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1.1. Вчене звання професора у 2021 р. отримали – 0 

1.2. Вчене звання доцента у 2021 р. отримали – 1 

 

II. Розробки, які впроваджено у 2021 році за межами ЗВО: 

 

 

№ 

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) 

1 «Релігійний 

атлас 

Полтавщини» 

Бабенко Л.Л., 

Сітарчук Р.А. 

Економічний 

ефект (6,8 тис. 

грн.), видання 

науково-

популярного 

ілюстрованого 

довідника-

путівника 

релігійних 

організацій області 

«Релігійний атлас 

Полтавщини» 

Департамент 

культури і 

туризму 

Полтавської 

ОДА,  м. 

Полтава, вул. 

Соборності, 

45 

Договір №25 

від 1.06.2020 

року. 

 

 

Видання 

науково-

популярного 

ілюстрованого 

довідника-

путівника 

релігійних 

організацій 

області, липень 

2021 року. 

 

2 Сердюк І.О. 

Момот О.А. 

Економічний 

ефект (1787 тис. 

грн) 

МОН 0117U004973 Дослідження, 

публікації, 

наукові 

конференції 



III. Об’єкти інтелектуальної власності та результати комерціалізації 

науково-технічних розробок 

2.1. Інформація про діяльність кафедр з комерціалізації науково-технічних розробок. 

1) Бабенко Л.Л., Сітарчук Р.А.  «Релігійний атлас Полтавщини» (договір № 25 від 

01.06.2020 року, науково-популярний ілюстрований довідник-путівник релігійних 

організацій області) 

2) Сердюк І.О.  виконавець проєкту Erasmus+ KA2. CBHE «Центри 

сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалості викладання» (реєстраційний 

номер 619227-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP) 

3) Сердюк І.О. у 2021 році керівник НДР за державною програмою:  «Якість 

життя та демографічні характеристики населення Наддніпрянської України другої 

половини ХVІІІ – початку ХХ ст.». Номер державної реєстрації 0120U104740 

4) Момот А. О. Проєкт Erasmus+ KA2. CBHE «Центри сертифікації викладачів: 

інноваційні підходи до досконалості викладання» (реєстраційний номер 619227-EPP-1-

2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP) посилання 

5) Момот А. О .Проєкт Erasmus+ KA2. CBHE «Письмо в інклюзивній 

(реєстраційний номер 2020-1-ES01-KA201-081827) посилання 

6) Момот А. О. Проєкт Erasmus+ KA2. CBHE «Розвиток потенціалу підготовки 

учителів іноземної мови як шлях до впровадження багатомовної освіти та європейської 

інтеграції України» (реєстраційний номер: 610427-EE-2019-EPPKA2-CBHEJP) посилання 

7) «Якість життя та демографічні характеристики населення Наддніпрянської 

України другої половини ХVІІІ – початку ХХ ст.» (номер державної реєстрації 

0120U104740). 

8) грант від Британської Ради в Україні для реалізації проєкту «Жива 

бібліотека» http://pnpu.edu.ua/news/u-pnpu-imeni-v-g-korolenka-vidbudetsya-onlajn-

pro%d1%94kt-zhiva-biblioteka.html 

 

  

2.2. 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 

  Сердюк І.О. Отримано 

свідоцтво про 

реєстрацію авторського 

права на твір № 104950 

від 28.05.2021 на твір 

«Дитина й дитинство в 

середньовічному і 

ранньсодерному 

соціумі». 

 

  Момот А. О. Свідоцтво 

про реєстрацію 

авторського права на 

твір № 104950 

 

 

2.3. Інформація про позитивне рішення про видачу патенту на винахід 

 

IV. Список наукових праць, опублікованих у 2021 році у зарубіжних 

виданнях, внесених до баз даних: 

4.1. Scopus та Web of Science: 

 

http://pnpu.edu.ua/komanda-utterly
http://pnpu.edu.ua/komanda-win
http://pnpu.edu.ua/komanda-multied
http://pnpu.edu.ua/news/u-pnpu-imeni-v-g-korolenka-vidbudetsya-onlajn-pro%d1%94kt-zhiva-biblioteka.html
http://pnpu.edu.ua/news/u-pnpu-imeni-v-g-korolenka-vidbudetsya-onlajn-pro%d1%94kt-zhiva-biblioteka.html


№ 

з

/п 

Автор Назва 

роботи 

Назва видання,де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск), перша-

остання 

сторінки роботи 

ISSN 

1 Roman 

Sitarchuk. 

Protestants in 

Soviet Ukraine 

in the 1920s to 

1930s: 

Political and 

Historical 

Aspects.  

Occasional Papers on 

Religion in Eastern Europe. 

2021.  

Vol. 41 : Iss. 4 , 

Article 5. 1‒26. 

 

2

.  

Бороденко 

Е. А. (не 

подавалася у 

звіт за 

попередній 

період) 

Историко-

демографичес

кие 

особенности 

формировани

я брачного 

рынка 

украинского 

населения 

первой 

половины 

ХІХ в. 

Вопросы истории. Москва, 

2020. 

№ 10‒2. С. 261‒277.  

3

. 

Serdiuk I. (не 

подавалася у 

звіт за 

попередній 

період) 

The Child in 

18th-century 

Ukrainian 

Historical 

Narrative. 

Slavia Orientalis. №1. Р.23-42. 

 

 

4.2. Index Copernicus: 

№ 

з

/п 

Автор Назва 

роботи 

Назва видання,де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск), перша-

остання 

сторінки 

роботи 

IS

SN 

4

. 

     

 

V. Список наукових праць, опублікованих у 2021 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 

1

. 

Borodenko, O., 

Sitarchuk, R.  

Orthodox parish 

communities as 

units of control 

over the marital 

mobility of the 

Ukrainian 

population of the 

XVIIIth – the first 

Skhidnoievropeiskyi 

istorychnyi visnyk 

[East European 

Historical bulletin]. 

2021 

№ 19. Р. 42–55.  



half of the XIXth 

centuries. 

2

. 

Бабенко Л. Л. 

Гура О. А. 

A knowledge 

management 

culture in the 

European higher 

education system  

Naukovyi Visnyk 

Natsionalnoho 

Hirnychoho 

Universytetu, 2021, 

№ 3. S. 173-177  ISSN 

2071-

2227. 

E-

ISSN 

2223-

2362 . 

0,5 

д.а. 

 

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. 

А. (не 

подавалася у 

звіт за 

попередній 

період) 

Кровно-

духовна 

спорідненість 

як шлюбно-

дозвільна 

вимога для 

українських 

наречених 

другої 

половини 

XVIII ‒ першої 

половини ХІХ 

століть. 

Zaporizhzhia Historical 

Review. Запоріжжя : 

ЗНУ, 2020. 

Вип. 3 (55). С. 61‒67.  

2.  Бороденко О. 

А. (не 

подавалася у 

звіт за 

попередній 

період)  

Шлюбно-

станова 

мобільність 

українського 

населення 

першої 

половини ХІХ 

століття (на 

прикладі с. 

Миколаївка 

Роменського 

повіту 

Полтавської 

ґубернії). 

Zaporizhzhia Historical 

Review. Запоріжжя : 

ЗНУ, 2020. 

Вип. 2 (54). С. 72‒78  

3.  Бороденко О. 

А. (не 

подавалася у 

звіт за 

попередній 

період) 

Сезонні 

особливості 

шлюбності 

населення 

Лівобережжя 

України (за 

матеріалами 

церковних 

обшуків 1836‒

Zaporizhzhia Historical 

Review. Запоріжжя : 

ЗНУ, 2019. 

Вип. 1 (53). С. 35‒40.  



1860 рр.). 

4.  Сітарчук Р.  Зародження та 

діяльність 

громади 

адвентистів 

с. Дзензелівка 

Уманського 

повіту 

Київського 

губернії на 

початку ХХ 

століття.  

Науковий журнал 

«Графе». Філософсько-

релігієзнавчі студії. 

Український 

гуманітарний інститут. 

Випуск 1. Міленіум, 

2021. С. 36 – 42. 

 

5.  Сітарчук Р.  Протестанти в 

радянській 

Україні у 20 – 

30-ті рр. ХХ 

ст.: політико-

історичний 

аспект. 

Науковий журнал 

«Графе». Філософсько-

релігієзнавчі студії. 

Український 

гуманітарний інститут. 

Випуск 2. Міленіум, 

2021. С. 52 – 66. 

 

 

VI. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність 

студентів 

6.1. Студентські гуртки та проблемні групи 

 

№ 

з

/п 

Назва проблемної групи Керівник групи Кількість студентів 

1 Дискусійні питання історії Другої 

світової війни 

Бабенко Л.Л. 8 

2 Соціальна історія та джерела з історії 

України ХVІІІ –ХІХ ст. 

Сердюк І.О. 3 

3 Інноваційні технології навчання 

історії 

Бороденко О.А. 4 

4 Актуальні проблеми релігієзнавства Гура О.А. 4 

5 Календарно-родинна обрядовість 

українців: методика етнографічного 

дослідження 

Шаповал Л.І. 8 

6 Давня історія та археологія 

Полтавщини 

Луговий Р.С. 7 

7 Юстиція Жалій Т.В. 15 

 

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 ХХІV наукова 

конференція 

студентів, 

магістрантів і 

Університетська Березень  

2021  

34 Збірник 

матеріалів ХХІV 

наукової 

конференції 



аспірантів 

факультету історії та 

географії 

студентів, 

магістрантів і 

аспірантів 

факультету 

історії та 

географії. 

Березень 202й 

року, Полтава: 

ІВЦ ПНПУ, 2021. 

312 с. 

2 Науково-практична 

конференція 

«Гуманітаристика: 

українські 

освітянські студії» 

за участю 

здобувачів освіти 

Регіональна 25 березня  

2021 

25 Гуманітаристика: 

українські 

освітянські студії 

: 

збірник статей та 

матеріалів за 

матеріалами 

науково-

практичної 

конференції 

«Гуманітаристика 

: українські 

освітянські 

студії» 

(25 березня 2021 

року). Полтава : 

ПНПУ імені В. Г. 

Короленка, 

2021. 98 с.; 

Гуманітаристика: 

українські 

освітянські студії 

: збірник статей 

та матеріалів за 

матеріалами 

науково-

практичної 

конференції 

«Гуманітаристика 

: українські 

освітянські 

студії» (25 

березня 2021 

року). Ч. 2. 

Полтава : 

ПНПУімені В. Г. 

Короленка, 2021. 

59 с. 

3 Підсумкова 

конференція 

здобувачів другого 

(магістерського) 

Університетська 15 

листопада  

16 Збірник статей і 

матеріалів 

здобувачів 

другого 



рівня вищої освіти 

освітніх програм 

«Історія та 

археологія», 

факультету історії та 

географії. За 

результатами 

виробничої науково-

дослідницької 

практики 

(магістерського) 

рівня вищої 

освіти освітніх 

програм «Історія 

та 

археологія», 

«Середня освіта 

(історія)» 

факультету 

історії та 

географії. 

Полтава : Сімон, 

2021. 75 с 

 

6.3.  Студентські публікації 

6.3.1. Самостійні студентські публікації () 

1. Губаньов Ю. Етапи становлення радянської влади на Полтавщині. Збірник 

статей і матеріалів здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітніх 

програм «Історія та археологія», «Середня освіта (історія)» факультету історії та 

географії. Полтава: Сімон, 2021. С. 18-23.  

2. Кругловецька В. Державна політика щодо монастирів та культових памяток 

архітектури на Полтавщині. Збірник статей і матеріалів здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти освітніх програм «Історія та археологія», «Середня 

освіта (історія)» факультету історії та географії. Полтава: Сімон, 2021. С. 23-27. 

3. Бараненко А. Формування і розвиток економічного потенціалу Полтавської області 

у першій чверті ХХІ століття. Збірник статей і матеріалів здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти освітніх програм «Історія та археологія», «Середня 

освіта (історія)» факультету історії та географії. Полтава: Сімон, 2021. С. 45-48. 

4. Ващенко В. Передумови активізації суспільно-політичних рухів на Полтавщині в 

1980-ті роки. Збірник статей і матеріалів здобувачів другого (магістерського) рівня 

вищої освіти освітніх програм «Історія та археологія», «Середня освіта (історія)» 

факультету історії та географії. Полтава: Сімон, 2021. С. 55-57. 

5. Михайлець Д. Російський чинник політики меморіалізації Голокосту. Збірник 

матеріалів ХХІУ  наукової конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та 
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конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та географії. Березень 2021 р. 

Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2021. С. 33-35 

2. Караулов Олександр. Радянська періодика як джерело дослідження 

репресивної  складової у радянській Україні // Збірник матеріалів ХХІV наукової 

конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та географії. Березень 2021 р. 

Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2021. С. 46-49 



3. Кочук Юлія. Девіантні групи у радянському соціумі в післявоєнні роки. // 

Збірник матеріалів ХХІV наукової конференції здобувачів вищої освіти факультету історії 

та географії. Березень 2021 р. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2021. С. 58-61 

4. Сьомін Георгій. Товариство «Сокіл» історичні паралелі з ВГО «Сокіл» // 

Збірник матеріалів ХХІV наукової конференції здобувачів вищої освіти факультету історії 

та географії. Березень 2021 р. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2021.С. 104-107 

5. Федорченко Артем. Антирелігійна спрямованість радянського 

кінематографа у міжвоєнний період // Збірник матеріалів ХХІV наукової конференції 

здобувачів вищої освіти факультету історії та географії. Березень 2021 р. Полтава: ІВЦ 

ПНПУ, 2021. С. 113-115 

 

 

 

6.3.2. Студентські публікації у співавторстві із науковими керівниками (8) 

Дендеберя Дарина, Шаповал Лариса Полтавський тип житла в ХІХ- першій 

половині ХХ століть // Збірник матеріалів ХХІV наукової конференції здобувачів вищої 

освіти факультету історії та географії. Березень 2021 р. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2021. – С.36-

39 

3.Микитенко Олена, Шаповал Лариса Напрямки етнографічної діяльності 

Олександра Афанасьєва-Чужбинського //  Збірник матеріалів ХХІV наукової конференції 

здобувачів вищої освіти факультету історії та географії. Березень 2021 р. Полтава: ІВЦ 

ПНПУ, 2021. – С.65-68 

Коломієць А., Шаповал Л.І Обрядово-звичаєве призначення хустки у родильній 

обрядовості // Збірник матеріалів ХХІV наукової конференції здобувачів вищої освіти 

факультету історії та географії. Березень 2021 р. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2021. – С.50-53 

Шамрай М.І., Шаповал Л.І Трансформація весільної обрядовості населення 

Середньої Наддніпрянщини у радянську добу (1920-1980 рр.) // Збірник матеріалів ХХІV 

наукової конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та географії. Березень 

2021 р. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2021. – С.119-124 

 

6.4. Результати участі студентів у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(вказати тільки переможців) 

ПІП студента Предмет Місце 

   

 

6.5. Результати участі студентів у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт (вказати тільки переможців) 

ПІП студента Галузь Місце 

    

 

6.6.  Участь студентів у інших конкурсах всеукраїнського рівня та їх 

результати (до 20 рядків) 

 

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

рядків) 

 

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 55 1 - 

2017 55 - - 

2018 55 - - 

2019 60 1 - 

2020 60 1 - 

2021 54 1 - 

 

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

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

вчені (штатні викладачі) 

Момот А. О.:  

 Проєкт Erasmus+ KA2. CBHE «Центри сертифікації викладачів: інноваційні 

підходи до досконалості викладання» (реєстраційний номер 619227-EPP-1-2020-1-UA-

EPPKA2-CBHE-JP) посилання 

 Проєкт Erasmus+ KA2. CBHE «Письмо в інклюзивній освіті (реєстраційний номер 

2020-1-ES01-KA201-081827) посилання 

 Проєкт Erasmus+ KA2. CBHE «Розвиток потенціалу підготовки учителів іноземної 

мови як шлях до впровадження багатомовної освіти та європейської інтеграції України» 

(реєстраційний номер: 610427-EE-2019-EPPKA2-CBHEJP) посилання 

 «Якість життя та демографічні характеристики населення Наддніпрянської України 

другої половини ХVІІІ – початку ХХ ст.» (номер державної реєстрації 0120U104740). 

 Грант від Британської Ради в Україні для реалізації проєкту «Жива бібліотека» 

http://pnpu.edu.ua/news/u-pnpu-imeni-v-g-korolenka-vidbudetsya-onlajn-pro%d1%94kt-zhiva-

biblioteka.html 

 

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 2021 р. є публікація колективної 

монографії «Розчаклування недуги. Локальна традиція, «старі» хвороби та «нова» 

медицина в Україні ХVІІІ–ХІХ ст. / Колективна монографія за ред. В. Маслійчука та І. 

Сердюка. Харків: Видавець Олександр Савчук, 2021». Одним із важливих складників 

діяльності є популяризація історико-антропологічних досліджень у стінах ПНПУ, а також 

поширення інформації про власні напрацювання за межами Університету. Також на базі 

Центру виконується держбюджетна наукова тема (керівник – І.Сердюк). 

Для популяризації наукових досягнень ПНПУ учасниками Центру записано кілька 

науково-популярних теле та радіопередач, котрі сприяють формуванню позитивного 

іміджу ПНПУ імені В.Г. Короленка як потужного осередку сучасних гуманітарних 

наукових досліджень. 

VIII. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними 

організаціями 
 

9.1.  Договори та угоди, укладені до 2021 р., дія яких продовжується 

http://pnpu.edu.ua/komanda-utterly
http://pnpu.edu.ua/komanda-win
http://pnpu.edu.ua/komanda-multied
http://pnpu.edu.ua/news/u-pnpu-imeni-v-g-korolenka-vidbudetsya-onlajn-pro%d1%94kt-zhiva-biblioteka.html
http://pnpu.edu.ua/news/u-pnpu-imeni-v-g-korolenka-vidbudetsya-onlajn-pro%d1%94kt-zhiva-biblioteka.html


 

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 

Польща 

Асоціація 

молодіжни

х ініціатив 

«SIMO» 

«Українсько-

польські 

відносини: 

дослідницький 

аспект та 

викладацькі 

практики» 

Угода про 

міжнародну 

співпрацю, 

19.10.2023 

Заплановано 

спільні наукові 

проєкти, 

консультації 

5/01-

66/69 

 

9.3. Інформація про закордонні відрядження викладачів (вказати термін, 

мету та результати відрядження, до 10 рядків). 

Момот А. О. Наукове стажування у закордонних ЗВО (наукових установах) 

Закордонне стажування в Університеті Масарика (м. Брно, Чехія) «Стратегії та тренди 

підтримки розвитку і модернізації університетів» в межах проєкту «Зміни педагогічних 

факультетів та університетів у 21 столітті». (11-15.10.2021; 24 год.) 

 

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. Інститут історії НАН України  

 Напрями діяльності: науково-дослідницький, історія державно-церковних 

відносин, проведення спільних наукових конференцій та інших заходів; співпраця в 

рамках Національної спілки краєзнавців України: діяльність у спільних наукових 

проєктах, публікація статей у фаховому виданні «Краєзнавство», участь у наукових 

конференціях та співорганізація конференцій.  

 Співпраця у рамках Державної наукової програми «Реабілітовані історією». 

 Видавнича діяльність: збірник наукових статей «Держава і церква в новітній 

історії України»; «Череванівські наукові читання», збірники матеріалів наукових 

конференцій.  

 Результативність спільної співпраці: проведення чотирьох спільних 

наукових конференцій «Держава і церква в новітній історії України» (2019 р., 2021 р.); 

«Череванівські наукові читання» (IV – 2018 р., V – 2020 р.); Бабенко Л. Л. – член обласної 

редколегії науково-довідкового видання «Реабілітовані історією», член комісії з 

реабілітації репресованих громадян при Полтавській ОДА. 

 

X. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністрацією, обласною радою 

спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення 

регіональних потреб (до 10 рядків). 
1. 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) . 

2. Лекторій «Упровадження гендерних підходів у діяльність органів державної 

влади» для працівників територіальних та обласного управлінь Пенсійного Фонду 

України (Жалій Т.В.). 

3. 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.) 

4. Лекторій «Економічний розвиток територій: проблеми та перспективи» для 

державних службовців на базі ЦППК (Жалій Т.В.) 

5. 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, виконання – 2021 р., Департамент культури і туризму 

Полтавської ОДА). 

6. Участь викладачів кафедри в експертних, дорадчих, громадських комісіях 

при Полтавській ОДА.  

7. Співпраця з Малою академією наук (комунальним закладом позашкільної 

освіти Полтавської обласної ради). 

 

XI. 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 

«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. 

«Сотенні міста та 

містечка Гетьманщини 

(в межах сучасної 

Полтавської області)» 

(державна реєстрація 

№ 0117U003227) 

Луговий Р.С., 

Коваленко 

О.В.  

Реалізацію проекту 

завершено. Проведено 

археологічні 

дослідження на 

об’єктах археології 

XVII-XVIII ст. Опішні, 

Балаклії, Більськ. 

Визначення 

культурних 

нашарувань та 

особливостей 

матеріальної 

культури 

«Якість життя та 

демографічні 

характеристики 

населення 

Наддніпрянської 

України другої 

половини ХVІІІ – 

початку ХХ ст.», 

0120U104740 

Сердюк І.О. 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 

Вперше на 

українському 

матеріалі 

сформовано 

підбірку облікових 

джерел для 

вивчення якості 

життя в суспільстві 

18-20 ст. 



описами відповідних 

фондів Центрального 

державного історичного 

архіву у місті Києві, 

Державного архіву 

Чернігівської області, 

Державного архіву 

Сумської області, 

Державного архіву 

Полтавської області. 

«Дитина й дитинство у 

державно-правовому 

регулюванні, 

релігійних нормах та 

народних уявленнях 

середньовічної і 

ранньомодерної 

України (ХІ – 

ХVІІІ ст.)», 

0117U004973»). 

Сердюк І.О. 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 

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. 

 

Українська 

історична наука ще 

не мала у своєму 

доробку подібних 

комплексних 

узагальнюючих 

робіт. 

«Розвиток приватних і 

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 

 

Жалій Т.В. 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 

 201

8 

2

019 

20

20 

20

21 

Міжнародна конференція 1 - - - 

Всеукраїнська конференція 1 1 2 1 

Окрім того кафедрою були організовані наступні регіональні конференції: 

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 310-х 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. 

2020. 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 національно-

культурної ідентичності: регіональний вимір». 24-25 вересня 2020 р. 

 

13.2. Назви конференцій, проведених у 2021 р. 

1. Держава і Церква в новітній історії України: сучасні виклики 

(всеукраїнський круглий стіл) 21 жовтня 2021 року.  

2. Науково-практична конференція «Гуманітаристика: українські освітянські 

студії» (регіональна) 25 березня 2021  

 

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 

1. Релігійний атлас Полтавщини. Ілюстрований довідник- путівник релігійних 

організацій області / Ю.В. Вільховий, Р.А. Сітарчук, Д.О. Лобода, Л.Л. Бабенко, П.О. 

Михневич, Ю.О. Помаз; за заг. ред. М.І. Степаненка. Полтава : ПП «Астрая», 2021. 184 с. 

2. Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних відносин : 

колективна монографія / Полт. ін-т економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна»; ред. колег. Р. Басенко (голова), С. Короєд, Р. 

Шаравара та ін. Полтава : ПІЕП, 2021 (співавтор, Бабенко Л. Л., 2,5 д.а.) 

3. Бороденко О. А. Шлюб і родина православного населення Лівобережної України 

другої половини XVIII ‒ першої половини XIX століть: соціально-демографічний аспект : 

монографія. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. 622 с. (не подавалася у звіт за 

попередній період). 

4. Розчаклування недуги. Локальна традиція, «старі» хвороби та «нова» медицина в 

Україні ХVІІІ–ХІХ ст. / Колективна монографія за ред. В. Маслійчука та І. Сердюка. 

Харків: Видавець Олександр Савчук, 2021. 

5. Жалій Т. Уповноважений із захисту державної мови в Україні: характеристика 

правового інституту (особливості вивчення теми в умовах сучасного закладу вищої 

освіти). Політичні трансформації сучасного суспільства: колективна монографія / за наук. 

редакцією Т. Шаравари. Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. 216 с. С. 98-122. 

6.  Жалій Т. Формування цифрової грамотності майбутніх учителів в умовах 

дистанційного навчання. Innovative Technologien im Leben eines modernen Menschen. 

Monografische Reihe «Europäische Wissenschaft». Buch 4. Teil 1. 2021. 150 s. С. 47-69. 

2. Підручник для ЗВО (з грифом Вченої ради) 

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

1. Етнографія України: Навчально-методичний посібник для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти з освітньої програми Історія та археологія за 

спеціальністю 032 Історія та археологія. Галузь знань: Гуманітарні науки;  з освітньої 

програми Середня освіта (Історія) за спеціальністю 014.03 Середня освіта / предметною 

спеціальністю 014.03 Середня освіта (Історія). Галузь знань: Освіта / Педагогіка. Укладач 

Л.І. Шаповал. — Полтава, 2021. — 155 с. 

2. Правове регулювання освітньої та наукової діяльності: навчальний посібник для 

студентів освітнього рівня «магістр». Полтава: ПНПУ, 2021. 140 с. 

 

3.  Методика викладання історії в ЗВО: навчальний посібник для студентів 

освітнього рівня «магістр». Полтава: ПНПУ, 2021. 122 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 
1. Бабенко Л. Л., Гура О. А. A knowledge management culture in the European 

higher education system / Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2021, № 

3. S. 173-177 

2. Roman Sitarchuk. Protestants in Soviet Ukraine in the 1920s to 1930s: Political 

and Historical Aspects. Occasional Papers on Religion in Eastern Europe. 2021. Vol. 41 : Iss. 4 

, Article 5. 1‒26.   

3. Borodenko, O., Sitarchuk, R. Orthodox parish communities as units of control 

over the marital mobility of the Ukrainian population of the XVIIIth – the first half of the XIXth 



centuries. Skhidnoievropeiskyi istorychnyi visnyk [East European Historical bulletin]. 2021. № 

19. Р. 42–55. 

4. Бороденко Е. А. Историко-демографические особенности формирования 

брачного рынка украинского населения первой половины ХІХ в. Вопросы истории. 

Москва, 2020. № 10‒2. С. 261‒277. (не подавалася у звіт за попередній період) 

5. Serdiuk I. The Child in 18th-century Ukrainian Historical Narrative. Slavia Orientalis. 

2020  №1. Р.23-42. (не подавалася у звіт за попередній період) 

 

 

7.2. У інших наукометричних виданнях (Index Copernicus) 

1. Сітарчук Р. Зародження та діяльність громади адвентистів с. Дзензелівка 

Уманського повіту Київського губернії на початку ХХ століття. Науковий журнал 

«Графе». Філософсько-релігієзнавчі студії. Український гуманітарний інститут. Випуск 1. 

Міленіум, 2021. С. 36 – 42. 

2. Сітарчук Р. Протестанти в радянській Україні у 20 – 30-ті рр. ХХ ст.: 

політико-історичний аспект. Науковий журнал «Графе». Філософсько-релігієзнавчі студії. 

Український гуманітарний інститут. Випуск 2. Міленіум, 2021. С. 52 – 66. 

3. Роман Луговий, Оксана Коваленко Кераміка ямної культури з 

поселенських пам’яток Поворскля // Археологічна керамологія. – 2020 (2021). – Т. 4. №1. 

– С. 78-101. 

4. Бороденко О. А. Кровно-духовна спорідненість як шлюбно-дозвільна вимога 

для українських наречених другої половини XVIII ‒ першої половини ХІХ століть. 

Zaporizhzhia Historical Review. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. Вип. 3 (55). С. 61‒67. (не 

подавалася у звіт за попередній період) 

5. Бороденко О. А. Шлюбно-станова мобільність українського населення 

першої половини ХІХ століття (на прикладі с. Миколаївка Роменського повіту 

Полтавської ґубернії). Zaporizhzhia Historical Review. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. Вип. 2 (54). 

С. 72‒78 (не подавалася у звіт за попередній період) 

6. Бороденко О. А. Сезонні особливості шлюбності населення Лівобережжя 

України (за матеріалами церковних обшуків 1836‒1860 рр.). Zaporizhzhia Historical 

Review. Запоріжжя : ЗНУ, 2019. Вип. 1 (53). С. 35‒40. (не подавалася у звіт за попередній 

період) 

 

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

1. Жалій Т. В. Система правоосвітньої та правовиховної роботи з майбутніми 

учителями. Педагогічні науки. Вип. 79. 2021. С. 123-137. 

2. Жалій Т. В. Аникорупційна діяльність у сучасному закладі вищої освіти: 

нормативно-правове регулювання. Витоки педагогічної майстерності. Вип. 29. 2021. С. 

123-137. 

3. Жалій Т. В. Використання інструментів освітнього маркетингу в роботі з 

здобувачами вищої освіти. Етика і естетика педагогічної дії. Вип. 24. 2021. С. 78-92. 

4. Жалій Т.В. Вісник Луганського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Педагогічні науки. Вип. 13. 2021. С. 151-178. 

 

6.2.  В університетських не фахових виданнях 

1.Бабенко Л. Л. Відгомін «Великого терору» в житті і творчості полтавського 

письменника Леоніда Бразова. Гуманітаристика: українські освітянські студії . Збірник 

статей та матеріалів за матеріалами науково-практичної конференції «Гуманітаристика: 

українські освітянські студії» (25 березня 2021 року). Полтава : ПНПУ імені В.Г. 

Короленка, 2021. 98 с. С. 51-65 

2. Бабенко Л. Л. Два роки й вічність без Петра Васильовича Киридона. Киридон 

Петро Васильович : біобібл. Покажчик / упоряд. : А. М. Киридон, В. В. Орехова, С. І. 



КозинаЮ, С. В. Спірякова; за ред. А. М. Киридон. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. 

Короленка, – 2021. – 246 с. – (серія «Науковці університету»). С. 76-83 

3.Сітарчук Р. Проникнення адвентизму в Європу. Гуманітаристика: українські 

освітянські студії : збірник статей та матеріалів за матеріалами науково-практичної 

конференції «Гуманітаристика : українські освітянські студії» (25 березня 2021 року). 

Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2021. с. 66-71. 

4. Сітарчук Роман. Світлій пам’яті Бориса Года. Життя для Справ, для Подвигу, для 

Людей: слово про професора Бориса Васильовича Года / упоряд. Р. Басенко, Н. Год; Полт. 

нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2021. - 294 с. С. 24-26 

5. Шаповал Лариса Спогади про Людину з великої літери // Життя для Справ, для 

Подвигу, для Людей: слово про професора Бориса Васильовича Года / упоряд. Р. Басенко, 

Н.Год; Полтав. Нац.. пед.. ун-т імені В.Г.Короленка. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2021. С. 

103- 105 

6. Лариса Шаповал Роль жіночого головного убору - хустки у традиційній весільній 

обрядовості українського народу // Гуманітаристика: українські освітянські студії: збірник 

статей та матеріалів за матеріалами науково-практичної конференції «Гуманітаристика: 

українські освітянські студії» (25 березня 2021 року). Полтава: ПНПУ імені 

В.Г.Короленка, 2021. С. 75-81 

7. Шаповал Л. І. Спогади про педагога-настаника, «батька в науці». Киридон Петро 

Васильович : біобібл. Покажчик / упоряд. : А. М. Киридон, В. В. Орехова, С. І. КозинаЮ, С. 

В. Спірякова; за ред. А. М. Киридон. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, – 2021. – 

246 с. – (серія «Науковці університету») С. 173-179     

8. Луговий Р., Коваленко О. Археологічні розвідки на території Чутівського району 

Полтавської області у 2015 році // Гуманітаристика: українські освітянські студії : збірник 

статей та матеріалів за матеріалами науково-практичної конференції «Гуманітаристика : 

українські освітянські студії» (25 березня 2021 року). Полтава : ПНПУ імені В. Г. 

Короленка, 2021. – С. 90-95. 

9. Волошин Ю. В. Мої спогади про Петра Киридона. Киридон Петро Васильович : 

біобібл. Покажчик / упоряд. : А. М. Киридон, В. В. Орехова, С. І. Козина Ю. С. В. 

Спірякова; за ред. А. М. Киридон. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, – 2021. – 246 

с. – (серія «Науковці університету») С. 101-104     

10. Жалій Т. В. Лист на небо. Киридон Петро Васильович : біобібл. Покажчик / 

упоряд. : А. М. Киридон, В. В. Орехова, С. І. Козина Ю. С. В. Спірякова; за ред. А. М. 

Киридон. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, – 2021. – 246 с. – (серія «Науковці 

університету») С.107-111 

11. Жалій Т. В. Забезпечення та захист прав осіб з інвалідністю в Україні: 

особливості висвітлення теми в програмах суспільствознавчих курсів для учнів основної 

та старшої шкіл. Гуманітаристика: українські освітянські студії : збірник статей та 

матеріалів науково-практичної конференції (25 березня 2021 року). Ч. 2. Полтава : ПНПУ 

імені В. Г. Короленка, 2021. 49-52 с. 

 

 

a. У інших (не фахових) виданнях 

1) Суспільні і наукові рефлексії кінця 1980-1990-х рр. на розсекречення архівно-

кримінальних справ репресованих громадян. Південь України : етноісторичний, мовний, 

культурний та релігійний виміри : збірка наукових праць. Вип. 8 / відп. ред. М.І. 

Михайлуца. Херсон : Олді-Плюс, 2021. С. 13-19 (0,5 д.а.) 

2) Військові традиції і моделі поведінки воюючих індивідів та спільнот : історичний 

вимір і еволюція (на прикладі України). Величківські читання 2021 : збірник статей та 

матеріалів / ред. кол. : Бабенко Л.Л., Вадімов В.М. та ін. Полтава; Харків : ТОВ «Майдан», 

2021. С. 11-21  



3) Вектори оперативних розробок радянських органів державної безпеки щодо 

протестантських конфесій (друга половина 1940-х – 1950-ті рр). Хронотопи історії. Студії 

на пошану памяті Петра Васильовича Киридона (12.03.1961 – 27.01.2019): зб. наук. пр. / 

упоряд. І наук. ред. д.і.н., проф. А.М. Киридон. Київ : Ніка-Центр, 2021. С. 246-257.  

4)Полтава – центр Малоросійського генерал-губернаторства. Полтавський район : 

від давнини до сьогодення : збірник наукових праць (за матеріалами наукової 

конференції). Полтава; Харків : ТОВ «Майдан», 2021. С. 103-106  

5) Бабенко Людмила. Пам’яті Бориса Года. Життя для Справ, для Подвигу, для 

Людей: слово про професора Бориса Васильовича Года / упоряд. Р. Басенко, Н. Год; Полт. 

нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2021. С. 84-86 

6) Гура О.Розвиток юдейських об’єднань в Україні у 1948–1958 рр // Хронотопи 

історії. Студії на пошану памяті Петра Васильовича Киридона (12.03.1961–27.01.2019) : 

зб. наук. пр. / упоряд. і наук. ред. д. і. н., проф. А.М. Киридон. Київ: Ніка-Центр, 2021, С. 

258–266 

7) Шаповал Лариса Висвітлення українськими істориками в 1990-2010 роках історії 

підприємництва в роки непу // Хронотопи історії. Студії на пошану пам’яті Петра 

Васильовича Киридона (12.03.1991 – 27.01.2019):зб-к наук. пр../ упоряд. І наук. ред.. д.і.н., 

проф. А.М.Киридон. Київ:Ніка-Центр, 2021. – С.274-283 

8) Сердюк І. Маленькі люди на службі у великих // Локальна історія. 2021. №11. С. 

78-83. 

9) Сердюк І. «Куме їж хліб, хоч позичений не мені віддавати» // Локальна історія. 

2021. №4. С. 76-81. 

10) Кравченко Л. М., Жалій Т.В. До  проблеми  академічної доброчесності в науковій 

діяльності дослідників професійної освіти. Ukrainian professional education= Українська 

професійнаосвіта:науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г.Короленка. Полтава, 

2020. Вип. 7. С. 9-13. (не подавалося в 2020 році) 

 

9) Публікації у збірниках матеріалів конференцій 

a. Міжнародних конференцій 

1. Гура О.А. Становище юдейських об’єднань в Україні в контексті державної 

політики повоєнного часу (1948–середина 1960-х рр..) // Історія, проблеми та необхідні 

умови становлення громадянського суспільства в Україні: Матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції (м. Львів, 29–30 січня 2021 року). – Львів: ГО «Львівська 

фундація суспільних наук», 2021. – С. 62–66. 

2. Шаповал Л. Весільна обрядовість населення Середньої Наддніпрянщини  у 

радянську добу (1920-1980 рр.) // Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та 

перспективи розвитку. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції, 26-27 березня 

2021 р., м. Дніпро. Частина ІІ / Наук. ред. О.Ю. Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 

2021. – С. 142-146 

3. Шаповал Лариса Етнографічна діяльність Олександра Афанасьєва-

Чужбинського у ХІХ столітті в Україні // Південь України: етноісторичний,  мовний, 

культурний та релігійний виміри: збірник наукових праць. Вип. 8 / Відп. ред. М.І. 

Михайлуца. – Херсон: ОЛДІ - Плюс, 2021. – С. 450-456 

4. Шаповал Лариса «Праці Полтавської Вченої Архівної Комісії у фондах 

Державного архіву Полтавської області» // Архівістика: теорія, методика, практика: 

матеріали Другої Міжнародної науково-практичної конференції (22-23 квітня 2021 р., 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка) / [ред. кол.: С.А. 

Копилов (співголова), А.В. Хромов (співголова), О.М. Федьков, А.Л. Глушковецький та 

ін.]. Кам’янець-Подільськ: ТОВ Друкарня «Рута». – С. 211-214 

5. Коваленко О., Луговий Р. Господарські споруди XVII – початку 

XVIII століття з розкопок містечка Балаклія у Попсіллі // 



Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – Ніжин: ПП Лисенко, 2021. – С. 93-

100. 

6.  

b. Всеукраїнських конференцій 

1. Шаповал Л. Громадські музеї Полтавщини у 60-90-х роках ХХ століття // 

Полтавський район від давнини до сьогодення: збірник наук. праць (за матеріалами 

наукової конференції). – Полтава, Харків: ТОВ «Майдан», 2021. – С. 123-127 

2. Луговий Роман, Коваленко Оксана. Курган епохи бронзи на 

території Балаклійського городища // 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. 232-237. 

3. 5.8.3. Оксана Коваленко, Роман Луговий. Археологічні дослідження валів 

поблизу селища Опішного у 2018 році // Дослідження, збереження та популяризація 

пам’яток історико-культурної спадщини України: зб. матеріалів Всеукр. наук. конф. (м. 

Переяслав, 14 квітня 2021 р.). Переяслав (Київ. обл.), 2021.  – С. 62-68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV. Питомі показники результативності наукової діяльності кафедри у 2021 

р. 

 

k

1 
Кількість захищених у 2021 р. кандидатських дисертацій / кількість ставок НПП* 

2/8,45 

k

2 
Кількість захищених у 2021  р. докторських дисертацій / кількість ставок НПП 

1/8,45 

k

3 

Кількість отриманих у 2021  р. вчених звань доцента і професора / кількість ставок 

НПП 
1/8,45 

k

4 

Кількість отриманих у 2021  р. державних нагород для молодих учених / кількість 

ставок НПП 
1/8,45 

k

5 

Обсяг надходжень у 2021  р. до спеціального фонду державного бюджету (тис. грн) 

за НП**/кількість ставок НПП 

1793,8 

тис грн   

(за 

НП)/8,89 

k

6 

Обсяг надходжень у 2021  р. до загального фонду державного бюджету (тис. грн)  

за НП / кількість ставок НПП 

- 

k

7 

Обсяг фінансування у 2021  р. НП із міжнародних фондів (тис. грн) / кількість 

ставок НПП 
- 



k

8 

Кількість отриманих у 2021  р. охоронних документів, право власності на які 

належить Університету /кількість ставок НПП 
- 

k

9 
Кількість опублікованих у 2021  р. монографій / кількість ставок НПП 

6/8,45 

k

10 

Кількість наукових публікацій за 2021 р.у центральних, фахових виданнях України 

та у зарубіжних виданнях / кількість ставок НПП 
10/8,45 

k

11 

Кількість публікацій за 2021 р. у наукометричних базах даних Scopus і Web of 

Science/ кількість ставок НПП 
5/8,45 

k

12 

Кількість призових місць за 2020-2021 н. р. у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах 

наукових робіт студентів/кількість ставок НПП 
- 

Σ

  
Загальний показник науково-дослідної та інноваційної діяльності кафедри 

215,6 

 

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

 

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

кафедри на 2022 р. 

1. Пролонгувати виконання кафедральних наукових тем «Роль музеїв та музейної 

справи в розвитку історичного краєзнавства на Полтавщині»,  Сотенні міста та містечка 

Гетьманщини (в межах сучасної Полтавської області)», Якість життя та демографічні 

характеристики населення Наддніпрянської України другої половини ХVІІІ – початку ХХ 

ст.». 

2. Провести Всеукраїнську наукову конференцію «Шості Череванівські наукові 

читання» (березень 2022 р.). 

3. Збільшити кількість наукових публікацій викладачів кафедри історії України 

у фахових виданнях групи В (за профілем кафедри) та виданнях, внесених до 

наукометричних баз Scopus, Web of Science 

4. Підвищити науково-дослідницьку активність студентів.  

 

Примітки: 

1. Текст друкується шрифтом Times New Roman, 

міжрядковий інтервал 1,0, кегль 12, абзацний відступ – 10 мм, вирівнювання по ширині 

(для тексту), по лівому краю (для таблиць). 

2. У назві файлу зазначити назву кафедри (без слова кафедра 

та інших символів), напр. Географії та методики її навчання.docx 

3. До кожного пункту під час захисту звітів додавати 

матеріали, що засвідчують результати наукової діяльності (публікації викладачів і 

студентів, угоди про співпрацю, патенти, свідоцтва, дипломи тощо). 

4. Презентація має містити скановані зображення дипломів, 

патентів, свідоцтв, обкладинок монографій, журналів, де опубліковані статті з імпакт-

фактором, фотоматеріали конференцій, проведених кафедрою; закордонних стажувань 

науково-педагогічних працівників кафедри тощо. 

  



Додаток 2 

Звіт про міжнародну діяльність кафедри історії України у 2021 році 

 

1. Договори та угоди, укладені в 2021 р. 

Країна 

партнер 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

Номер 

договору 

Республі

ка 

Польща 

Асоціація 

молодіжни

х ініціатив 

«SIMO» 

«Українсько-

польські 

відносини: 

дослідницький 

аспект та 

викладацькі 

практики» 

Угода про 

міжнародну 

співпрацю, 

19.10.2023 

Заплановано 

спільні наукові 

проєкти, 

консультації 

5/01-

66/69 

 

2. Розробка чи реалізація міжнародного наукового/освітнього гранту. 

Назва проекту Організація-

донор 

Учасники 

проектної групи 

Результат 

    

 

3. Участь у міжнародному науковому/освітньому проєкті. 

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 

Гура Олексій 

Анатолійович 

 

Фінляндія «Стратегії он-лайн 

навчання в 

університетах» 

15.03.2021–

30.04.2021 р. 

(180 годин, 6 

кредитів) 

Сертифікат 

Бабенко Людмил 

Леонідівна 

Фінляндія «Стратегії он-лайн 

навчання в 

університетах» 

15.03.2021–

30.04.2021 р. 

(180 годин, 6 

кредитів) 

Сертифікат 

Сердюк Ігор 

Олександрович 

Фінляндія «Стратегії он-лайн 

навчання в 

університетах» 

15.03.2021–

30.04.2021 р. 

(180 годин, 6 

кредитів) 

Сертифікат 

Момот Анастасія 

Олександрівна  

Чехія  «Зміни педагогічних 

факультетів та 

університетів у 21 

столітті 

11-15.10.2021; 

24 год.  

Сертифікат 

 

 

 

 



5. Інформація про закордонні відрядження. 

ПІБ особи, яка 

перебувала у 

відрядженні 

Країна та організація, куди 

здійснено відрядження 

Термін 

відрядження 

Мета відрядження 

    

 

6. Отримання мовного сертифікату міжнародного зразка (IELTS, TOEFL, 

FCE/CFE, CPE, TOFIC). 

ПІБ особи, яка отримала сертифікат Назва іспиту Рівень 

Гура Олексій Анатолійович Англійська 

мова 

В2 

 

7. Членство в іноземних організаціях (за профілем кафедри). 

Назва організації ПІБ учасника 

Міжнародна асоціація гуманітарїв Сердюк І.О. 

 

8. Інші види міжнародної співпраці. 

 

Магістрантка Т. Мошко була учасницею у міжнародній зимовій науковій школі при 

Варшавському Університеті (Республіка Польща). 

  


