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I. Науково-педагогічні кадри 
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6,8 8 6 5,35 5 1,3 1 0,15 – – – – 5 5 4 – 5 3 

1.1. Вчене звання професора у 2020 р. отримали – немає. 

1.2. Вчене звання доцента у 2020 р. отримали – немає. 

 

II. Розробки, які впроваджено у 2020 році за межами ЗВО: 

 

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

технічних розробок 

3.1. Інформація про діяльність кафедр з комерціалізації науково-технічних 

розробок. 

3.2. Інформація про отримані документи інтелектуальної власності 

Міжнародні 

охоронні 

документи 

Патенти на винахід 

(корисна модель) 

Свідоцтво про 

реєстрацію 

авторського права 

на твір 

Охоронні 

документи та 

інші ОІВ 

- - - - 

3.3. Інформація про позитивне рішення про видачу патенту на винахід 

 

IV. Список наукових праць, опублікованих у 2020 році у зарубіжних виданнях, 

внесених до баз даних: 

4.1. Scopus та Web of Science: 

№ 

з/п 

Автор Назва 

роботи 

Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер (випуск), 

перша-остання 

сторінки роботи 

ISSN 

- - - - - - 

 

№ 

з/п 

Назва та автори 

розробки 

Важливі 

показники, які 

характеризують 

рівень отриманого 

наукового 

результату; 

переваги над 

аналогами, 

економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження 

(назва 

організації, 

відомча 

належність, 

адреса) 

Дата, № акту 

впровадження 

Практичні 

результати, які 

отримано від 

впровадження 

(обладнання, обсяг 

отриманих коштів, 

налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи 

тощо) 

- - - - - - 



4.2. Index Copernicus: 

№ 

з/п 

Автор Назва 

роботи 

Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер (випуск), 

перша-остання 

сторінки роботи 

ISSN 

- - - - - - 

 

V. Список наукових праць, опублікованих у 2020 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 

- - - - - - 

 

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. Політичний розвиток і політичні 

системи країн світу 

Вільховий Ю.В. 4 

 

№ 

з/п 

Назва проблемної групи Керівник групи Кількість студентів 

1. Етнополітичні трансформації країн 

Європи та Америки на початку 

ХХІ століття 

доц. Вільховий 

Юрій Віталійович 

3 

2. Суспільно-політичне життя 

слов’янських народів (ХІХ-

ХХ століття) 

доц. Тронько Тетяна 

Володимирівна 

6 

3. Політична культура та політичні 

системи на сучасному Сході 

доц. Бесєдіна 

Наталія Василівна 

4 

4. Освіта і виховання в Європі 

XIV-XV століть 

доц. Год Наталія 

Володимирівна 

4 

5. Особливості історичного розвитку 

античної цивілізації 

ст. викл. Рибачук 

Віктор Олексійович 

3 

6. Слов’янські народи періоду 

Середньовіччя в європейській історії 

доц. Лахно 

Олександр 

Петрович 

6 

 



6.2. Проведені кафедрою студентські наукові конференції 

№ 

з/п 

Повна назва 

конференції 

(семінару) 

Рівень 

(міжнародна, 

всеукраїнська. 

регіональна, 

університетська) 

Дата 

проведення 

Кількість 

учасників 

Наявність 

збірника 

матеріалів 

конференції 

1. XХІІІ наукова 

конференція 

студентів, 

магістрантів і 

аспірантів 

факультету історії та 

географії 

університетська квітень 

2020 р. 

70 наявний 

2. Другі Полтавські 

студентські наукові 

читання зі 

всесвітньої історії 

(присвячені 60-літтю 

професора Бориса 

Года) 

всеукраїнська з 

міжнародною 

участю 

17 

листопада 

2020 р. 

60 наявний 

 

6.3. Студентські публікації 

6.3.1. Самостійні студентські публікації (кількість та список) – 38. 

1. Григорчук А. Історичний досвід становлення фашистської моделі тоталітаризму в 

Італії. Збірник матеріалів XХІІІ наукової конференції студентів, магістрантів і 

аспірантів факультету історії та географії. Квітень 2020 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 

2020. С. 73-76. 

2. Губаньов Ю. Становлення культу елліністичного правителя в Птолемеївському Єгипті. 

Збірник матеріалів XХІІІ наукової конференції студентів, магістрантів і аспірантів 

факультету історії та географії. Квітень 2020 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2020. С. 76-

79. 

3. Данильченко Д. Теодор Герцль – основоположник політичного сіонізму. Збірник 

матеріалів XХІІІ наукової конференції студентів, магістрантів і аспірантів 

факультету історії та географії. Квітень 2020 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2020. С. 79-

81. 

4. Дендеберя Д. Генеза двопартійної системи Великобританії. Збірник матеріалів XХІІІ 

наукової конференції студентів, магістрантів і аспірантів факультету історії та 

географії. Квітень 2020 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2020. С. 81-85. 

5. Закладна А. Трансформація релігійних поглядів Джона Вікліфа в контексті 

проповідувань Яна Гуса. Збірник матеріалів XХІІІ наукової конференції студентів, 

магістрантів і аспірантів факультету історії та географії. Квітень 2020 року. 

Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2020. С. 85-87. 

6. Зозуля Л. Особливості вчення Яна Гуса. Збірник матеріалів XХІІІ наукової конференції 

студентів, магістрантів і аспірантів факультету історії та географії. Квітень 

2020 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2020. С. 87-89. 

7. Кисіль Р. Роль військових інженерів в перемозі у війні за незалежність США 1775-

1783 рр. (на прикладі Т.Костюшка та Ж.Лафаєта). Збірник матеріалів XХІІІ наукової 

конференції студентів, магістрантів і аспірантів факультету історії та географії. 

Квітень 2020 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2020. С. 89-94. 



8. Колеснікова М. Особливості вивчення джерел слов’янського язичництва. Збірник 

матеріалів XХІІІ наукової конференції студентів, магістрантів і аспірантів 

факультету історії та географії. Квітень 2020 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2020. С. 94-

100. 

9. Конько Д. Січневе повстання у контексті формування польської модерної нації. Збірник 

матеріалів XХІІІ наукової конференції студентів, магістрантів і аспірантів 

факультету історії та географії. Квітень 2020 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2020. 

С. 100-102. 

10. Кравченко М. Трагізм і значення битви на Косовому полі у сербських гуслярів: основа 

творення «Косовського міфу». Збірник матеріалів XХІІІ наукової конференції 

студентів, магістрантів і аспірантів факультету історії та географії. Квітень 

2020 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2020. С. 102-105. 

11. Кругловецька В. Авраам Лінкольн: історичний портрет. Збірник матеріалів XХІІІ 

наукової конференції студентів, магістрантів і аспірантів факультету історії та 

географії. Квітень 2020 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2020. С. 105-108. 

12. Ланін В. Югославія: злочин без покарання. Збірник матеріалів XХІІІ наукової 

конференції студентів, магістрантів і аспірантів факультету історії та географії. 

Квітень 2020 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2020. С. 108-111. 

13. Максимовський А. Каталонський референдум 2017 року: причини й наслідки. Збірник 

матеріалів XХІІІ наукової конференції студентів, магістрантів і аспірантів 

факультету історії та географії. Квітень 2020 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2020. 

С. 111-114. 

14. Мошко Т. Ольстерська проблема: національні протиріччя чи багатовіковий опір 

політиці Великобританії? Збірник матеріалів XХІІІ наукової конференції студентів, 

магістрантів і аспірантів факультету історії та географії. Квітень 2020 року. 

Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2020. С. 114-117. 

15. Сергієнко В. Сучасний стан північноірландського конфлікту. Збірник матеріалів XХІІІ 

наукової конференції студентів, магістрантів і аспірантів факультету історії та 

географії. Квітень 2020 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2020. С. 117-120. 

16. Баланчук Н. Система імперського правління у середньовічному Китаї епохи Тан (618-

907 рр.). Другі Полтавські студентські наукові читання зі всесвітньої історії 

(присвячені 60-літтю професора Бориса Года) : Матеріали доповідей і повідомлень 

Всеукраїнської з міжнародною участю онлайн-конференції; 17 листопада 2020 року. 

Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2020. С. 17-25. 

17. Колеснікова М. Мистецтво в житті первісного суспільства: витоки та значення. Другі 

Полтавські студентські наукові читання зі всесвітньої історії (присвячені 60-літтю 

професора Бориса Года) : Матеріали доповідей і повідомлень Всеукраїнської з 

міжнародною участю онлайн-конференції; 17 листопада 2020 року. Полтава: ПНПУ 

імені В. Г. Короленка, 2020. С. 25-32. 

18. Конопльов А. Місце та роль елітних підрозділів в армії Західної Римської імперії. Другі 

Полтавські студентські наукові читання зі всесвітньої історії (присвячені 60-літтю 

професора Бориса Года) : Матеріали доповідей і повідомлень Всеукраїнської з 

міжнародною участю онлайн-конференції; 17 листопада 2020 року. Полтава: ПНПУ 

імені В. Г. Короленка, 2020. С. 32-42. 

19. Кравченко М. Становлення і розвиток Сербської православної церкви у Середні віки. 

Другі Полтавські студентські наукові читання зі всесвітньої історії (присвячені 60-

літтю професора Бориса Года) : Матеріали доповідей і повідомлень Всеукраїнської з 

міжнародною участю онлайн-конференції; 17 листопада 2020 року. Полтава: ПНПУ 

імені В. Г. Короленка, 2020. С. 42-45. 

20. Ланін В. Феномен етнічних релігій: історико-типологічна ідентифікація. Другі 

Полтавські студентські наукові читання зі всесвітньої історії (присвячені 60-літтю 

професора Бориса Года) : Матеріали доповідей і повідомлень Всеукраїнської з 



міжнародною участю онлайн-конференції; 17 листопада 2020 року. Полтава: ПНПУ 

імені В. Г. Короленка, 2020. С. 45-48. 

21. Хмелевський Д. Белігеративні характеристики фортець Європи. Другі Полтавські 

студентські наукові читання зі всесвітньої історії (присвячені 60-літтю професора 

Бориса Года) : Матеріали доповідей і повідомлень Всеукраїнської з міжнародною 

участю онлайн-конференції; 17 листопада 2020 року. Полтава: ПНПУ імені 

В.Г.Короленка, 2020. С. 48-53. 

22. Шарапова Н. Роль династії Дуло в утворенні Великої Булгарії. Другі Полтавські 

студентські наукові читання зі всесвітньої історії (присвячені 60-літтю професора 

Бориса Года) : Матеріали доповідей і повідомлень Всеукраїнської з міжнародною 

участю онлайн-конференції; 17 листопада 2020 року. Полтава: ПНПУ імені 

В.Г.Короленка, 2020. С. 53-57. 

23. Закладна А. Ідеологічна трансформація релігійного життя у баченні Яна Гуса. Другі 

Полтавські студентські наукові читання зі всесвітньої історії (присвячені 60-літтю 

професора Бориса Года): Матеріали доповідей і повідомлень Всеукраїнської з 

міжнародною участю онлайн-конференції; 17 листопада 2020 року. Полтава: ПНПУ 

імені В. Г. Короленка, 2020. С. 69-71. 

24. Зозуля Л. Вікторіанська доба в історії Англії. Другі Полтавські студентські наукові 

читання зі всесвітньої історії (присвячені 60-літтю професора Бориса Года) : 

Матеріали доповідей і повідомлень Всеукраїнської з міжнародною участю онлайн-

конференції; 17 листопада 2020 року. Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2020. 

С. 71-75. 

25. Іванова В. Історичний портрет імператора Муцухіто. Другі Полтавські студентські 

наукові читання зі всесвітньої історії (присвячені 60-літтю професора Бориса Года) : 

Матеріали доповідей і повідомлень Всеукраїнської з міжнародною участю онлайн-

конференції; 17 листопада 2020 року. Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2020. 

С. 75-82. 

26. Карпов В. Конституційний процес в Індії у період британського колоніального режиму. 

Другі Полтавські студентські наукові читання зі всесвітньої історії (присвячені 60-

літтю професора Бориса Года) : Матеріали доповідей і повідомлень Всеукраїнської з 

міжнародною участю онлайн-конференції; 17 листопада 2020 року. Полтава: ПНПУ 

імені В. Г. Короленка, 2020. С. 87-92. 

27. Кисіль Р. Унесок військових інженерів Т.Костюшка та Ж.Лафаєта у перемогу у війні за 

незалежність США 1775-1783 рр. Другі Полтавські студентські наукові читання зі 

всесвітньої історії (присвячені 60-літтю професора Бориса Года) : Матеріали 

доповідей і повідомлень Всеукраїнської з міжнародною участю онлайн-конференції; 

17 листопада 2020 року. Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2020. С. 92-98. 

28. Михалевич А. Джуліо Мазаріні та встановлення французького абсолютизму. Другі 

Полтавські студентські наукові читання зі всесвітньої історії (присвячені 60-літтю 

професора Бориса Года) : Матеріали доповідей і повідомлень Всеукраїнської з 

міжнародною участю онлайн-конференції; 17 листопада 2020 року. Полтава: ПНПУ 

імені В. Г. Короленка, 2020. С. 98-104. 

29. Скрипник К. Історичний портрет Мартіна Лютера. Другі Полтавські студентські 

наукові читання зі всесвітньої історії (присвячені 60-літтю професора Бориса Года) : 

Матеріали доповідей і повідомлень Всеукраїнської з міжнародною участю онлайн-

конференції; 17 листопада 2020 року. Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2020. 

С. 116-121. 

30. В’язінько В. Каталонський національно-політичний рух на сучасному етапі. Другі 

Полтавські студентські наукові читання зі всесвітньої історії (присвячені 60-літтю 

професора Бориса Года): Матеріали доповідей і повідомлень Всеукраїнської з 

міжнародною участю онлайн-конференції; 17 листопада 2020 року. Полтава: ПНПУ 

імені В. Г. Короленка, 2020. С. 137-141. 



31. Григорчук А. Італійський фашизм: зародження і типологічні ознаки. Другі Полтавські 

студентські наукові читання зі всесвітньої історії (присвячені 60-літтю професора 

Бориса Года) : Матеріали доповідей і повідомлень Всеукраїнської з міжнародною 

участю онлайн-конференції; 17 листопада 2020 року. Полтава: ПНПУ імені 

В. Г. Короленка, 2020. С. 147-151. 

32. Дарюга Е. Суспільно-політичний розвиток Польщі у другій половині 1980-х – на 

початку 1990-х років: демократичні перетворення і реформаторський рух. Другі 

Полтавські студентські наукові читання зі всесвітньої історії (присвячені 60-літтю 

професора Бориса Года) : Матеріали доповідей і повідомлень Всеукраїнської з 

міжнародною участю онлайн-конференції; 17 листопада 2020 року. Полтава: ПНПУ 

імені В. Г. Короленка, 2020. С. 151-154. 

33. Дейнека О. Ясір Арафат: політичний портрет. Другі Полтавські студентські наукові 

читання зі всесвітньої історії (присвячені 60-літтю професора Бориса Года) : 

Матеріали доповідей і повідомлень Всеукраїнської з міжнародною участю онлайн-

конференції; 17 листопада 2020 року. Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2020. 

С. 154-158. 

34. Зуй А. Чеський досвід демократичних перетворень: уроки для України. Другі 

Полтавські студентські наукові читання зі всесвітньої історії (присвячені 60-літтю 

професора Бориса Года) : Матеріали доповідей і повідомлень Всеукраїнської з 

міжнародною участю онлайн-конференції; 17 листопада 2020 року. Полтава: ПНПУ 

імені В. Г. Короленка, 2020. С. 158-165. 

35. Сельвіч О. Консервативні тенденції у суспільно-політичному житті СРСР у період 

«застою». Другі Полтавські студентські наукові читання зі всесвітньої історії 

(присвячені 60-літтю професора Бориса Года) : Матеріали доповідей і повідомлень 

Всеукраїнської з міжнародною участю онлайн-конференції; 17 листопада 2020 року. 

Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2020. С. 229-234. 

36. Сергієнко В. Ірландська проблема в новітній історії Великобританії. Другі Полтавські 

студентські наукові читання зі всесвітньої історії (присвячені 60-літтю професора 

Бориса Года) : Матеріали доповідей і повідомлень Всеукраїнської з міжнародною 

участю онлайн-конференції; 17 листопада 2020 року. Полтава: ПНПУ імені 

В.Г.Короленка, 2020. С. 234-239. 

37. Сергієнко В. Нові виклики міжнародного тероризму. Другі Полтавські студентські 

наукові читання зі всесвітньої історії (присвячені 60-літтю професора Бориса Года): 

Матеріали доповідей і повідомлень Всеукраїнської з міжнародною участю онлайн-

конференції; 17 листопада 2020 року. Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2020. 

С. 239-242. 

38. Дарюга Е. Критика християнства та інтерпретація Ісуса Христа в творчості Ніцше. 

Зборнік матэрыялаў Міжнароднай навукова-практычнай інтэрнэт-канферэнцыі 

«Краіны Цэнтральнай, Усходняй і Паўднёва-Усходняй Еўропы ў гістарычным 

дыскурсе Заходняй цывілізацыі» (7 красавіка 2020 года). Палтава-Віцебск, 2020. Режим 

доступу: https://hist.vsu.by/научные-мероприятия-2020/ 

6.3.2. Студентські публікації у співавторстві із науковими керівниками (кількість та 

список) – 3. 

1. Тронько Т.В., Костиренко Т.О. Використання проєктної технології при викладанні 

новітньої історії слов’янських народів (з досвіду роботи). Теорія та методика навчання 

суспільних дисциплін: науково-педагогічний журнал, вип.8 / Заг. ред. проф. 

Михайличенко О.В. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка. 2020. С.13-18. ISSN 2521-

1927. 

2. Тронько Т.В., Писарчук А.В. Проблема німецької ідентичності після об’єднання НДР та 

ФРН. Зборнік матэрыялаў Міжнароднай навукова-практычнай інтэрнэт-канферэнцыі 

«Краіны Цэнтральнай, Усходняй і Паўднёва-Усходняй Еўропы ў гістарычным дыскурсе 

https://hist.vsu.by/научные-мероприятия-2020/


Заходняй цывілізацыі» (7 красавіка 2020 года). Палтава-Віцебск, 2020. Режим доступу: 

https://hist.vsu.by/научные-мероприятия-2020/ 

3. Вільховий Ю., Найда Н. Східнослов’янські оберегові символи в семантиці українського 

народного костюму. Сучасні соціокультурні процеси: компетентісно-аксіологічний 

аспект: Збірник статей і матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції 

(28-29 жовтня 2020 р.). Полтава: ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2020. С. 369-374. 

 

6.4. Результати участі студентів у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(вказати тільки переможців) 

ПІП студента Предмет Місце 

- - - 

 

6.5. Результати участі студентів у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт (вказати тільки переможців) 

ПІП студента Галузь Місце 

Дешко Богдан  Історія та археологія 3 

 

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

(до 20 рядків) 

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

рядків) 

 

VII.  Науково-дослідна та інноваційна діяльність молодих учених 

 

7.1. Окремі статистичні дані навести відповідно до таблиці: 

Роки Кількість студентів, які 

беруть участь у наукових 

дослідженнях 

 

Кількість молодих 

учених, які працюють 

на кафедрі 

Кількість молодих 

учених, які 

залишаються у ЗВО 

після закінчення 

аспірантури 

2016 48 - - 

2017 46 - - 

2018 81 1 1 

2019 52 1 - 

2020 30 1 - 

 

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

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

(штатні викладачі) 

 

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

та результати їх роботи (до 20 рядків). 

Немає. 

 

IX. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями 

https://hist.vsu.by/научные-мероприятия-2020/


9.1. Договори та угоди, укладені до 2020 р., дія яких продовжується 

 

Країна 

партнер 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в рамках 

якого здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні результати 

від співробітництва 

Номер 

договору 

- - - - - - 

 

9.2. Договори та угоди, укладені в 2020 р. 

Країна 

партнер 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в рамках 

якого здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні результати 

від співробітництва 

Номер 

договору 

Респуб-

ліка 

Білорусь 

Вітебський 

державний 

університет 

імені 

П.М.Маше-

рова 

Академічна 

співпраця в галузі 

освіти та наукових 

досліджень 

Угода 

№11/01-66/69 

від 25.11.2020 р., 

на 5 років 

Проведення 

конференції з 

міжнародною участю 

«Другі Полтавські 

студентські наукові 

читання зі всесвітньої 

історії (присвячені 60-

літтю професора 

Бориса Года)» 

№11/01-

66/69 

 

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

результати відрядження, до 10 рядків). 

 

X. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась 

спільно з науковими установами Національної академії наук України та 

Національної академії педагогічних наук України (до 20 рядків) 

1. Наукова установа: Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені 

Г.С.Сковороди НАН України 

2. Напрями діяльності: 

− Спільні структурні підрозділи 

− Тематика досліджень: «Релігійний атлас Полтавщини» 

− Видавнича діяльність 

− Стажування студентів та аспірантів на базі академічних установ 

− Результативність спільної співпраці 

− Об’єднання зусиль щодо створення спільних центрів колективного 

користування наукоємним обладнанням, шляхи вирішення цього питання 

 

XI. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністрацією, обласною радою спрямовані 

на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення 

регіональних потреб (до 10 рядків). 
У червні 2020 року Департамент культури і туризму Полтавської ОДА і ПНПУ імені 

В.Г.Короленка підписали 3 угоди про підготовку і видання трьох випусків ілюстрованого 

довідника-путівника релігійних організацій області «Релігійний атлас Полтавщини»: 

(Договір №23 від 1.06.2020 року «Релігійний атлас Полтавщини. Православ’я»); (Договір 

№24 від 1.06.2020 року «Релігійний атлас Полтавщини. Римо-католицизм, іслам, 

національні, нові й нетрадиційні релігії»); (Договір №25 від 1.06.2020 року «Релігійний 

атлас Полтавщини. Протестантизм»). Загальна вартість трьох угод склала 114 000 (сто 

чотирнадцять тисяч) гривень. 



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

робочого часу викладачів та мають номер державної реєстрації УкрІНТЕІ: 

 

 

XIII. 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 - 1 

Всеукраїнська конференція 1 - 1 1 

 

13.2. Назви конференцій, проведених у 2020 р. 

1. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Країни Центральної, Східної та 

Південно-Східної Європи у історичному дискурсі Західної цивілізації» (7 квітня 

2020 року).  

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми національно-

культурної ідентичності: регіональний вимір» (24-25 вересня 2020 року). 

 

XIV. Інформація про наукові публікації викладачів кафедри (повний 

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

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

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

1. Монографія, словник, довідник 

            1.1. видані за кордоном 

1. Loboda Dmytro. Offsetting Mass Culture And The Future Of Education: Corona-Crisis 

Relations. Education in the post-coronavirus world: the place of information and innovative 

technologies. Katowice: Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. P. 319-

323. (колективна монографія) 

URL: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjouuOPoqrtAh

WClIsKHZTEBhgQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.wydawnictwo.wst.pl%2

Тема та 

№ державної реєстрації 

Науковий керівник Науковий результат Його значимість 

«Духовні, політичні та 

освітні практики в 

соціокультурному 

розвиткові людства» 

№ 0118U004308 

[Б.В. Год] Наукові статті у 

колективній 

монографії, інших 

наукометричних 

виданнях, 

публікаціях у 

збірниках 

міжнародної та 

всеукраїнських 

конференцій 

Досліджено 

різні аспекти 

духовно-

релігійного, 

соціально-

політичного та 

освітньо-

культурного 

розвитку 

людства з 

залученням 

нових архівних 

матеріалів 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjouuOPoqrtAhWClIsKHZTEBhgQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.wydawnictwo.wst.pl%2Fuploads%2Ffiles%2Fe65c66723e9c5d3733f19bdc5fa7d924.pdf&usg=AOvVaw1BwAmcWcKZEdq2Fkojf33i
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjouuOPoqrtAhWClIsKHZTEBhgQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.wydawnictwo.wst.pl%2Fuploads%2Ffiles%2Fe65c66723e9c5d3733f19bdc5fa7d924.pdf&usg=AOvVaw1BwAmcWcKZEdq2Fkojf33i


Fuploads%2Ffiles%2Fe65c66723e9c5d3733f19bdc5fa7d924.pdf&usg=AOvVaw1BwAmcW

cKZEdq2Fkojf33i 

1.2. видані в Україні 

2. Підручник для ЗВО (з грифом Вченої ради) 

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

1. Лахно О. Навчальна музейно-етнографічна практика: організація та проведення: Навч. 

посібник. Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2020. 93 с. 

2. Бесєдіна Н.В. Нова історія світу: Середньовічна та нова історія країн Азії та Африки: 

Навчально-методичний посібник. Полтава: ПП Мирон І. А., 2020. 204 с. 

4. Підручник для ЗСО (з грифом МОН) 

5. Навчальний посібник для ЗСО (з грифом МОН) 

6. Мультимедійний посібник 

7. Стаття 

7.1. У наукометричних виданнях включених до баз даних Scopus, Web of Science 

7.2. У інших наукометричних виданнях 

1. Лахно О.П. Прояви грубого адміністрування діяльності віруючих-прибічників 

Оргкомітету Євангельських християн-баптистів радянськими органами влади. 

Integración de las ciencias fundamentales y aplicadas en elparadigma de la sociedad post-

industrial: Colección de documentos científicos «ΛΌГOΣ» con actas de la Conferencia 

Internacional Científica y Práctica. (Vol. 5), 24 de abril de 2020. Barcelona, España: 

Plataforma Europea de la Ciencia, 2020. РР. 100-103. (ISBN: 978-84-544-6785-3; Індексація: 

Google Scholar, CrossRef, ORCID, OUCI, OpenAIRE). 

2. Loboda Dmytro. Renaissance educational guidelines of the «Ideal governor» training in «Song 

of the bison» by Belarusian thinker Mykola Husovsky. Middle European Scientific Bulletin. 

2020. Vol. 1. P. 20-23. URL: 

https://cejsr.academicjournal.io/index.php/journal/article/download/5/7 

3. Тронько Т.В. Допомога ченців Київського Золотоверхого Михайлівського монастиря 

військовим і пораненим у роки російсько-японської війни. Virtus: Scientific Journal. 

January, № 40, 2020. С.214 – 217. 

4. Тронько Т.В., Костиренко Т.О. Використання проєктної технології при викладанні 

новітньої історії слов’янських народів (з досвіду роботи). Теорія та методика навчання 

суспільних дисциплін: науково-педагогічний журнал, вип. 8 / Заг. ред. проф. 

Михайличенко О.В. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка. 2020. С.13-18. 

7.3. У фахових виданнях категорії Б (за профілем кафедри) 

7.4. В університетських не фахових виданнях 

1. Год Н., Басенко Р. Ранньомодерна молодіжна політика ордену єзуїтів у фокусі 

європейської та американської історіографій. Історична пам’ять. 2020. Вип. 1 (42). С. 

61–71. 

2. Loboda D., Semenovska L. Східнослов’янський еталон синкретизму ренесансної 

гуманістичної думки і християнської догматики в етико-педагогічній спадщині 

Францішека Скорини. Українська професійна освіта. 2019. Вип. 6. С. 112-120. URL: 

http://upepnpu.pnpu.edu.ua/issue/download/12456/6485 

3. Лобода Д.О. «Ви повинні виховувати короля!» – ренесансний образ ідеального 

правителя східноєвропейського мислителя Андрія Волана. Збірник наукових праць 

викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету. 

Полтава: Астрая, 2020. С. 204-207. 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjouuOPoqrtAhWClIsKHZTEBhgQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.wydawnictwo.wst.pl%2Fuploads%2Ffiles%2Fe65c66723e9c5d3733f19bdc5fa7d924.pdf&usg=AOvVaw1BwAmcWcKZEdq2Fkojf33i
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjouuOPoqrtAhWClIsKHZTEBhgQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.wydawnictwo.wst.pl%2Fuploads%2Ffiles%2Fe65c66723e9c5d3733f19bdc5fa7d924.pdf&usg=AOvVaw1BwAmcWcKZEdq2Fkojf33i
https://cejsr.academicjournal.io/index.php/journal/article/download/5/7
http://upepnpu.pnpu.edu.ua/issue/download/12456/6485


4. Рибачук В. «Хвалять дітям добрую науку»: реінтерпретації єзуїтського гуманізму в 

історичному дискурсі видавничої серії «Studies of humanizm jesuits». Історична пам’ять. 

2019. №2. С. 104-109. 

7.5. У інших (не фахових) виданнях 

1. Вільховий Ю. «Синодальний акт» Константинопольського патріархату 1686 року: 

канонічний аналіз та історична справедливість. Полтавські єпархіальні відомості 

(часопис Полтавської єпархії ПЦУ). Число 15-16. Полтава, 2019-2020. С. 65-75. 

8. Публікації у збірниках матеріалів конференцій 

8.1. Міжнародних конференцій 

1. Лахно О.П. Особливості національно-культурного відродження у Чорногорії та Сербії у 

ХVІІІ-ХІХ ст. Зборнік матэрыялаў Міжнароднай навукова-практычнай інтэрнэт-

канферэнцыі «Краіны Цэнтральнай, Усходняй і Паўднёва-Усходняй Еўропы ў 

гістарычным дыскурсе Заходняй цывілізацыі» (7 красавіка 2020 года). Палтава-Віцебск, 

2020. С. 160-175. Режим доступу: https://hist.vsu.by/научные-мероприятия-2020/ 

2. Лахно О.П. Самвидав Спілки Церков Євангельських християн-баптистів на теренах 

Радянського Союзу. Зборнік матэрыялаў Міжнароднай навукова-практычнай 

інтэрнэт-канферэнцыі «Краіны Цэнтральнай, Усходняй і Паўднёва-Усходняй Еўропы ў 

гістарычным дыскурсе Заходняй цывілізацыі» (7 красавіка 2020 года). Палтава-Віцебск, 

2020. С. 290-302. Режим доступу: https://hist.vsu.by/научные-мероприятия-2020/ 

3. Вільховий Ю.В. Особливості суспільно – політичного розвитку Польщі у другій 

половині 1980-х років: антитоталітарні перетворення та ідеологічні трансформації. 

Зборнік матэрыялаў Міжнароднай навукова-практычнай інтэрнэт-канферэнцыі 

«Краіны Цэнтральнай, Усходняй і Паўднёва-Усходняй Еўропы ў гістарычным дыскурсе 

Заходняй цывілізацыі» (7 красавіка 2020 года). Полтава – Вітебськ, 2020. С. 29 – 43. 

Режим доступу: https://hist.vsu.by/научные-мероприятия-2020/ 

4. Цимбалюк О. М., Вільховий Ю. В. Історичні аспекти розвитку церкви менонітів в 

Україні. Зборнік матэрыялаў Міжнароднай навукова-практычнай інтэрнэт-

канферэнцыі «Краіны Цэнтральнай, Усходняй і Паўднёва-Усходняй Еўропы ў 

гістарычным дыскурсе Заходняй цывілізацыі» (7 красавіка 2020 года). Полтава – 

Вітебськ, 2020. С. 339-345. Режим доступу: https://hist.vsu.by/научные-мероприятия-

2020/ 

5. Год Н. Ренесансний гуманізм і християнська традиція у європейському 

соціокультурному просторі. Зборнік матэрыялаў Міжнароднай навукова-практычнай 

інтэрнэт-канферэнцыі «Краіны Цэнтральнай, Усходняй і Паўднёва-Усходняй Еўропы ў 

гістарычным дыскурсе Заходняй цывілізацыі» (7 красавіка 2020 года). Полтава-

Вітебськ, 2020. С. 129–139. Режим доступу: https://hist.vsu.by/научные-мероприятия-

2020/ 

6. Бесєдіна Н. Автономні релігійно-політичні утворення іншовірців у складі Османської 

імперії: візантійський міллет. Зборнік матэрыялаў Міжнароднай навукова-практычнай 

інтэрнэт-канферэнцыі «Краіны Цэнтральнай, Усходняй і Паўднёва-Усходняй Еўропы ў 

гістарычным дыскурсе Заходняй цывілізацыі» (7 красавіка 2020 года). Полтава-

Вітебськ, 2020. С. 20–29. Режим доступу: https://hist.vsu.by/научные-мероприятия-2020/ 

7. Лобода Д.А. Отношения местного населения Полтавы с американскими 

военнослужащими в ходе операции «Френтик». Победа – одна на всех: материалы II 

Международной научно-практической конференции, Витебск, 23–24 апреля 2020 г. 

Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2020. С. 69-72. 
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8. Лобода Д.А. «Неидеальное» правление женщин в эпоху европейского Возрождения в 

историческом дискурсе. Зборнік матэрыялаў Міжнароднай навукова-практычнай 

інтэрнэт-канферэнцыі «Краіны Цэнтральнай, Усходняй і Паўднёва-Усходняй Еўропы ў 

гістарычным дыскурсе Заходняй цывілізацыі» (7 красавіка 2020 года). Полтава-

Вітебськ, 2020. С. 302-312. Режим доступу: https://hist.vsu.by/научные-мероприятия-

2020/ 

9. Рибачук В.О. Відродження єдиної європейської традиції у творчості Т.С.Еліота. Зборнік 

матэрыялаў Міжнароднай навукова-практычнай інтэрнэт-канферэнцыі «Краіны 

Цэнтральнай, Усходняй і Паўднёва-Усходняй Еўропы ў гістарычным дыскурсе Заходняй 

цывілізацыі» (7 красавіка 2020 года). Палтава-Віцебск, 2020. Режим доступу: 

https://hist.vsu.by/научные-мероприятия-2020/ 

10. Тронько Т.В. Мотиваційні засади благодійної діяльності (історіографічний аспект). 

Зборнік матэрыялаў Міжнароднай навукова-практычнай інтэрнэт-канферэнцыі 

«Краіны Цэнтральнай, Усходняй і Паўднёва-Усходняй Еўропы ў гістарычным дыскурсе 

Заходняй цывілізацыі» (7 красавіка 2020 года). Полтава-Вітебськ, 2020. С.325 - 331. 

Режим доступу: https://hist.vsu.by/научные-мероприятия-2020/ 

11. Тронько Т.В. Писарчук А.В. Проблема німецької ідентичності після об’єднання НДР 

та ФРН. Зборнік матэрыялаў Міжнароднай навукова-практычнай інтэрнэт-

канферэнцыі «Краіны Цэнтральнай, Усходняй і Паўднёва-Усходняй Еўропы ў 

гістарычным дыскурсе Заходняй цывілізацыі» (7 красавіка 2020 года). Полтава-

Вітебськ, 2020. С.88-92. Режим доступу: https://hist.vsu.by/научные-мероприятия-2020/ 

12. Лобода Д.О. Зародження ідеї освіченого абсолютизму в творах гуманіста Тіто Лівіо 

Фруловізі. Збірник матеріалів IV Міжнародної наукової конференції «Історико-

краєзнавчі дослідження: традиції та інновації» (28-29 листопада 2019 р., Суми). С. 167-

175. 

13. Лобода Д.О. Военно-стратегические и дипломатические истоки операции 

«Френтик». Актуальные проблемы международных отношений и дипломатии: 

материалы V Международной научно-практической конференции, Витебск, 21–22 мая 

2020 г. / Витеб. гос. ун-т; редкол.: А.П. Косов (гл. ред.) [и др.]. Витебск: ВГУ имени П.М. 

Машерова, 2020. С. 52-57. 
14. Лобода Д.О. Ціннісно-педагогічні релеванти підготовки «ідеального правителя» 

доби європейського Ренесансу. Ціннісно-орієнтований підхід в освіті і виклики 

євроінтеграції: матер. Міжнар. наук.-метод. конф. (Суми, 29-30 травня 2020 р.) / ред. 

колегія: В.М.Завгородня, А.М. Куліш, та ін. Суми: Сумський державний університет, 

2020. С. 149-151. 

15. Лобода Д.О. Ідеал гуманістичного освіченого і морально досконалого правителя 

Ферарського мислителя XV століття Тіто Лівіо Фруловізі. Дидаскал. Полтава: ПНПУ, 

2020. С. 143-146. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/13773/1/48.pdf. 

16. Лобода Д.О. Дипломатія «на крилах»: підготовка до операції «Френтік» на 

Полтавщині. Україна в сучасному світі: Матеріали Міжнародної наукової конференції 

(18-19 червня 2020 р., м. Суми). Суми: ФОП Цьома С.П., 2020. С. 40-44. 

8.2. Всеукраїнських конференцій 

1. Лахно О.П. Наукові успіхи викладачів і здобувачів вищої освіти факультету історії та 

географії упродовж 2019 року. Збірник матеріалів XХІІІ наукової конференції студентів, 

магістрантів і аспірантів факультету історії та географії. Квітень 2020 року. 

Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2020. С. 9-10. 
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2. Лахно О. Дисидентська діяльність О. Прокоф’єва як наслідок репресій проти церков 

Євангельських християн-баптистів у 50 – 60-х роках ХХ століття. Тоталітаризм як 

система знищення національної пам’яті: збірник наукових праць за матеріалами 

всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 11 – 12 червня 

2020 року / науковий редактор Тетяна Єщенко. Львів: Друкарня Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. С. 465-469. 

3. Лахно О. Особливості інтерв’ювання респондентів під час польової етнографічної 

практики студентів-істориків. Сучасні проблеми національно-культурної ідентичності: 

регіональний вимір : зб. наук. статей за матеріалами Всеукраїнської науково-

практичної конференції (24-25 вересня 2020 року). Полтава: ПНПУ імені В.Г.Короленка, 

2020. С. 135-146. 

4. Лобода Д.О. Едукаційні потенції упровадження дисциплін з історії європейської 

ідентичності та ментальності у вищій школі. Сучасні соціокультурні процеси: 

компетентісно-аксіологічний аспект: Збірник статей і матеріалів Міжнародної 

науково-практичної конференції (28-29 жовтня 2020 р.). Полтава: ПНПУ імені 

В.Г.Короленка, 2020. С. 79-86. 

5. Бесєдіна Н. Збиральницька і фондова робота музейних закладів Полтавщини наприкінці 

1950-х – 1980-х роках. Сучасні соціокультурні процеси: компетентісно-аксіологічний 

аспект: Збірник статей і матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (28-

29 жовтня 2020 р.). Полтава: ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2020. С. 237-245. 

6. Вільховий Ю., Найда Н. Східнослов’янські оберегові символи в семантиці українського 

народного костюму. Сучасні соціокультурні процеси: компетентісно-аксіологічний 

аспект: Збірник статей і матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (28-

29 жовтня 2020 р.). Полтава: ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2020. С. 369-374. 

7. Вільховий Ю. Конфесійний розвиток Полтавщини на початку ХХ століття: Тенденції, 

проблеми і перспективи. П’яті Череванівські наукові читання (на пошану професора 

А.С.Череваня: збірник наукових статей. Випуск V. Полтава: ПНПУ імені 

В.Г.Короленка, 2020. С. 205-212. 

8. Вільховий Ю., Год Н. Борис Васильович Год: учений, педагог, вихователь. Другі 

Полтавські студентські наукові читання зі всесвітньої історії (присвячені 60-літтю 

професора Бориса Года) : Матеріали доповідей і повідомлень Всеукраїнської з 

міжнародною участю онлайн-конференції; 17 листопада 2020 року. Полтава: ПНПУ 

імені В. Г. Короленка, 2020. С. 10-16. 

 

XV.  Питомі показники результативності наукової діяльності кафедри у 2020 р. 

k1 
Кількість захищених у 2020 р. кандидатських дисертацій / кількість ставок 

НПП* 

- 

k2 Кількість захищених у 2020  р. докторських дисертацій / кількість ставок НПП - 

k3 
Кількість отриманих у 2020  р. вчених звань доцента і професора / кількість ставок 

НПП 

- 

k4 
Кількість отриманих у 2020  р. державних нагород для молодих учених / 

кількість ставок НПП 

- 

k5 
Обсяг надходжень у 2020 р. до спеціального фонду державного бюджету (тис. 

грн) за НП**/кількість ставок НПП 

16,91 



k6 
Обсяг надходжень у 2020  р. до загального фонду державного бюджету (тис. 

грн) за НП / кількість ставок НПП 

- 

k7 
Обсяг фінансування у 2020  р. НП із міжнародних фондів (тис. грн) / кількість ставок 

НПП 

- 

k8 
Кількість отриманих у 2020  р. охоронних документів, право власності на які 

належить Університету /кількість ставок НПП 

- 

k9 Кількість опублікованих у 2020  р. монографій / кількість ставок НПП 0,15 

k10 
Кількість наукових публікацій за 2020 р. у центральних, фахових виданнях 

України та у зарубіжних виданнях / кількість ставок НПП 

0,44 

k11 
Кількість публікацій за 2020 р. у наукометричних базах даних Scopus і Web of 

Science/ кількість ставок НПП 

- 

k12 
Кількість призових місць за 2019-2020 н. р. у Всеукраїнських олімпіадах, 

конкурсах наукових робіт студентів/кількість ставок НПП 

0,15 

Σ  Загальний показник науково-дослідної та інноваційної діяльності кафедри 17,65 

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

 

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

кафедри на 2021 р. 

Проведення Дванадцятого Всеукраїнського науково-практичного семінару з 

міжнародною участю «Актуальні питання всесвітньої історії та методики їх викладання». 

Проведення конференції молодих дослідників (студентів, магістрантів і аспірантів 

факультету історії та географії ПНПУ імені В.Г. Короленка). 

Видання колективної монографії з теми науково-дослідної роботи, що має державну 

реєстрацію УкрІНТЕІ «Духовні, політичні та освітні практики в соціокультурному розвиткові 

людства». 
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