полтава: Вид-во ПНПУ, 2020. – С.71-72
3. Шамрай М.І. Українсько-шведський договір 1708 року в історіографії // П’яті
Череванівські наукові читання (на пошану професора А.С. Череваня): збірник наукових
статей. Випуск V. Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2020.- 332 с. – с.219-227.
4. Удовиченко К. М. Українська революція 1917‒1921 рр.: проектний підхід до вивчення.
Збірник матеріалів ХХІІІ студентської наукової конференції історичного факультету,
березень 2020 р. Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2020. С.
5. Удовченко В. М. Урок-конкурс як позакласна форма нестандартного заняття. Збірник
матеріалів ХХІІІ студентської наукової конференції історичного факультету, березень 2020
р. Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2020. С.
6. Гавриленко Л. М. Неовізантійський стиль в культовій архітектурі України // П’яті
Череванівські наукові читання (на пошану професора А. С. Череваня : збірник наукових
статей. Випуск V. Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2020. – С. 212–216
7. Пешков Д. О. Розвиток культової архітектури Переяслава (кінець ХІ – початок ХІІ
століття) // П’яті Череванівські наукові читання (на пошану професора А. С. Череваня :
збірник наукових статей. Випуск V. Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2020. – С.
216–218
8. Герасименко Ростислав, учень 11 класу Дмитрівської ЗОШ І–ІІІ ступенів Машівського
району Полтавської області Розвиток міжконфесійних відносин у сучасній Уккраїні //
Збірник матеріалів ХХІІІ наукової конференції студентів, магістрантів і аспірантів
факультету історії та географії. Квітень 2020 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2020 – С. 18–24.
9. Удовиченко Н.В. Родинний архів як елемент формування історичної памяті //
Полтавський краєзнавчий музей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавства, охорони
памяток: збірник наукових статей / Департамент культури і туризму Полтавської ОДА;

ПКМ імені Василя Кричевського; [ред. кол.: Бабенко Л.Л.; Вождаєнко В.В.; Гаврилюк Н.О.
та ін.]. – Полтава: Арбуз, 2019. С. 309-316 (0,5 д.а.).
10. Бибик Альона . Миротворчі операції НАТО // Збірник матеріалів ХХІІІ наукової
конференції студентів, магістрантів і аспірантів факультету історії та географії. Квітень
2020 року. Полтава : ІВЦ ПНПУ, 2020. С. 11-18 (0,5 д.а.).
11. Діяконенко Олексій. Реакція країн НАТО та міжнародних і європейських організацій на
російсько-українську війну // Збірник матеріалів ХХІІІ наукової конференції студентів,
магістрантів і аспірантів факультету історії та географії. Квітень 2020 року. Полтава : ІВЦ
ПНПУ, 2020. С. 27-33. ( 0,5 д.а.).
12. Палкан Інна. Особливості висвітлення проблем євроатлантичної інтеграції у
полтавському медіапросторі // Збірник матеріалів ХХІІІ наукової конференції студентів,
магістрантів і аспірантів факультету історії та географії. Квітень 2020 року. Полтава : ІВЦ
ПНПУ, 2020. С. 46-52. (0,5 д.а.).
13.
Закладна А. Формування практично-поведінкової компетентності учнів старшої
школи в процесі вивчення правознавчих курсів у ЗЗСО (наук. кер.: Т. В. Жалій) // Матеріали
V Міжнародної науково-практичної конференції “право і суспільство: актуальні питання та
перспективи розвитку” (Полтава, 10.12.2020 року). Полтава, 2020. С. 190-193.
14.
Кравченко М. Цифрова компетентність вчителя правознавства як складова його
педагогічного розвитку (наук. кер.: Т. В. Жалій) // Матеріали V Міжнародної науковопрактичної конференції “право і суспільство: актуальні питання та перспективи розвитку”
(Полтава, 10.12.2020 року). Полтава, 2020. С. 203-206.
15.
Михайлець Д. Методика застосування інноваційних технологій освітнього процесу
в умовах дистанційної освіти (на прикладі опанування правознавчих курсів в умовах
сучасного ЗЗСО) (наук. кер.: Т. В. Жалій) // Матеріали V Міжнародної науково-практичної
конференції “право і суспільство: актуальні питання та перспективи розвитку” (Полтава,
10.12.2020 року). Полтава, 2020. С. 220-222.
16.
Пробийголова Р. Особливості організації роботи учнів 9 класу в малорухливих
групах під час вивчення правознавчих курсів у ЗЗСО (наук. кер.: Т. В. Жалій) // Матеріали
V Міжнародної науково-практичної конференції “право і суспільство: актуальні питання та
перспективи розвитку” (Полтава, 10.12.2020 року). Полтава, 2020. С. 236-238.
17.
Полтавець Іван Роздуми про Майдан. Збірник матеріалів ХХІІІ студентської
наукової конференції історичного факультету, березень 2020 р. Полтава: ПНПУ імені В.Г.
Короленка, 2020. С. 59-62
Самостійні публікації аспірантів кафедри історії України:
1. Городницький Богдан Причини та наслідки реформи судоустрою Гетьманщини 1763 р.
в історіографії. Збірник матеріалів ХХІІІ студентської наукової конференції історичного
факультету, березень 2020 р. Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2020. С.24-33
2. Кочук Юлія Наслідки ігнорування радянською владою становища фронтовиківінвалідів. Збірник матеріалів ХХІІІ студентської наукової конференції історичного
факультету, березень 2020 р. Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2020. С.33-36
3. Пелих Марія Літні люди у структурі населення с. Овсюки Яблунівської сотні
Лубенського полку в другій половині XVIII ст.. (за матеріалами сповідного розпису
1777 року). Збірник матеріалів ХХІІІ студентської наукової конференції історичного
факультету, березень 2020 р. Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2020 С.52-55
4. Сьомін Георгій Суб’єкти фільтраційних справ 1943-1945 рр. Збірник матеріалів ХХІІІ
студентської наукової конференції історичного факультету, березень 2020 р. Полтава:
ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2020 С. 62-66
6.3.2. Студентські публікації у співавторстві із науковими керівниками (8)
1.
Шаповал Л.І, Маляренко Т.Г. Експозиційна діяльність народного музею Остапа
Вишні // Збірник матеріалів XLIII Міжнародної наукової студентської конференції
«Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХІХ ст.» (за підсумками

науково-дослідних робіт студентів 2019 р.), 7-8 квітня 2020 р., Полтава, ВНЗ Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» (ПУЕТ) // електронний ресурс
2.
Шаповал Л. І, Романенко В. В. Навчальні музеї у музейній мережі Полтавщини //
Збірник матеріалів XLIII Міжнародної наукової студентської конференції «Актуальні
питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХІХ ст.» (за підсумками науководослідних робіт студентів 2019 р.), 7-8 квітня 2020 р., Полтава, ВНЗ Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» (ПУЕТ) // електронний ресурс
3.
Коломієць А. Шаповал Л.І. Обрядово-звичаєве призначення хустки у весільній
обрядовості українців // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет конференції «Країни Центральної, Східної та Південно-Східної Європи в історичному
дискурсі Західної цивілізації» (7 квітня 2020 р. ). Полтава – Вітебськ, 2020. С.276-282
4.
Коваленко О.В., Луговий Р.С., Романенко В.В. Історія археологічних досліджень
Полтавського національного педагогічного університету ім.В.Г.Короленка. // Українська
археологія: здобутки, сучасний стан та перспективи. Матеріали Всеукраїнської науковопрактичної конференції з міжнародною участю (7-8 лютого 2020 р. м.Суми). – Суми: ФОП
Цьома С.П., 2019. – С. 74-77.
5. Луговий Р.С., Карпов В.Ю. Нумізматичні знахідки Прибалтійських володінь Швеції
першої половини XVІІ ст. з поселення в ур.Озеро на території Більського городища //
Українська археологія: здобутки, сучасний стан та перспективи. Матеріали
Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (7-8 лютого
2020 р. м.Суми). – Суми: ФОП Цьома С.П., 2019. – С. 98-100.
6.Задирієнко Д.С., Бабенко Л.Л. Участь України у миротворчих місіях НАТО. Збірник
матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Країни Центральної,
Східної та Південно-Східної Європи у історичному дискурсі Західної цивілізації» (7 квітня
2020 року). Полтава – Вітебськ, 2020. http://historic.pnpu.edu.ua/index.php/conferencii/ C. 4759 (0,5 д.а.)
7.Карт’янц М.О., Бабенко Л.Л. Реформування збройних сил країн Східної Європи у
контексті військових стандартів НАТО. Збірник матеріалів Міжнародної науковопрактичної Інтернет-конференції «Країни Центральної, Східної та Південно-Східної
Європи у історичному дискурсі Західної цивілізації» (7 квітня 2020 року). Полтава –
Вітебськ, 2020. http://historic.pnpu.edu.ua/index.php/conferencii/ С. 59-65 (0,5 д.а.).
8.Коротка А.В., Бабенко Л.Л. Форми співпраці України і країн – членів НАТО у сфері
медичної реабілітації. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернетконференції «Країни Центральної, Східної та Південно-Східної Європи у історичному
дискурсі Західної цивілізації» (7 квітня 2020 року). Полтава – Вітебськ, 2020.
http://historic.pnpu.edu.ua/index.php/conferencii/ С. 65-75. (0,5 д.а.).
9.Одинець О.О., Бабенко Л.Л. Особливості та специфіка навчального процесу в земських
навчальних закладах професійної освіти Полтавщини в ХІХ – на початку ХХ століття.
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Країни
Центральної, Східної та Південно-Східної Європи у історичному дискурсі Західної
цивілізації»
(7
квітня
2020
року).
Полтава
–
Вітебськ,
2020.
http://historic.pnpu.edu.ua/index.php/conferencii/ С. 197-201. (0,5 д.а.).
10.Іванова В.В., Бабенко Л.Л. Провідні галузі народних промислів Полтавщини ХІХ –
початку ХХ століття. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернетконференції «Країни Центральної, Східної та Південно-Східної Європи у історичному
дискурсі Західної цивілізації» (7 квітня 2020 року). Полтава – Вітебськ, 2020.
http://historic.pnpu.edu.ua/index.php/conferencii/ С. 268-272. (0,5 д.а.).
11.
Жалій Т. , Удовиченко В. Особливості вивчення теми «Гуманітарна співпраця між
Україною і НАТО на сучасному етапі (2014-2019 роки) під час опанування шкільного
предмету «Громадянська освіта (інтегрований курс)» // Альманах науки. – 2020. - №6. – С.
122-128.

12. Жалій Т., Удовиченко К. Теоретичні засади вивчення теми «Науково-технічне
співробітництво України й НАТО на початку ХХІ століття» в шкільному курсі
громадянської освіти // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції
«Актуальні питання сучасної науки» (м. Київ, 5-6 червня 2020 р.). – Київ, 2020. – С. 142 –
147.
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
Костиренко
Тамара Гуманітарні
науки.
Олексіївна
Історія та археологія

Місце
2

6.6. Участь студентів у інших конкурсах всеукраїнського рівня та їх
результати (до 20 рядків)
5.
Мошко Тетяна, магістрантка групи ІА(мс)-62 спеціальності 032 Історія та археологія
(науковий керівник, д.і.н. Людмила Бабенко). Тема: «Роль спортивних змагань у
реабілітаційній системі військовослужбовців (на прикладі «Ігор нескорених»). Переможець
конкурсу «Україна – НАТО: співпраця заради безпеки та миру - 2020»
6.
Студент ІІІ курсу Романенко Владислав, став переможцем Національного
молодіжного конкурсу керамологічних наукових праць «NIKКA» з науковою роботою
«Кераміка скіфського часу з околиць Великого Більського городища з матеріалів
археологічних розвідок Петра Гавриша». Керівник – асистент кафедри Луговий Р.С.
(травень 2020 року)
6.7.Участь студентів у інших конкурсах обласного рівня та їх результати (до 20
рядків)
1.
Конкурс наукових робіт ПНПУ імені В.Г.Короленка. Переможець конкурсу
«Україна – НАТО: співпраця заради безпеки та миру - 2020». Мошко Тетяна, магістрантка
групи ІА(мс)-62 спеціальності 032 Історія та археологія (науковий керівник, д.і.н. Людмила
Бабенко). Тема: «Роль спортивних змагань у реабілітаційній системі військовослужбовців
(на прикладі «Ігор нескорених»).
Науково-дослідна та інноваційна діяльність молодих учених
7.1. Окремі статистичні дані навести відповідно до таблиці:
Роки
Кількість студентів, які
Кількість молодих
беруть участь у наукових учених, які працюють
дослідженнях
на кафедрі

2016
2017
2018

55
55
55

1
-

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

2019
2020

60
60

1
1

-

7.2.Інформація про захист дисертацій молодих вчених (штатних викладачів)
7.3.Інформація про проєкти (гранти), які виконували (отримали) молоді вчені
(штатні викладачі)
Проф. Ігор Сердюк виконував два наукових проєкти з державним фінансуванням:
1. «Якість життя та демографічні характеристики населення Наддніпрянської України
другої половини ХVІІІ – початку ХХ ст.». Номер державної реєстрації 0120U104740.
2. «Дитина й дитинство у державно-правовому регулюванні, релігійних нормах та народних
уявленнях середньовічної і ранньомодерної України (ХІ – ХVІІІ ст.)» (номер державної
реєстрації 0117U004973»).
VII. 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 2020 р. є публікація бібліографічного
покажчика «Дитина й дитинство в середньовічній і ранньомодерній Україні». 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. Також на базі Центру під керівництвом Сердюка І. О. виконувалися наукові проєкти
«Якість життя та демографічні характеристики населення Наддніпрянської України другої
половини ХVІІІ – початку ХХ ст.», номер державної реєстрації 0120U104740. «Дитина й
дитинство у державно-правовому регулюванні, релігійних нормах та народних уявленнях
середньовічної і ранньомодерної України (ХІ – ХVІІІ ст.)», номер державної реєстрації
0117U004973.
На базі Центру також проходять виробничу практику магістранти спеціальності 032
«Історія та археологія».
VIII.
Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними
організаціями
9.1. Договори та угоди, укладені до 2020 р., дія яких продовжується
Країна
партне
р

Установа партнер

Тема
співробітництв
а

Документ, в
рамках якого
здійснюється
співробітництво
, термін його дії

9.2.Договори та угоди, укладені в 2020 р.

Практичні
результати від
співробітництва

Номер
договору

Країна
партне
р

Установа партнер

Тема
співробітництв
а

Респуб
ліка
Польщ
а

Асоціація
молодіжних
ініціатив
«SIMO»

«Українськопольські
відносини:
дослідницький
аспект та
викладацькі
практики»

Документ, в
рамках якого
здійснюється
співробітництво
, термін його дії
Угода про
міжнародну
співпрацю,
19.10.2023

Практичні
результати від
співробітництва

Номер
договору

Заплановано
спільні наукові
проєкти,
консультації

5/0166/69

9.3.Інформація про закордонні відрядження викладачів (вказати термін, мету
та результати відрядження, до 10 рядків).
IX. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась
спільно з науковими установами Національної академії наук України та
Національної академії педагогічних наук України (до 20 рядків)
1.Інститут мистецтвознавства, фольклористики, етнології імені
М.Т.Рильського (ІМФЕ імені М.Т.Рильського) НАН України, директор акад.
Скрипник Г.А.), м. Київ.
 Напрями діяльності: науково-дослідницький, методика етнографічного польового
дослідження, культурологічний.
 Спільні структурні підрозділи: «Етнологічний центр» ІМФЕ імені М.Т.Рильського,
завідувач старший науковий співробітник, к.і.н. Бондаренко Галина Борисівна.
 Тематика досліджень: «Проблеми національної культурної ідентичності українців:
регіональний вимір», «Звичаєво-обрядова культура українського народу».
Проблематика наукових праць присвячена аналізу сучасних тенденцій культурної та
національної політики в Україні у її регіональних аспектах, визначенню ролі
соціополітичних, освітніх, культурних, конфесійних чинників у формуванні
національної ідентичності українського народу, розгляд сучасних питань
етнорегіоналістики, історичного краєзнавства, збереження духовної й матеріальної
культурної спадщини в регіонах України. Проведення етнографічної експедиції по
означеній проблематиці етнологічних досліджень ІМФЕ імені М.Т.Рильського в
Полтавській області за програмами – питальниками, складеними науковими
співробітниками Інституту та поповнення Відділу рукописів академічної установами
польовими матеріалами, які зібрані студентами факультету історії та географії під
керівництвом Шаповал Л.І.
 Видавнича діяльність: фахові видання ІМФЕ: Народна творчість та етнологія,
Матеріали до української етнології, Збірники наукових статей : Мистецтвознавство.
Культурологія.
 Результативність спільної співпраці: підготовка відгуків на автореферати аспірантів,
які захищаються спеціалізованою вченою радою інституту; участь у Міжнародних
наукових конференціях, Міжнародних конгресах україністів, круглих столах;
проведення польової етнографічної експедиції в Зіньківському, Диканському,
Шишацькому, Полтавському, Ново-Санжарському, Решетилівському районах
Полтавської області.
2. Відділення релігієзнавства – Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України
(завідувач відділення проф.. А.М. Колодний).
 Напрями діяльності: науково-дослідницький, релігієзнавчий , історія державно-церковних
відносин,проведення спільних наукових конференцій та інших заходів, співпраця в рамках
Української асоціації релігієзнавців.

 Видавнича діяльність: збірник наукових статей «Держава і церква в новітній історії України»;
«Українське релігієзнавство»; «Релігійна свобода»;збірники матеріалів наукових
конференцій.
 Результативність спільної співпраці: проведення шести спільних наукових конференцій
«Держава і церква в новітній історії України»; участь у проєкті «Релігієзнавство в особах»;
участь у діяльності Української асоціації релігіє знавців.
3. В рамках угоди про співпрацю з Інститутом керамології – Віділення
Інституту народознавства НАНУ асистентом кафедри Луговим Р.С. підготовлено та
депоновано до Наукового архіву Інституту археології НАНУ «Звіт про археологічні
дослідження проведені в Опішні Зіньківського району Полтавської області Більську у
2019 р.»
X.

1.

2.

3.

4.
5.

Заходи, здійснені спільно з облдержадміністрацією, обласною радою спрямовані
на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення
регіональних потреб (до 10 рядків).
В рамках реалізації обласної програми збереження, вивчення та популяризації
Більського городища на період 2018–2022 років (рішення обласної ради від 22 грудня
2017 р.) асистентом кафедри Луговим Р.С. підготовлено та депоновано до Наукового
архіву Інституту археології НАНУ «Звіт про археологічні дослідження на
багатошаровому поселенні в ур.Озеро в межах Більського городища» (Угода про
співробітництво №16/01-64/57 від 17.04.2019) .
Лекторій «Упровадження гендерних підходів у діяльність органів державної влади»
для працівників територіальних та обласного управлінь Пенсійного Фонду України
(Жалій Т.В.).
Лекторій «Основні положення «Національної стратегії з прав людини» для
працівників місцевих рад Полтавської області (на виконання розпорядження Кабінету
Міністрів України від 23 листопада 2015 року № 1393-р „Про затвердження плану дій
з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року”
(Жалій Т.В.)
Лекторій «Економічний розвиток територій: проблеми та перспективи» для
державних службовців на базі ЦППК (Жалій Т.В.)
Виконання держбюджетної наукової теми: підготовка і видання ілюстрованого
довідника-путівника релігійних організацій області «Релігійний атлас Полтавщини»,
який складається з трьох тематично об’єднаних випусків (договори № 23, №24, №25
від 01.06.2020 року, Департамент культури і туризму Полтавської ОДА).

XI. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах
робочого часу викладачів та мають номер державної реєстрації УкрІНТЕІ:
Тема та
Науковий
№ державної
керівник
реєстрації
«Роль
музеїв
та Шаповал Л .І.
музейної справи в
розвитку історичного
краєзнавства
на
Полтавщині», 2016 р.
№ 0117U003228

Науковий результат

Його значимість

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.

«Сотенні міста та Луговий Р.С.,
містечка Гетьманщини Коваленко
(в межах сучасної О.В.
Полтавської області)»
(державна реєстрація
№ 0117U003227)
«Якість
життя
та Сердюк І.О.
демографічні
характеристики
населення
Наддніпрянської
України
другої
половини ХVІІІ –
початку
ХХ
ст.»,
0120U104740

«Дитина й дитинство у Сердюк І.О.
державно-правовому
регулюванні,
релігійних нормах та
народних уявленнях
середньовічної
і
ранньомодерної
України
(ХІ –
ХVІІІ ст.)»,
0117U004973»).

Реалізацію
проекту
завершено. Проведено
археологічні
дослідження
на
об’єктах
археології
XVII-XVIII ст. Опішні,
Балаклії, Більськ.
Колективом
проєкту
здійснено пошук та
відбір релевантних і
репрезентативних
джерел, різноманітних
з
точки
зору
територіального
охоплення,
різноманітності даних
та їх достовірності. На
даному етапі група
опрацювала матеріали
Генерального
опису
1765–1769 рр.
та
ревізій ХVІІІ–ХІХ ст.
Спочатку
основна
робота проводилася з
описами відповідних
фондів Центрального
державного
історичного архіву у
місті
Києві,
Державного
архіву
Чернігівської області,
Державного
архіву
Сумської
області,
Державного
архіву
Полтавської області.
Проект спрямовано на
вивчення
взаємовідносин
українського
традиційного
суспільства, держави і
церкви
у
баченні
дитинства. Важливим
прикладним аспектом є
дослідження правого
захисту
дитини,
починаючи від перших

Визначення
культурних
нашарувань
особливостей
матеріальної
культури

та

Вперше
на
українському
матеріалі
сформовано
підбірку облікових
джерел для вивчення
якості
життя
в
суспільстві 18-20 ст.

Українська
історична наука ще
не мала у своєму
доробку подібних
комплексних
узагальнюючих
робіт.

писаних
пам’яток
ХІ ст.
і
аж
до
різнопланових
просвітницьких
ініціатив ХVІІІ ст. Ще
однією
прикладною
складовою проекту є
розробка теоретичних
підходів і методик
вивчення
історії
дитинства
на
українському
матеріалі. Результатом
проекту є
цілісне,
комплексне,
міждисциплінарне
дослідження.
«Розвиток приватних і Жалій Т.В.
публічних
галузей
національної системи
права та особливості
їхнього вивчення в
умовах
сучасних
загальноосвітніх
та
вищих
навчальних
закладів» (01.2017 –
12.2021
рр.),
зареєстрована
в
УкрІНТЕІ 01.2017 р.
0117U003231

Правові
засади
забезпечення
академічної
доброчесності
учасників освітнього
процесу (з практики
діяльності ПНПУ імені
В. Г. Короленка) //
Педагогічні
науки:
збірник
наукових
праць. 2020. Вип. 75. С.
176-183.

Надано методичні
рекомендації щодо
структурно-логічної
схеми
підготовки
майбутніх вчителів
історії
та
суспільствознавства,
обґрунтована
модель підготовки
вчителя історії та
суспільствознавства
в умовах НУШ

XII. Конференції
13.1.Інформація про проведення кафедрою конференцій (семінарів)
(конференції та семінари студентів і молодих вчених не вказувати):
Кількість проведених конференцій
2017
2018
2019
2020
Міжнародна конференція
1
Всеукраїнська конференція
3
1
1
2
Окрім того кафедрою були організовані наступні регіональні конференції:
2017. 1. Науково-методичний семінар «Українська національна революція 1917 – 1921 років
крізь призму сучасності (до 100-річчя події) 2 березня 2017 р. (регіональний)
2.Круглий стіл «Патріарх Йосиф Сліпий – знайомий і незнаний» ( до 125-річчя з дня
народження). 6 березня 2017 р. Львів – Полтава.
2018. 1. Круглий стіл (регіональний) «Полтавщина в Другій світовій війні: боротьба за
українську державність» .26 червня 2018 р.
2. Круглий стіл (регіональний) «Полтавці у Другій світовій війні: боротьба за українську
державність. Невідомі герої». 25 вересня 2018р.
3. Круглий стіл (регіональний) «Українське православ’я: Томос про автокефалію – реалії і
виклики сьогодення». 20 листопада 2018 р.

4. Обласний науково-методичний семінар «Освіта на Полтавщині в історичній
ретроспективі» (до 100-річчя з часу створення історико-філологічного факультету у
Полтаві). 19 квітня 2018 року.
2019. 1.Круглий стіл (регіональний) «Поява радикальної ідеології та політичних течій в
українському національно-визвольному русі в кінці ХІХ – на початку ХХ століття». 24
квітня 2019 р.
2. Круглий стіл науковців, музейників і студентів «Полтавська битва : міфи і факти (до 310х роковин подій Великої Північної війни на Полтавщині)» за участю д.і.н., проф., зав.
відділу актової археографії Інституту української археографії та джерелознавства імені
М.С. Грушевського НАН України В.А. Брехуненка та д.і.н., доц., провідного наук.
співробітника відділу актової археографії Інституту української археографії та
джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України О.О. Ковалевської. 16 квітня 2019
року.
3. Науково-практичний семінар для вчителів (регіональний) «Формування ключових
компетентностей учнів на уроках історії, географії і громадянської освіти в умовах
реалізації Концепції нової української школи». 25 квітня 2019 р.
4. Науковий семінар «Різні “ми” та спільна історія: як писати та говорити про взаємодію,
ненависть і насильство» (Центр історико-антропологічних досліджень ПНПУ, Український
центр вивчення Голокосту»). 6 березня 2019 року. Полтава – Київ.
13.2.Назви конференцій, проведених у 2020 р.
1.Всеукраїнська наукова конференція «П’яті Череванівські наукові читання» (на пошану
професора А.С. Череваня). 27-28 березня 2020 р.
2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми національнокультурної ідентичності: регіональний вимір». 24-25 вересня 2020 р.
XIII. 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
Дитина й дитинство в середньовічному та ранньомодерному соціумі:
бібліографічний покажчик / уклад.: А. Момот, А. Подгорна, І. Сердюк. Київ:
К.І.С., 2020.
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
1.
Бороденко Е. А. Историко-демографический портрет монахинь второй половины
XVIII столетия (на примере Свято-Покровского Ладинского девичьего монастыря).
Вопросы
истории.
Москва,
2020.
№ 8.
С. 226‒236.
doi:
10.31166/VoprosyIstorii202008Statyi24
2.
Бороденко Е. А. Историко-демографический портрет монахинь второй половины
XVIII столетия (на примере Свято-Покровского Ладинского девичьего монастыря).
Вопросы
истории.
Москва,
2020.
№
8.
С.
226‒236.
doi:
10.31166/VoprosyIstorii202008Statyi24

3.
Borodenko O., Sharavara T., Walancik-Ryba K. Illegal marriages: violation of the
matrimonial requirements by the ukrainian orthodox population during the XVIIIth ‒ the first half
of the XIXth centuries. Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В.
Ільницький]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 16. С. 16‒27. doi:
10.24919/2519-058x.16.210880
4.
Serdiuk I., Voloshyn Yu. Historical Demography in Ukraine: From “Political Arithmetic”
to Non-Political History // Poland’s Demographic Past. 2019. 41. P. 9–32
7.2.У інших наукометричних виданнях (Index Copernicus)
1.
Бороденко Е. А. Метрические книги как источники историко-демографической
информации о брачности украинского социума второй половины XVIII – первой половины
XIX в. Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины, № 1
(118), 2020. С. 5‒10.
2.
Бороденко О. Статевовікові особливості повторно вінчаних наречених (за
матеріалами церковних обшуків Лівобережної України 1836‒1860 рр.). Емінак: науковий
щоквартальник. 2019. № 4 (28) (жовтень-грудень). С. 9‒20. (Index Copernicus)
3.
Бороденко О. А. Метричні книги як джерело у вивченні шлюбності другої XVIII –
першої половини ХІХ століття: можливі дослідницькі ризики. Universum Historiae et
Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології =
Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2 (27). Вип. 2. С. 186‒197. (Index
Copernicus, Група В)
4.
Бороденко О. А. Парафіяльна документація про шлюбно-станові особливості
українського населення першої половини ХІХ століття (на прикладі с. Миколаївка
Роменського повіту Полтавської губернії). Zaporizhzhia Historical Review 2019. Vol. 1(53).
С. 35‒40. (Index Copernicus)
5.
Бороденко О. А. Парафіяльна документація про шлюбно-станові особливості
українського населення першої половини ХІХ століття (на прикладі с. Миколаївка
Роменського повіту Полтавської губернії). Наукові праці історичного факультету
Запорізького національного університету. 2019. Вип. 52. Том 1. С. 33‒38. (Index Copernicus)
6.
Borodenko O. Аge features of the first marriage in ukrainian socium in the middle of the
nineteenth century. Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького
державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія / ред. кол. Василь
Ільницький (головний редактор) та ін. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ
імені Івана Франка. Випуск 1/43 (2019). С. 61‒81. (Index Copernicus)
7.
Жалій Т. В. «Інноваційні технології навчання в процесі підготовки майбутніх
учителів історії: поняття, класифікація, методика використання» // Modern scientific
researches". - Випуск №11, 2020. С. 193-197. (Index Copernicus, (Білорусь).
8.
Жалій Т. В. «Система дотримання академічної доброчесності в педагогічних
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