
 



I. Науково-педагогічні кадри 
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1.1.  Вчене звання професора у 2022 році отримали – 1 

1.2.  Вчене звання доцента у 2022 році отримали –  

 

II. Розробки, які впроваджено у 2022 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) 

 Проєкт  

«ГІС-реєстр 

релігійних 

організацій 

Полтавської 

області» 

Сітарчук Р.А. 

Гура О.А 

Економічний 

ефект очікується 

в 2023 році. 

Департамент 

культури і 

туризму 

Полтавської 

ОДА,  м. 

Полтава, вул. 

Соборності, 45 

(лист № 01-

20/1594 від 

23.12.2022) 

(№ 62, 

гр./UA12с4, 

21.12.2021) 

 

 Проєкт 

«Протестантсь

кі конфесії 

Полтавщини та 

їх міжнародні 

зв’язки»   

Економічний 

ефект очікується 

в 2023 році. 

Департамент 

культури і 

туризму 

Полтавської 

ОДА,  м. 

Полтава, вул. 

(№3, гр./U1с7, 

12.01.2021) 
 



 

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

розробок 

 

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

1. 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 

2. Момот А. О .Проєкт Erasmus+ KA2. CBHE «Письмо в інклюзивній (реєстраційний 

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

3. 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 

4. Гура О.А. Учасник проєкту Erasmus+ KA2 Розвиток потенціалу вищої освіти 

«Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалості викладання» 

619227-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP. 

5. Гура О.А. Erasmus + KA2: « «Розвиток потенціалу підготовки учителів іноземної 

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

(610427-EPP-1-2019-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP), 2019-2023 в Полтавському національному 

педагогічному університеті імені В. Г. Короленка 

6. Шаповал Л. І. Календарно-родинна обрядовість українців : навч.-метод. посіб. для 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Історія та 

археологія» за  спеціальністю 032 Історія та археологія галузі знань 03 Гуманітарні науки; 

Сітарчук Р.А. 

Гура О.А. 

Бабенко Л.Л 

Соборності, 45 

(лист № 01-

20/1594 від 

23.12.2022) 

 Проєкт 

«Релігійно-

паломницький 

туризм на 

Полтавщині» 

Сітарчук Р.А. 

Гура О.А 

Бабенко Л.Л. 

Економічний 

ефект очікується 

в 2023 році 

Департамент 

культури і 

туризму 

Полтавської 

ОДА,  м. 

Полтава, вул. 

Соборності, 45 

(лист № 01-

20/1594 від 

23.12.2022) 

(№5, 

гр./Uр.1с9, 

14.01.2022) 

 

 

 «Якість життя 

та 

демографічні 

характеристики 

населення 

Наддніпрянськ

ої України 

другої 

половини 

ХVІІІ – 

початку ХХ 

ст.» 

Сердюк І.О. 

Момот О.А. 

Економічний 

ефект –  

Фінансування 

тимчасово 

призупинене і 

спрямоване на 

потреби ЗСУ 

МОН 0120U104740 Дослідження, 

публікації, 

наукові 

конференції 

http://pnpu.edu.ua/komanda-utterly
http://pnpu.edu.ua/komanda-win
http://pnpu.edu.ua/komanda-multied


освітньої програми «Середня освіта (Історія)» за спеціальністю 014.03 Середня освіта 

(Історія) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка / Л. І. Шаповал. – Полтава : ПНПУ імені  В.  

Г.  Короленка, 2022. – 198 с. (економічний ефект: 4 тис. грн) 

 

 

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 2022 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 

 Borodenko O., 

Sitarchuk R. 

Ukrainian 

Interfaith 

Families in the 

Context of 

Church, 

Marriage, and 

Social 

Relations of 

the 19th 

Century. 

Occasional Papers 

on Religion in 

Eastern Europe.  

Vol. 42 : Iss. 2. 

(MARCH 2022) XLII. 

С. 78‒102 

2693-2148 

 

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 2022 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 

2 Бороденко О. А., 

Сітарчук Р. А. 

Шлюборозлучні 

умови: 

особливості 

законодавчого 

регулювання та 

дотримання 

серед 

українського 

православного 

населення другої 

половини XVIII 

— першої 

половини ХІХ 

ст. 

Сторінки історії: 

збірник наукових 

праць. Національний 

технічний 

університет України 

«Київський 

політехнічний 

інститут імені Ігоря 

Сікорського» 

Вип. 53 

С. 9‒22 

2307-5244 / 

2411-0647 

 

5.2. Index Copernicus: 

 

№ 

з/п 
Автор 

Назва 

роботи 

Назва видання, 

де опубліковано 

роботу 

Том, номер 

(випуск), перша-

остання 

сторінки роботи 

ISSN 

 Жалій Т. В. Антикорупційна 

діяльність в 

закладах освіти 

України: 

поняття, форми, 

напрями 

Витоки педагогічної 

майстерності.  

№ 30 

С. 131–142 

2616-6623 

 

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 

    

 

№ 

з/п 
Назва проблемної групи Керівник групи Кількість студентів 

1 Дискусійні питання історії Другої 

світової війни 

Бабенко Л.Л. 8 

2 Інноваційні технології навчання 

історії 

Бороденко О.А. 4 

3 Календарно-родинна обрядовість Шаповал Л.І. 8 



українців: методика етнографічного 

дослідження 

4 Юстиція Жалій Т.В. 15 

5 Археологія Полтавщини: нові 

виклики та перспективи 

Коваленко О. В. 11 

 

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 

 ХХV наукова 

конференція 

здобувачів вищої 

освіти факультету 

історії та географії. 

Квітень 2022 р. 

Полтава: ІВЦ ПНПУ 

імені В.Г. Короленка, 

2022. 

    

 

6.3.  Студентські публікації 

6.3.1. Самостійні студентські публікації (кількість та список) 

 

1. Шамрай Марія. З історії Спаської церкви. Збірник матеріалів XXV 

наукової конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та 

географії. Квітень 2022 р. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2022. С. 88-91. 

2. Марченко В.  Руйнування культових споруд у м. Полтаві у 30-х рр. ХХ ст. 

Шості Череванівські наукові читання (на пошану професора А. С. 

Череваня) : збірник наукових статей. Випуск VІ. Полтава : ПНПУ імені В. 

Г. Короленка, 2022. С. 49-53 

3. Романенко Владислав. УПА – створення та діяльність на території 

Волині. Шості Череванівські наукові читання (на пошану професора А. С. 

Череваня) : збірник наукових статей. Випуск VІ. Полтава : ПНПУ імені В. 

Г. Короленка, 2022. С.  77- 81 

4. Сіренко Аліна. Радянська модна індустрія України 1940–1960-х рр. у 

контексті радянської економіки.   Шості Череванівські наукові читання 

(на пошану професора А. С. Череваня) : збірник наукових статей. Випуск 

VІ. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. С. 81-85 

5. Нестеренко Тетяна. До питання про увічнення памяті Симона Петлюри. 

Шості Череванівські наукові читання (на пошану професора А. С. 

Череваня) : збірник наукових статей. Випуск VІ. Полтава : ПНПУ імені В. 

Г. Короленка, 2022. С. 287-292 

6. Пробийголова Р. Нацистська окупація Полтавщини та її вплив на 

суспільно-політичні настрої в регіоні. Збірник матеріалів ХХV наукової 

конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та географії. 

Квітень 2022 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2022. С. 68‒71. 



7. Романенко В. До питання про стратегічно-тактичне співвідношення та 

наслідки танкової битви на лінії Дубно – Луцьк – Броди. Збірник 

матеріалів  ХХV наукової конференції здобувачів вищої освіти 

факультету історії та географії. Квітень 2022 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 

2022. С. 71 – 74. 

8. Сіренко А. Канали проникнення  зарубіжних тенденцій жіночої моди в 

радянське повсякдення (1950-1960-ті рр.). Збірник матеріалів  ХХV 

наукової конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та 

географії. Квітень 2022 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2022. С. 74-78. 

9. Геленко Анастасія Організація роботи архівного відділу Новомосковської 

районної адміністрацій Дніпропетровської області // Збірник матеріалів 

ХХУ наукової конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та 

географії. Квітень 2022 р. Полтава: ІВЦ ПНПУ імені В.Г. Короленка, 

2022. С.35-40 

10. Долгов Владислав Місце писанки у звичаєво-обрядовій культурі 

українців // Збірник матеріалів ХХУ наукової конференції здобувачів 

вищої освіти факультету історії та географії. Квітень 2022 р. Полтава: 

ІВЦ ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2022. С.41-45 

11. Торубара Вікторія Традиційний побут українців у етнографічних 

дослідженнях Федора Вовка // Збірник матеріалів ХХУ наукової 

конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та географії. 

Квітень 2022 р. Полтава: ІВЦ ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2022. С.82-85 

12. Шматко Яна, Випікання короваю як складова весільної обрядовості 

українського народу // Збірник матеріалів ХХУ наукової конференції 

здобувачів вищої освіти факультету історії та географії. Квітень 2022 р. 

Полтава: ІВЦ ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2022. С.94-97 

13. Нечипоренко Надія  Роль характерників у традиційно-побутовій культурі 

українського народу за доби Гетьманщини // Шості Череванівські наукові 

читання: зб. наук. ст. за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції 

27-28 жовтня 2022 р. – Полтава: ПНПУ імені В.Г.  Короленка, 2022. С. 

87- 91 

14. Бурчак Костянтин, здобувач освіти першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти освітньої програми Історія та археологія. Дитячий фольклор як 

багатожанрова система дитячих творів. Збірник матеріалів ХХV наукової 

конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та географії. 

Квітень 2022 р. Полтава: ІВЦ ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2022. С. 29-32 

15. Шамрай Марія, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 

освітньої програми Історія та археологія. Правові потреби здобувачів 

освіти закладів загальної середньої освіти. Збірник матеріалів ХХV 

наукової конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та 

географії. Квітень 2022 р. Полтава: ІВЦ ПНПУ імені В.Г. Короленка, 

2022. С. 91-94 

16. Кавалер О. Кейс-метод як інновація навчання у старшій школі. Збірник 

матеріалів ХХV наукової конференції здобувачів вищої освіти 

факультету історії та географії. Квітень 2022 року. Полтава: ІВЦ 

ПНПУ, 2022. С. 45‒48. 

17. Конопльов А. Особливості впровадження ґендерного підходу в навчанні 

історії. Збірник матеріалів ХХV наукової конференції здобувачів вищої 

освіти факультету історії та географії. Квітень 2022 року. Полтава: 

ІВЦ ПНПУ, 2022. С. 58‒61. 

18. Бондаренко А. «Форма організації навчання» у шкільному навчально ‒ 

виховному процесі : понятійні нариси поняття. Збірник матеріалів ХХV 



наукової конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та 

географії. Квітень 2022 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2022. С. 17‒20. 

19. Колеснікова М. Проєктне навчання історії у старшій школі як новація в 

освітньому процесі. Збірник матеріалів ХХV наукової конференції 

здобувачів вищої освіти факультету історії та географії. Квітень 2022 

року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2022. С. 48‒54. 

20. Зенова І. Міжконфесійні шлюби українського населення: історія 

проблеми. Всеукраїнська науково-практична конференція «Треті 

Полтавські студентські наукові читання зі всесвітньої історії імені 

професора Бориса Года». М. Полтава. 17 листопада 2022 року. С. 

211‒214. 

21. Заводяний М. Особливості лекторської майстерності педагога старшої 

школи. Всеукраїнська науково-практична конференція «Треті 

Полтавські студентські наукові читання зі всесвітньої історії імені 

професора Бориса Года». М. Полтава. 17 листопада 2022 року. С. 

203‒207. 

22. Зенова І. Особливості використання кейс-методу у навчанні історії. 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Треті Полтавські 

студентські наукові читання зі всесвітньої історії імені професора 

Бориса Года». М. Полтава. 17 листопада 2022 року. С. 207‒211. 

23. Коломієць Ю. Особливості форм організації навчання історії у старшій 

школі: історіографічний розріз проблеми. Всеукраїнська науково-

практична конференція «Треті Полтавські студентські наукові читання 

зі всесвітньої історії імені професора Бориса Года». М. Полтава. 

17 листопада 2022 року. С. 214‒218. 

24. Коршак В. Характеристика типологічних особливостей лектора 

відповідно до сучасних вимог мовлення. Всеукраїнська науково-

практична конференція «Треті Полтавські студентські наукові читання 

зі всесвітньої історії імені професора Бориса Года». М. Полтава. 

17 листопада 2022 року. С. 218‒221. 

25. Наухатько І. Роль особи в історії: історіографічні нариси питання. 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Треті Полтавські 

студентські наукові читання зі всесвітньої історії імені професора 

Бориса Года». М. Полтава. 17 листопада 2022 року. С. 228‒231. 

26. Колеснікова Маргарита. Українська православна церква наприкінці ХХ ‒ 

на початку ХХІ ст.: шлях до Томосу. Збірник матеріалів ХХV наукової 

конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та географії. 

Квітень 2022 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2022. с. 54‒58. 

27. Юрченко Алла. Археологічні дослідження на шпальтах газети 

«більшовик Полтавщини» у 1924 – 1925 рр. Збірник матеріалів ХХV 

наукової конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та 

географії. Квітень 2022 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2022. с. 97‒100. 

 

 

 

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

список) 

1. Роман Сітарчук, Аліна Аленіна. Вплив релігійної символіки на сучасну моду / 

Держава і Церква в історії України : зб. наук. статей. – Полтава : ПНПУ імені В. 

Г. Короленка, 2022. – вип. VІІІ. – 200 с. С. 70–83. 



2. Роман Сітарчук, Алла Юрченко. Полтавські осередки охорони історико-

культурної спадщини / Держава і Церква в історії України : зб. наук. статей. – 

Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. – вип. VІІІ. – 200 с. С. 114–117. 

 

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) 

 

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 

2018 55 - - 

2019 60 1 - 

2020 60 1 - 

2021 54 1 - 

2022 46 1 - 

 

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

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

викладачі) 

1. Проф. Ігор Сердюк виконував науковий проєкт «Якість життя та демографічні 

характеристики населення Наддніпрянської України другої половини ХVІІІ – початку 

ХХ ст.». Номер державної реєстрації 0120U104740, однак у звітному році 

фінансування проєкту призупенено 

2. 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 

3. Момот А. О .Проєкт Erasmus+ KA2. CBHE «Письмо в інклюзивній (реєстраційний 

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

http://pnpu.edu.ua/komanda-utterly
http://pnpu.edu.ua/komanda-win


4. 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 

 

 

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

та результати їх роботи (до 20 рядків). 

1. При кафедрі працює Центр історико-антропологічних досліджень (координатор – 

проф. Сердюк І.О.). Центр заснований згідно наказу Ректора №138-р від 21.11.2017. На 

базі Центру під керівництвом Сердюка І. О. виконується науковий проєкт «Якість життя 

та демографічні характеристики населення Наддніпрянської України другої половини 

ХVІІІ – початку ХХ ст.», номер державної реєстрації 0120U104740. На базі Центру 

також функціонує наукова бібліотека та проходять виробничу практику магістранти 

спеціальності 032 «Історія та археологія». 

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. 

 

 

 

IX. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями 

 

9.1.  Договори та угоди, укладені до 2022 року, дія яких продовжується 

 

Країна 

партнер 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

Номер 

договору 

Естонія Університет 

Тарту 

Учасник проєкту 

Erasmus+ KA2 

Розвиток 

потенціалу 

вищої освіти 

«Центри 

сертифікації 

викладачів: 

інноваційні 

підходи до 

досконалості 

викладання» 

619227-EPP-1-

2020-1-UA-

EPPKA2-CBHE-

JP. 

Угода про 

співпрацю 

Реєстрація на 

порталі Єврокомісії 

згідно 

наказу 

№106-р 

від 

06.10.20

22 року. 

Естонія Університет 

Тарту 

Erasmus + KA2: 

« «Розвиток 

потенціалу 

Угода про 

співпрацю 

Реєстрація на 

порталі Єврокомісії 

згідно 

наказу 

№2-р від 

http://pnpu.edu.ua/komanda-multied


підготовки 

учителів 

іноземної мови 

як шлях до 

впровадження 

багатомовної 

освіти та 

європейської 

інтеграції 

України»  » ( 

610427-EPP-1-

2019-1-EE-

EPPKA2-CBHE-

JP), 2019-2023 в 

Полтавському 

національному 

педагогічному 

університеті 

імені В. Г. 

Короленка 

06.01.20

22 року 

 

9.2. Договори та угоди, укладені в 2022 році 

 

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) 

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 семи спільних наукових 

конференцій «Держава і церква в новітній історії України»; участь у проєкті 

«Релігієзнавство в особах»; участь у діяльності Української асоціації релігіє знавців. 

4. 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»; «Череванівські 

наукові читання» (IV – 2018 р., V – 2020 р., VI – 2022 р. ); Бабенко Л. Л. – член обласної 

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

реабілітації репресованих громадян при Полтавській ОДА. 

  

 

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

підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних 

потреб (до 10 рядків). 

1. Лекторій «Упровадження гендерних підходів у діяльність органів державної влади» 

для працівників територіальних та обласного управлінь Пенсійного Фонду України (Жалій 

Т.В.). 

2. 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.) 



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

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

4. Проєкт «ГІС-реєстр релігійних організацій Полтавської області» (№ 62, 

гр./UA12с4, 21.12.2021), який затверджено у рамках Міжнародного науково-дослідного 

проєкту дослідження конфесійної мережі в країнах Східної Європи. У рамках проекту 

функціонує «Національна програма по дослідженню церковно-конфесійної мережі в регіонах 

України, релігійних менших та їх комунікації із міжнародними релігійними інститутами», 

функціонує під егідою Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, 

Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. Сковороди НАН України, 

Української Асоціації Релігієзнавців, Міжнародного Центру і релігієзнавства імені Бригама 

Янга (США), Департаменту культури і туризму Полтавської ОВА. 

5. Проєкт «Протестантські конфесії Полтавщини та їх міжнародні зв’язки»  (№3, 

гр./U1с7, 12.01.2021)  

6. Проєкт «Релігійно-паломницький туризм на Полтавщині» (№5, гр./Uр.1с9, 

14.01.2022) 

7. Участь викладачів кафедри в експертних, дорадчих, громадських комісіях при 

Полтавській ОДА.  

8. Співпраця з обласним та міським департаментами культури у рамках 

пам’ткоохоронної діяльності, розробки історичних довідок відповідно до наказу 

Міністерства культури України від 27.06.201 р №501 «Про внесення змін в Порядок обліку 

об’єктів культурної спадщини» 

9. Співпраця з Малою академією наук (комунальним закладом позашкільної освіти 

Полтавської обласної ради). 

 

 

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 

2019 2020 2021 2022 

Міжнародна конференція - - - - 

Всеукраїнська конференція 1 2 1 2 

 

13.2.  Назви конференцій, проведених у 2022 році 

1. Всеукраїнська наукова конференція «Шості Череванівські читання», 27–28 жовтня 

2022 року, м. Полтава 

2. Круглий стіл: «Голодомор 1932-1933 років в Україні – злочин кремля проти 

людяності: проблематика дослідження, увічнення пам’яті» (до 90-річчя 

Голодомору-геноциду українського народу), 28 листопада 2022 р. ДАПО, м. 

Полтава 

Тема та 

№ державної реєстрації 
Науковий керівник Науковий результат Його значимість 

    



3. ХХV наукова конференція здобувачів вищої освіти факультету історії та географії. 

Квітень 2022 р. Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка. 

4. Всеукраїнська наукова конференція Перші Зеровські читання: до 85-х роковин 

розстрілу українського письменника, літературознавця, лідера неокласиків Миколи 

Костянтиновича ЗЕРОВА  23 листопада 2022 р. ПОУНБ імені І.П. Котляревського 

 

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. Бороденко О. А., Удовиченко К. Ю. Історико-антропологічний підхід: 

історіографія питання та сучасне шкільне історіописання. Правові, економічні 

та соціокультурні засади регулювання суспільних відносин: колективна 

монографія / наук. ред. Р. Басенко; Полт. ін-т екон. і права Університету 

«Україна». Полтава‒Київ:Університет «Україна», 2022. С. 321‒345. 

2.  Підручник для ЗВО (з грифом Вченої ради) 

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

1. Шаповал Л. І. 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 (Історія). Галузь знань: Освіта / Педагогіка / Л.І .Шаповал. 

Полтава: ПНПУ ім.  В.  Г. Короленка, 2021.198 с.  

2. Шаповал Л. І. Календарно-родинна обрядовість українців : навч.-метод. 

посіб. для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої 

програми «Історія та археологія» за  спеціальністю 032 Історія та археологія галузі 

знань 03 Гуманітарні науки; освітньої програми «Середня освіта (Історія)» за 

спеціальністю 014.03 Середня освіта (Історія) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка / 

Л. І. Шаповал. – Полтава : ПНПУ імені  В.  Г.  Короленка, 2022. – 198 с. 

3. Жалій Т. В. Правове регулювання освітньої та наукової діяльності : навч. 

посіб. для студентів освітнього рівня «магістр». Полтава : ПНПУ, 2022. 140 с. 

4. Жалій Т. В. Методика викладання історії в ЗВО : навч. посіб. для студентів 

освітнього рівня «магістр». Полтава : ПНПУ, 2022. 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. Borodenko O., Sitarchuk R. Ukrainian Interfaith Families in the Context of 

Church, Marriage, and Social Relations of the 19th Century. Occasional Papers 

on Religion in Eastern Europe. Vol. 42 : Iss. 2. (MARCH 2022) XLII. С. 

78‒102. (Індексується в Web of Science). 

2. Бороденко О. А., Сітарчук Р. А. . Шлюборозлучні умови: особливості 

законодавчого регулювання та дотримання серед українського 



православного населення другої половини XVIII — першої половини ХІХ 

ст. Сторінки історії: збірник наукових праць. Вип. 53. К. : Національний 

технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського», 2021. С. 9‒22. (Індексується в Web of Science). 

 

7.2. У інших наукометричних виданнях (Index Copernicus) 

1. Жалій Т. В. Антикорупційна діяльність в закладах освіти України: 

поняття, форми, напрями. Витоки педагогічної майстерності. 2022. № 30. 

С. 131–142 (Index Copernісus). 

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

1. Жалій Т.В. Система академічної доброчесності та її реалізація в умовах 

педагогічного ЗВО. Педагогічні науки. 2022. Вип. 40. С. 117-124. 

7.4. В університетських не фахових виданнях 

3. Людмила Бабенко Духовенство як «класово ворожий» сегмент соціальної 

стратифікації суспільства в період колективізації. Держава і Церква в історії 

України : зб. наук. статей. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. – Вип. 

VІІІ. – С. 84-95. 

4. Людмила Бабенко. Полтавський період табірного ув’язнення у біографії 

Митрополита Володимира (Василя Романюка). Шості Череванівські наукові 

читання (на пошану професора А. С. Череваня) : збірник наукових статей. 

Випуск VІ. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. С. 23-33 

5. Лариса Шаповал Глиняний посуд у календарній обрядовості українського 

народу в ХІХ-ХХ століттях // Шості Череванівські наукові читання (на пошану 

професора А.С. Череваня): збірник наукових статей Випуск УІ. Полтава: ПНПУ 

імені В.Г Короленка, 2022. С.185-195 

6. Роман Сітарчук. Молодіжний рух та освіта протестантів у радянській Україні / 

Держава і Церква в історії України : зб. наук. статей. – Полтава : ПНПУ імені В. 

Г. Короленка, 2022. – вип. VІІІ. – 200 с. С. 126–130. 

7. Роман Сітарчук, Маргарита Колеснікова. Українська православна церква на 

шляху до Томосу: від хрещення до люблінської унії / Держава і Церква в історії 

України : зб. наук. статей. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. – вип. 

VІІІ. – 200 с. С. 55–60. 

8. Роман Сітарчук, Аліна Аленіна. Вплив релігійної символіки на сучасну моду / 

Держава і Церква в історії України : зб. наук. статей. – Полтава : ПНПУ імені В. 

Г. Короленка, 2022. – вип. VІІІ. – 200 с. С. 70–83. 

9. Роман Сітарчук, Алла Юрченко. Полтавські осередки охорони історико-

культурної спадщини / Держава і Церква в історії України : зб. наук. статей. – 

Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. – вип. VІІІ. – 200 с. С. 114–117. 

10. Роман Сітарчук. Зародження адвентизму на Полтавщині. Шості Череванівські 

наукові читання (на пошану професора А. С. Череваня) : збірник наукових 

статей. Випуск VІ. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. С. 33-39. 

7.5. У інших (не фахових) виданнях 

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. 123-12 

8.  Публікації у збірниках матеріалів конференцій 

8.1. Міжнародних конференцій 



1. Гура О. Функціональне призначення та конструктивні особливості Спаської 

церкви: контраверсійний дискурс // XXIII Міжнародна науково-практична 

конференція «Theoretical and science bases of actual tasks», Лісабон, Португалія. 

14-17 червня 2022 р 

2. Людмила Бабенко Агентурно-оперативні аспекти діяльності радянських 

органів держбезпеки напередодні Львівського церковного собору 1946 р. 

Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного 

розвитку України: виклик глобального світу : Матеріали УІ Міжнар. Наук.-

практ. конф., 19-20 травня 2022 р. Полтава : ПІЕП, 2022. С. 99-106. 

3. Шаповал Л.І. Громадські музеї у музейній мережі Полтавщини у другій 

половині ХХ – на початку ХХІ століть // Інноваційний потенціал та правове 

забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального 

світу: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 - 20 травня 

2022 р., м. Полтава/ ред.колег. Н.Мякушко (голова), Р.Шаровара, Р. Басенко т 

він.; Полтав. Ін-т економіки і права Ун-ту «Україна». Полтава: ПіПЕ, 2022. – С. 

82-88 

 

8.2. Всеукраїнських конференцій 

1. Гура О. Завершення архітектурного оновлення Спаського храму м. Полтави 

у ХІХ ст.: основні характеристики екстер’єру та інтер’єру // Всеукраїнська 

наукова конференція «Шості Череванівські читання», 27–28 жовтня 2022 року, 

м. Полтава 

2. Гура О. З історії розвитку Свято-Успенського собору м. Полтава за 

козацької доби // Всеукраїнська наукова конференція Держава і Церква в 

новітній історії України. Збірник наукових статей за матеріалами VІІ 

Всеукраїнської наукової конференції «Держава і церква в новітній історії 

України» (19 – 20 листопада 2022 року) 

3. Шаповал Лариса Глиняний посуд у календарній обрядовості українського 

народу в ХІХ – ХХ століттях // Шості Череванівські наукові читання (на пошану 

професора А.С. Череваня):збірник наукових статей. Випуск УІ. Полтава : ПНПУ 

імені В.Г. Короленка, 2022. С.185-195 

4. Бороденко О. А., Удовиченко К. Ю. Історія повсякденності: методологічні 

особливості впровадження в сучасному шкільному історіописанні. 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, 2022. С. 326‒329. Сертифікат № 542. 

5. Бороденко О. Дослідження жіноцтва XVIII століття в західноєвропейській 

історіографії. V Міжнародної наукової конференції «Історико-краєзнавчі 

дослідження: традиції та інновації» 11–12 листопада 2021 р. Суми. 2021. С. 

36‒38. 

 

 

  



XV.  Питомі показники результативності наукової діяльності кафедри у 2022 році 

 

k1 Кількість захищених у 2022 р. кандидатських дисертацій / кількість ставок НПП* - 

k2 Кількість захищених у 2022 р. докторських дисертацій / кількість ставок НПП - 

k3 Кількість отриманих у 2022 р. вчених звань доцента і професора / кількість ставок НПП 1/9,68 

k4 
Кількість отриманих у 2022 р. державних нагород для молодих учених / кількість 

ставок НПП 

1/9,68 

k5 
Обсяг надходжень у 2022 р. до спеціального фонду державного бюджету (тис. грн) 

за НП**/кількість ставок НПП 

- 

k6 
Обсяг надходжень у 2022 р. до загального фонду державного бюджету (тис. грн)  

за НП / кількість ставок НПП 

4/9,68 

k7 Обсяг фінансування у 2022 р. НП із міжнародних фондів (тис. грн) / кількість ставок НПП  - 

k8 
Кількість отриманих у 2022 р. охоронних документів, право власності на які 

належить Університету /кількість ставок НПП 

- 

k9 Кількість опублікованих у 2022 р. монографій / кількість ставок НПП 1/9,68 

k10 
Кількість наукових публікацій за 2022 р. у центральних, фахових виданнях 

України та у зарубіжних виданнях / кількість ставок НПП 

3/9,68 

k11 
Кількість публікацій за 2022 р. у наукометричних базах даних Scopus і Web of 

Science/ кількість ставок НПП 

2/9,68 

k12 
Кількість призових місць за 2021-2022 н. р. у Всеукраїнських олімпіадах, 

конкурсах наукових робіт студентів/кількість ставок НПП 

- 

Σ  Загальний показник науково-дослідної та інноваційної діяльності кафедри 1,23 

 

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

 

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

кафедри на 2023 рік 

1. Зареєструвати та розпочати виконання кафедральної наукової теми «Роль музеїв та 

музейної справи в розвитку історичного краєзнавства на Полтавщині» 

2. Провести ІХ Всеукраїнську наукову конференцію «Держава і Церква в новітній 

історії України»(жовтень 2023). 

3. Провести Другу міжнародну конференцію Українського товариства з 

дослідження XVIII століття: «Переосмислюючи імперії, колоніалізм і великодержавну 

політику: перспективи вісімнадцятого століття» (9-21 квітня 2023 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. 

 

  



Звіт про міжнародну діяльність кафедри історії України у 2022 році 

 

1. Договори та угоди, укладені в 2022 році. 

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 

    

 

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 

стажуванн

я 

Тема стажування Термін 

стажування 

Документ, що 

засвідчує 

результати 

стажування 

Шаповал Л.І. Польща «Інтернаціоналіза

ція освіти. Нові та 

інноваційні 

методи навчання. 

Реалізація 

міжнародних 

освітніх 

проектів у 

фінансовій 

перспективі ЄС» 

06.06. 2022 – 

15.07. 2022 

Сертифікат  

№ 106/2022 

Шаповал Л.І. Фінляндія STRATEGIES 

FOR E-

LEARNING IN 

UNIVERSITIES 

from 17.01.to 

25.02.2022 at west 

Finland College 

Huittinen. The 

internship included 

180 hours / 6 ECTS 

Huittinen Finland 

25.02.2022 Sami 

Malinen Principal 

17.01.2022 -

25.02.2022 

Сертифікат  

№ 29012022 

 

Жалій Т.В. Польща «Фандрейзинг та 

організація 

проєктної 

діяльності в 

12.02.2022-

20.03.2022 

 

Сертифікат SZFL-

001537 



закладах освіти: 

європейський 

досвід», 6 

кредитів 180 

годин 

Жалій Т.В. Фінляндія STRATEGIES 

FOR E-

LEARNING IN 

UNIVERSITIES 

from 01.12.to 

25.02.2022 at west 

Finland College 

Huittinen. The 

internship included 

180 hours / 6 ECTS 

Huittinen Finland 

25.02.2022 Sami 

Malinen Principal. 

01.12.2022- 

25.02.2022 

№ 17012022 

Жалій Т.В.  «АКАДЕМІЧНА 

ДОБРОЧЕСНІСТ

Ь ПРИ 

ПІДГОТОВЦІ 

МАГІСТРІВ ТА 

ЗДОБУВАЧІВ 

ДОКТОРА 

ФІЛОСОФІЇ 

(PhD) В 

КРАЇНАХ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГ

О СОЮЗУ ТА 

УКРАЇНІ» 

05.12.2022-

12.12.2022 

ES№111581/2022 

Бороденко О.А Фінляндія STRATEGIES 

FOR E-

LEARNING IN 

UNIVERSITIES 

from 01.12.to 

25.02.2022 at west 

Finland College 

Huittinen. The 

internship included 

180 hours / 6 ECTS 

Huittinen Finland 

25.02.2022 Sami 

Malinen Principal. 

17.01.2022 -

25.02.2022 

№ 08012022 

 

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 

Міжнародна асоціація гуманітаріїв Сердюк Ігор Олександрович 

 

8. Інші види міжнародної співпраці. 
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