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

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

 

II. Розробки, які впроваджено у 2021 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 

 

№ 

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) 

- - - - - - 



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

внесених до баз даних: 

4.1. Scopus та Web of Science: 

 

№ 

з/п 

Автор Назва 

роботи 

Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер (випуск), 

перша-остання 

сторінки роботи 

ISSN 

- - - - - - 

 

4.2. Index Copernicus: 

№ 

з/п 

Автор Назва 

роботи 

Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер (випуск), 

перша-остання 

сторінки роботи 

ISSN 

- - - - - - 

 

V. Список наукових праць, опублікованих у 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 

- - - - - - 

 

5.2.Index Copernicus: 

№ 

з/п 

Автор Назва 

роботи 

Назва видання, 

де опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск), перша-

остання 

сторінки роботи 

ISSN 

1. Лобода 

Д.О. 

Прегуманісти

чні витоки 

моделей 

ренесансного 

«ідеального 

правителя» в 

Європі ХІІ-

ХІІІ століть 

Молодий вчений 2020. №12.1 

(88.1). С. 22-27. 

ISSN 

(Print): 

2304-5809 

ISSN 

(Online): 

2313-2167 

 

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. Науковий етнографічний гурток доц. 

Вільховий Ю.В. 

15 



 

№ 

з/п 

Назва проблемної групи Керівник групи Кількість студентів 

1. Суспільно-політична історія 

слов’янських народів у другій 

половині ХІХ – ХХ ст. 

доц. Тронько Т.В. 13 

2. Ренесансні практики освіти і 

виховання в історичному розвитку 

людства 

доц. Год Н.В. 9 

3. Історія зарубіжних слов'ян від 

найдавніших часів до середини 

ХІХ ст. 

доц. Лахно О.П. 12 

4. Політичний розвиток і політичні 

системи країн світу 

доц. 

Вільховий Ю.В. 

13 

5. Суспільно-політичний, 

господарський і духовний поступ 

спільнот афроазійського регіону 

доц. Порох Н.В. 9 

6. Політичні системи і вчення в історії 

Стародавньої Греції та Риму 

ст. викл. 

Рибачук В.О. 

5 

7. Політична імагологія та 

інструментарій легітимації державної 

влади у домодерну добу 

асист. 

Лобода Д.О. 

2 

 

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. XХІV наукова 

конференція 

здобувачів вищої 

освіти факультету 

історії та географії. 

Березень 2021 року 

Регіональна 25 березня 

2021 року 

60 Наявний 

 

6.3. Студентські публікації 

6.3.1. Самостійні студентські публікації (кількість та список) – 28: 

1. Кравченко М. Становлення і розвиток Сербської православної церкви в 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. (наук. кер. – доц. Лахно О.П.) (опубліковано в 

2021 році). 

2. 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. (наук. кер. – доц. Лахно О.П.) (опубліковано в 

2021 році). 

3. 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. (наук. кер. – доц. Лахно О.П.) (опубліковано в 

2021 році). 

4. 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. 92-97. (наук. 

кер. – доц. Лахно О.П.) (опубліковано в 2021 році). 

5. Гупало О. Куликовська битва в історіографії: традиційний і альтернативний підходи. 

Збірник матеріалів XХІV наукової конференції здобувачів вищої освіти факультету 

історії та географії. Березень 2021 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2021. С. 146-150. (наук. 

кер. – доц. Лахно О.П.). 

6. Мацюк О. До визначення ролі Сербської деспотовини у державотворенні сербського 

народу. Збірник матеріалів XХІV наукової конференції здобувачів вищої освіти 

факультету історії та географії. Березень 2021 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2021. 

С. 192-196. (наук. кер. – доц. Лахно О.П.). 

7. Зуй А. Політика люстрації в Чеські Республіці. Збірник матеріалів XХІV наукової 

конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та географії. Березень 2021 

року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2021. С.158 – 163. (наук. кер. – доц. Тронько Т.В.). 

8. Сухостат В. Різноманітність шляхів націєтворення. Збірник матеріалів XХІV наукової 

конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та географії. Березень 2021 

року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2021. С.219 – 221. (наук. кер. – доц. Тронько Т.В.). 

9. Гуртова О. Президентство Авраама Лінкольна. Збірник матеріалів XХІV наукової 

конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та географії. Березень 

2021 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2021. С. 150-153. (наук. кер. – доц. Год Н.В.). 

10. Колодій О. Філософсько-історичні аспекти становлення концепції «освіченого 

абсолютизму» у творчості Вольтера. Збірник матеріалів XХІV наукової конференції 

здобувачів вищої освіти факультету історії та географії. Березень 2021 року. 

Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2021. С. 171-176. (наук. кер. – доц. Год Н.В.). 

11. 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. (наук. кер. – доц. Год Н.В.). (опубліковано в 2021 році). 

12. 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. (наук. кер. – доц. Год Н.В.). (опубліковано в 2021 році). 

13. Богатирьова А. Конфуціанська традиція виховання особистості. Збірник матеріалів 

XХІV наукової конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та географії. 

Березень 2021 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2021. С. 134-140. (наук. кер. – 

доц. Порох Н.В.). 



14. Шматченко В. Християнське сторіччя в Японії. Збірник матеріалів XХІV наукової 

конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та географії. Березень 2021 

року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2021. С. 222-226. (наук. кер. – доц. Порох Н.В.). 

15. Іванова В. Адміністративна реформа Мейдзі в Японії. Збірник матеріалів XХІV 

наукової конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та географії. 

Березень 2021 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2021. С. 163-167. (наук. кер. – 

доц. Порох Н.В.). 

16. Козирка Л. Театр кабукі та його драматургія як відображення світосприйняття 

японського суспільства в епоху Кіото. Збірник матеріалів XХІV наукової конференції 

здобувачів вищої освіти факультету історії та географії. Березень 2021 року. 

Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2021. С. 167-171. (наук. кер. – доц. Порох Н.В.). 

17. Притула Н. Система ісламського правління в Ірані. Збірник матеріалів XХІV наукової 

конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та географії. Березень 2021 

року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2021. С. 196-201. (наук. кер. – доц. Порох Н.В.). 

18. Сидоров С. Принципи традиційної китайської політики (за трактатом «Хань Фей 

Цзи»). Збірник матеріалів XХІV наукової конференції здобувачів вищої освіти 

факультету історії та географії. Березень 2021 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2021. С. 

215-219. (наук. кер. – доц. Порох Н.В.). 

19. Гончаренко О. Сутність вчення Карла Ясперса про «осьовий час» світової історії. 

Збірник матеріалів XХІV наукової конференції здобувачів вищої освіти факультету 

історії та географії. Березень 2021 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2021. С. 140-142. (наук. 

кер. – ст. викл. Рибачук В.О.). 

20. Конопльов А. Місце і роль аліментаційної системи в соціальній політиці Ранньої 

Римської імперії. Збірник матеріалів XХІV наукової конференції здобувачів вищої 

освіти факультету історії та географії. Березень 2021 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 

2021. С. 176-181. (наук. кер. – ст. викл. Рибачук В.О.). 

21. Григорчук А. Країни Балтії: від суверенітету до ЄС. Збірник матеріалів XХІV наукової 

конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та географії. Березень 2021 

року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2021. С. 142-146. (наук. кер. – доц. Вільховий Ю.В.). 

22. Дарюга Е. Антитоталітарні перетворення у Польщі наприкінці 1980-х – початку 1990-х 

років та їх історичні наслідки. Збірник матеріалів XХІV наукової конференції 

здобувачів вищої освіти факультету історії та географії. Березень 2021 року. 

Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2021. С. 153-158. (наук. кер. – доц. Вільховий Ю.В.). 

23. Костичева А. Національні та міжконфесійні суперечності як чинники міжнародних 

конфліктів сучасності. Збірник матеріалів XХІV наукової конференції здобувачів вищої 

освіти факультету історії та географії. Березень 2021 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 

2021. С. 181-186. (наук. кер. – доц. Вільховий Ю.В.). 

24. Сергієнко Б. «Новий курс» Ф.Рузвельта: суть та наслідки. Збірник матеріалів XХІV 

наукової конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та географії. 

Березень 2021 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2021. С. 201-207. (наук. кер. – доц. 

Вільховий Ю.В.). 

25. Сергієнко В. Політика США на Близькому Сході та співпраця із союзниками по НАТО 

під час першої каденції Дж. Буша-молодшого. Збірник матеріалів XХІV наукової 

конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та географії. Березень 2021 

року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2021. С. 207-215. (наук. кер. – доц. Вільховий Ю.В.). 

26. Ланін В. Релігійний світогляд в Індії: індуїзм як світоглядна і обрядово-релігійна 

система. Збірник матеріалів XХІV наукової конференції здобувачів вищої освіти 

факультету історії та географії. Березень 2021 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2021. 

С. 186-189. (наук. кер. – доц. Вільховий Ю.В.). 

27. Лахно Д. Особливості організації влади у Французькому королівстві ХІ-ХІІІ століть. 

Збірник матеріалів XХІV наукової конференції здобувачів вищої освіти факультету 



історії та географії. Березень 2021 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2021. С. 189-192. (наук. 

кер. – ас. Лобода Д.О.). 

28. Могила Т. Кримсько-татарський народ: етногенез, розселення та головні віхи історії. 

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. 58-61. (наук. кер. – доц. Вільховий 

Ю.В.). 

 

28.2.1. Студентські публікації у співавторстві із науковими керівниками 

(кількість та список) 

 

28.3. Результати участі студентів у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(вказати тільки переможців) 

ПІП студента Предмет Місце 

- - - 

 

28.4. Результати участі студентів у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт (вказати тільки переможців) 

ПІП студента Галузь Місце 

- - - 

 

28.5. Участь студентів у інших конкурсах всеукраїнського рівня та їх 

результати (до 20 рядків) 

28.6. 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 

2017 46 - - 

2018 81 1 1 

2019 52 1 - 

2020 30 1 - 

2021 63 1 - 

 

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

7.3.Інформація про проєкти (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). 



IX. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями 

 

9.1. Договори та угоди, укладені до 2021 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 

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 

Взаємна участь 

викладачів кафедр у 

наукових 

конференціях і інших 

наукових заходах, 

зорганізованих 

установами-

партнерами 

№11/01-

66/69 

 

9.2.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 

- - - - - - 

 

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) 

Наукова установа: Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України (Відділення 

релігієзнавства) 

Напрями діяльності:  

Тематика досліджень: Грант-проєкт: Ілюстрований довідник-путівник релігійних 

організацій області «Релігійний атлас Полтавщини». Організації партнери — 

Університет імені Бригама Янга (США, штат Монтана); Полтавська обласна 

державна адміністрація; Інститут філософії імені Г.С. Сковороди (Відділення 

релігієзнавства); ГО «Українська асоціація релігієзнавців). 

Результативність спільної співпраці: Розроблено, змакетовано та опубліковано в одному 

виданні 3 частини Атласу (Православʼя; Протестантизм; Католицизм, греко-

католицизм, іслам, конфесії національних меншин, нові та нетрадиційні релігії). 

Загальний вигляд: науково-популярне видання «Релігійний атлас Полтавщини» 

(ілюстрований довідник-путівник релігійних організацій області) / Ю.В. Вільховий, 

Р.А. Сітарчук, Д.О. Лобода та ін.; за заг. ред. М.І. Степаненка. Полтава: Видавництво 

ПП «Астрая», 2021. 184 с. (21,34 д.а.). 

 



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

на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення 

регіональних потреб (до 10 рядків). 
1. Керівництво проєктною групою із підготовки і видання ілюстрованого довідника-

путівника релігійних організацій області «Релігійний атлас Полтавщини. 

Православ’я» (Договір №23 між Полтавською обласною державною адміністрацією 

та ПНПУ імені В.Г. Короленка) (доц. Вільховий Ю.В., ас. Лобода Д.О.). 

2. Керівництво проєктною групою із підготовки і видання ілюстрованого довідника-

путівника релігійних організацій області «Релігійний атлас Полтавщини. 

Протестантизм» (Договір №25 між Полтавською обласною державною 

адміністрацією та ПНПУ імені В.Г. Короленка) (доц. Вільховий Ю.В., ас. Лобода 

Д.О.). 

3. Керівництво проєктною групою із підготовки і видання ілюстрованого довідника-

путівника релігійних організацій області «Релігійний атлас Полтавщини. Інші 

конфесії» (Договір №24 між Полтавською обласною державною адміністрацією та 

ПНПУ імені В.Г. Короленка) (доц. Вільховий Ю.В., ас. Лобода Д.О.). 

4. Участь у редколегії науково-популярного видання «Релігійний атлас Полтавщини» 

(ілюстрований довідник-путівник релігійних організацій області) / Ю.В. Вільховий, 

Р.А. Сітарчук, Д.О. Лобода та ін.; за заг. ред. М.І. Степаненка. Полтава: Видавництво 

ПП «Астрая», 2021. 184 с. (21,34 д.а.). 

5. Полтавською обласною державною адміністрацією затверджено і внесено до 

календарного плану перспективних проєктів ОДА і обласної ради на 2022 рік 

авторський проєкт доц. Вільхового Ю.В. та ас. Лободи Д.О. «ГІС-реєстр релігійних 

організацій Полтавської області». 

6. Британська Рада надає Грант на впровадження програми Активні Громадяни (онлайн-

тренінги) в період з 12 серпня 2021 р по 31 січня 2021 р. (ПОСОЛЬСТВО 

СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ 

В УКРАЇНІ (ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ) (БРИТАНСЬКА РАДА) (ас. Лобода Д.О.). 

7. Британська Рада надає Грант на впровадження програми Активні Громадяни (онлайн-

тренінги) в період з 10 березня 2021 р по 30 червня 2021 р. (ас. Лобода Д.О.). 

8. Грант на проведення віртуальних локальних тренінгів за програмою «Active citizens». 

9 грудня 2020 р. – 31 березня 2021 р. Фінансування гранту здійснює Культурний 

відділ Посольства Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в 

Україні (British Council) (ас. Лобода Д.О.). 

9. Грант на проведення віртуальних локальних тренінгів за програмою «Active citizens». 

10 березня 2021 р. – 30 липня 2021 р. Фінансування гранту здійснює Культурний 

відділ Посольства Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в 

Україні (British Council) (ас. Лобода Д.О.). 

 

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

робочого часу викладачів та мають номер державної реєстрації УкрІНТЕІ: 

 

Тема та 

№ державної реєстрації 

Науковий керівник Науковий результат Його 

значимість 

«Духовні, політичні та 

освітні практики в 

[Б.В. Год] Наукові статті у 

колективних 

Досліджено 

різні аспекти 



 

XIII. Конференції 

13.1.Інформація про проведення кафедрою конференцій (семінарів) 

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

 Кількість проведених конференцій 

 2018 2019 2020 2021 

Міжнародна конференція 1 - 1 - 

Всеукраїнська конференція - 1 1 1 

 

13.2.Назви конференцій, проведених у 2021 р. 

Дванадцятий Всеукраїнський науково-практичний семінар з міжнародною участю 

«Актуальні питання всесвітньої історії та методика їх викладання», 25-26 березня 

2021 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 

1.2. видані в Україні 

1. 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 : 

АСМІ, 2021. 292, [44] с., іл. (колективна монографія). 

2. Год Н. Еразм Роттердамський та європейські соціокультурні трансформації у ранній 

Новий час. Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних 

відносин: колект. 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. 

3. Релігійний атлас Полтавщини (ілюстрований довідник-путівник релігійних організацій 

області) / Ю.В. Вільховий, Р.А. Сітарчук, Д.О. Лобода та ін.; за заг. ред. М.І. 

Степаненка. Полтава: Видавництво ПП «Астрая», 2021. 184 с. 

 

2. Підручник для ЗВО (з грифом Вченої ради) 

соціокультурному 

розвиткові людства» 

№ 0118U004308 

монографіях, інших 

наукометричних 

виданнях, 

публікаціях у 

збірниках 

конференцій 

духовно-

релігійного, 

соціально-

політичного та 

освітньо-

культурного 

розвитку 

людства з 

залученням 

нових архівних 

матеріалів і 

новітніх 

наукових 

розвідок 



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

1. Новітня історія країн Азії та Африки: Навчально-методичний посібник / Укладач: 

Порох Н.В. Полтава, 2021. 79 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 (Index Copernicus) 

1. Лобода Д.О. Прегуманістичні витоки моделей ренесансного «ідеального правителя» в 

Європі ХІІ-ХІІІ століть. Молодий вчений (за результатами роботи Міжнародної 

науково-практичної конференції (28-29 жовтня 2020 р.)). 2020. №12.1 (88.1). С. 22-27. 

(опубліковано в 2021 році). 

 

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

1. Лобода Д.О. Виховна модель «ідеальної правительки» європейського відродження у 

творі Вільяма Ньюмена «Моя леді принцеса». Витоки педагогічної майстерності. 2020. 

№25. С. 138-143. 

2. Лобода Д.О. Підсумки едукаційних ініціатив придворних ренесансних мислителів у 

контексті проблеми виховання «ідеального правителя». Педагогічні науки : наук. журн. / 

Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. 2021. Вип. 78. – С. 236-245. 

 

7.4. В університетських не фахових виданнях 

1. Лахно О. Спогади про наставника. 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: АСМІ, 2021. С. 97–98. 

2. Тронько Т. [Без назви]. 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: АСМІ, 2021. С. 77–79. 

3. Год Н., Вільховий Ю. Борис Васильович Год: погляд в історію. 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 : АСМІ, 2021. С. 

10–17. 

 

7.5.У інших (не фахових) виданнях 

8. Публікації у збірниках матеріалів конференцій 

8.1.Міжнародних конференцій 

1. Лахно О.П. Діяльність опозиційних до радянської влади Євангельських християн-

баптистів на Харківщині в 60-ті роки ХХ століття. Current trends in the development of 

science and practice. Abstracts of XVІІ International Scientific and Practical Conference. 

Haifa, Israel 2021. Pp. 64-66. URL: https://eu-conf.com   

2. Лахно О.П. Особливості поширення релігійного Самвидаву через підпільне 

видавництво «Християнин» Євангельських християн-баптистів у СРСР. Development of 

https://eu-conf.com/


scientific and practical approaches in the era of globalization. Abstracts of XІX International 

Scientific and Practical Conference. Boston, USA 2021. РР. 57-60. URL: https://eu-conf.com   

3. Лахно О.П. Проблеми історії Стародавнього Єгипту в сучасних дослідженнях. ACTUAL 

TENDENCIES OF DEVELOPMENT SCIENCE AND PRACTICE. Abstracts of VІ 

International Scientific and Practical Conference. Rome, Italy 2021. URL: https://eu-

conf.com  

4. Год Н. В., Басенко Р. А. Организация молодежной политики иезуитов в Витебске : 

историко-педагогические аспекты. Віцебскі край : матэрыялы V Міжнароднай 

навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай Году малой радзімы, 21 лістапада 

2019 г., Віцебск / ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна», УА «Віцебскі 

дзяржаўны ўніверсітэт імя П. М. Машэрава», Кафедра гісторыі Беларусі; рэдкал.: Т.М. 

Адамян (гал. рэд.) [і інш.]. Мінск : Нацыянальная б-ка Беларусі, 2020. Т. 5. С. 327–332. 

 

8.2.Всеукраїнських конференцій 

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

практики студентів-істориків. Сучасні проблеми національно-культурної 

ідентичності: регіональний вимір: Збірник статей і матеріалів Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (24-25 вересня 2020 р.). Полтава: ПНПУ імені В. Г. 

Короленка, 2020. С. 135-145. (опубліковано в 2021 році). 

2. Лахно О. Спроби легалізації Спілки Церков Євангельських християн-баптистів у 

період горбачовської демократизації радянського суспільства (1985-1991 роки). 

Духовні, політичні та освітні практики в соціально-культурному розвитку людства: 

збірник наукових праць за матеріалами доповідей і повідомлень дванадцятого 

Всеукраїнського науково-практичного семінару з міжнародною участю «Актуальні 

питання всесвітньої історії та методика їх викладання», 25-26 березня 2021 року. 

Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2021. С. 6-20. 

3. Тронько Т. Приватна та громадська благодійність в організації та діяльності закладів 

середньої жіночої освіти Міністерства народної освіти Російської імперії (друга 

половина ХІХ століття). Духовні, політичні та освітні практики в соціально-

культурному розвитку людства: збірник наукових праць за матеріалами доповідей і 

повідомлень дванадцятого Всеукраїнського науково-практичного семінару з 

міжнародною участю «Актуальні питання всесвітньої історії та методика їх 

викладання», 25-26 березня 2021 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2021. С.193 – 205. 

4. Год Н. Ідейно-світоглядний контекст ренесансного гуманізму та протестантської 

Реформації у розвитку європейського шкільництва (ХІV-ХVІІ ст.). Духовні, політичні 

та освітні практики в соціально-культурному розвитку людства : збірник наукових 

праць за матеріалами доповідей і повідомлень дванадцятого Всеукраїнського науково-

практичного семінару з міжнародною участю «Актуальні питання всесвітньої історії 

та методика їх викладання», 25-26 березня 2021 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2021. С. 

185–193. 

5. Год Н. Ренесансний гуманізм у контексті європейської освітньої традиції. Правові, 

економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних відносин: сучасні реалії 

та виклики часу : зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 9 грудня 2020 року, м. 

Полтава / Полт. ін-т економіки і права ВМУРоЛ «Україна» ; голов. ред. Р. Басенко. 

Полтава: ПІЕП, 2021. С. 480–487. 
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6. Год Н. Ренесансний гуманізм: історико-педагогічні рефлексії. Правові, економічні та 

соціокультурні засади регулювання суспільних відносин: сучасні реалії та виклики 

часу: збірник матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 7-8 грудня 2021 р. / Полт. ін-т 

економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

«Україна» ; голов. ред. Р. Басенко. Полтава : ПІЕП, 2021. 

7. Бесєдіна Н. (Порох Н.). Збиральницька і фондова робота музейних закладів 

Полтавщини наприкінці 1950-х – 1980-х роках. Сучасні проблеми національно-

культурної ідентичності: регіональний вимір: Збірник статей і матеріалів 

Всеукраїнської науково-практичної конференції (24-25 вересня 2020 р.). Полтава: 

ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2020. С. 237-244. (опубліковано в 2021 році). 

8. Бесєдіна Н. (Порох Н.). Крах традиційної державності у Китаї та його наслідки (за 

спогадами Пу І). Духовні, політичні та освітні практики в соціально-культурному 

розвитку людства : збірник наукових праць за матеріалами доповідей і повідомлень 

дванадцятого Всеукраїнського науково-практичного семінару з міжнародною участю 

«Актуальні питання всесвітньої історії та методика їх викладання», 25-26 березня 

2021 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2021. С. 139-151. 

9. Рибачук В. Кініки – відмова від культури чи «пролетарська культура низів»? Духовні, 

політичні та освітні практики в соціально-культурному розвитку людства : збірник 

наукових праць за матеріалами доповідей і повідомлень дванадцятого 

Всеукраїнського науково-практичного семінару з міжнародною участю «Актуальні 

питання всесвітньої історії та методика їх викладання», 25-26 березня 2021 року. 

Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2021. С. 57-62. 

10. Вільховий Ю. Чернечі ордени римо-католицької церкви в епоху Середньовіччя: 

питання виникнення і класифікації. Духовні, політичні та освітні практики в 

соціально-культурному розвитку людства: збірник наукових праць за матеріалами 

доповідей і повідомлень дванадцятого Всеукраїнського науково-практичного семінару 

з міжнародною участю «Актуальні питання всесвітньої історії та методика їх 

викладання», 25-26 березня 2021 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2021. С. 38-56. 

11. Вільховий Ю. Київська оборонна операція як важлива ланка краху стратегії 

німецького плану  «Барбаросса». Духовні, політичні та освітні практики в соціально-

культурному розвитку людства: збірник наукових праць за матеріалами доповідей і 

повідомлень дванадцятого Всеукраїнського науково-практичного семінару з 

міжнародною участю «Актуальні питання всесвітньої історії та методика їх 

викладання», 25-26 березня 2021 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2021. С. 152-166. 

12. Вільховий Ю., Год Н. Постать професора Бориса Года в інтерʼєрі науково-

педагогічного та культурно-просвітницького життя Полтавщини. Правові, економічні 

та соціо-культурні засади регулювання суспільних відносин: сучасні реалії та виклики 

часу: збірник матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (9 грудня 2020 р.). Полтава: 

ПІЕП, 2021. С. 55-64. 

13. Лобода Д.О. Російський дестабілізаційний чинник у політичному розвитку країн 

Африки на сучасному етапі. Духовні, політичні та освітні практики в соціально-

культурному розвитку людства: збірник наукових праць за матеріалами доповідей і 

повідомлень дванадцятого Всеукраїнського науково-практичного семінару з 

міжнародною участю «Актуальні питання всесвітньої історії та методика їх 

викладання», 25-26 березня 2021 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2021. С. 83-99. 



14. Лобода Д. Акредитація освітніх програм за галуззю знань 01 Освіта / Педагогіка: 

Законодавче врегулювання, досвід і перспективи. Дидаскал: часопис: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«Університетська освіта в Україні у контексті інтеграції до європейського освітнього 

простору», 17–18 листопада 2020 р. / Кафедра загальної педагогіки та андрагогіки 

ПНПУ імені В. Г. Короленка. Полтава, 2021. № 21. C. 300-303. 

XV. Питомі показники результативності наукової діяльності кафедри у 2021 р. 

k1 Кількість захищених у 2021 р. кандидатських дисертацій / кількість ставок НПП* 0 

k2 Кількість захищених у 2021  р. докторських дисертацій / кількість ставок НПП 0 

k3 Кількість отриманих у 2021  р. вчених звань доцента і професора / кількість ставок НПП 0 

k4 
Кількість отриманих у 2021  р. державних нагород для молодих учених / кількість 

ставок НПП 

0 

k5 
Обсяг надходжень у 2021  р. до спеціального фонду державного бюджету (тис. грн) 

за НП**/кількість ставок НПП 

1,01 

k6 
Обсяг надходжень у 2021  р. до загального фонду державного бюджету (тис. грн)  

за НП / кількість ставок НПП 

0 

k7 Обсяг фінансування у 2021 р. НП із міжнародних фондів (тис. грн) / кількість ставок НПП 8,01 

k8 
Кількість отриманих у 2021  р. охоронних документів, право власності на які 

належить Університету /кількість ставок НПП 

0 

k9 Кількість опублікованих у 2021  р. монографій / кількість ставок НПП 0,43 

k10 
Кількість наукових публікацій за 2021 р. у центральних, фахових виданнях України 

та у зарубіжних виданнях / кількість ставок НПП 

1,01 

k11 
Кількість публікацій за 2021 р. у наукометричних базах даних Scopus і Web of 

Science/ кількість ставок НПП 

0 

k12 
Кількість призових місць за 2020-2021 н. р. у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах 

наукових робіт студентів/кількість ставок НПП 

0 

Σ  Загальний показник науково-дослідної та інноваційної діяльності кафедри 10,46 

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

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

кафедри на 2022 р. 

Проведення Третіх Полтавських студентських наукових читань зі всесвітньої історії. 

Проведення ХХV наукової конференції здобувачів вищої освіти 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». 
 

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). 

3. 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.  



Звіт про міжнародну діяльність 

кафедри всесвітньої історії та методики викладання історії 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 

- - - - - - 
 

2. Розробка чи реалізація міжнародного наукового/освітнього гранту. 

Назва проекту Організація-

донор 

Учасники 

проектної групи 

Результат 

Грант на проведення 

віртуальних локальних 

тренінгів за програмою 

«Активні громадяни» 

Культурний 

відділ 

Посольства 

Сполученого 

Королівства 

Великої 

Британії та 

Північної 

Ірландії в 

Україні 

(Британська 

Рада) 

ас. Лобода Д.О. Проведення серії 

тренінгів 

 

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 

- - - - - 
 

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 

- - - 
 

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

Назва організації ПІБ учасника 

- - 
 

8. Інші види міжнародної співпраці. 

 


