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

1.2.  Вчене звання доцента у 2022 році отримали – немає. 

 

II. Розробки, які впроваджено у 2022 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 

- - - - 

№ 

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) 

- - - - - - 



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 

- - - - - - 

 

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 

- - - - - - 

 

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.  

Підсумки едукаційних 

ініціатив придворних 

ренесансних мислителів у 

контексті проблеми 

виховання «ідеального 

правителя» 

Педагогічні науки. 

Полтав. нац. пед. ун-т 

імені В. Г. Короленка 

Вип. 78. 

С. 236-245 

2075-

1478 

2. Лахно 

О.П. 

Давні слов’яни на шляху 

до державності 

Міжнародний науковий 

журнал «Грааль науки» 

№17 

(липень, 2022). 

С. 482-496 

2710-

3056 

 

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. Лахно О.П. 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. 15 

2. Ренесансні практики освіти і 

виховання в історичному розвитку 

людства 

доц. Год Н.В. 12 

3. Історія зарубіжних слов'ян від 

найдавніших часів до кінця ХІХ ст. 

доц. Лахно О.П. 15 

4. Політичний розвиток і політичні 

системи країн світу 

доц. 

Вільховий Ю.В. 

12 

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 

ст. викл. 

Лобода Д.О. 

5 

 

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. XХV наукова 

конференція 

здобувачів вищої 

освіти факультету 

історії та географії 

університетська квітень 

2022 року 

70 Так 

2. Треті Полтавські 

студентські наукові 

читання зі всесвітньої 

історії імені професора 

Бориса Года 

всеукраїнська 17 

листопада 

2022 року 

60 Так 

 

6.3.  Студентські публікації 

6.3.1. Самостійні студентські публікації (кількість та список) – 58. 

1. Ворона В. Афганістан в англо-російських відносинах напередодні Першої світової війни. 

Збірник матеріалів XХV наукової конференції здобувачів вищої освіти факультету історії 

та географії. Квітень 2022 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2022. С. 100-103. (Лобода Д.О.). 

2. Нагорна Т. Еволюція державно-правового статусу французьких монархів династії 

Капетингів. Збірник матеріалів XХV наукової конференції здобувачів вищої освіти 



факультету історії та географії. Квітень 2022 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2022. С. 162-

166. (Лобода Д.О.). 

3. Ткаченко А. Західноєвропейський живопис періоду Чінквіченто: історичне місце і 

методичний потенціал. Збірник матеріалів XХV наукової конференції здобувачів вищої 

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

193-197. (Лобода Д.О.). 

4. Гаврись Т. Значення та роль Шарля Моріса Талейрана-Перигора на Віденському 

конгресі. Збірник матеріалів XХV наукової конференції здобувачів вищої освіти 

факультету історії та географії. Квітень 2022 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2022. С. 103-

106. (Год Н.В.). 

5. Дацій Р. Отто фон Бісмарк: об’єднання Німеччини «залізом і кров’ю». Збірник матеріалів 

XХV наукової конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та географії. 

Квітень 2022 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2022. С. 106-110. (Год Н.В.). 

6. Закладна А. Національні суперечки між німцями та чехами як передумова гуситського 

руху. Збірник матеріалів XХV наукової конференції здобувачів вищої освіти факультету 

історії та географії. Квітень 2022 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2022. С. 110-114. 

(Лахно О.П.). 

7. Ільченко О. Сі Цзіньпін: політичний портрет. Збірник матеріалів XХV наукової 

конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та географії. Квітень 2022 року. 

Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2022. С. 114-118. (Порох Н.В.). 

8. Колеснікова М. Цивілізаційна самобутність та наслідки діяльності давніх індіанських 

народів. Збірник матеріалів XХV наукової конференції здобувачів вищої освіти факультету 

історії та географії. Квітень 2022 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2022. С. 118-126. (Год Н.В.). 

9. Конопльов А. Провінціалізація Сенату як спосіб зменшення ролі римо-італійської 

аристократії в управлінні імперією. Збірник матеріалів XХV наукової конференції 

здобувачів вищої освіти факультету історії та географії. Квітень 2022 року. Полтава: ІВЦ 

ПНПУ, 2022. С. 126-130. (Рибачук В.О.). 

10. Костичева А. Російський фактор у міжнаціональних конфліктах на пострадянському 

просторі. Збірник матеріалів XХV наукової конференції здобувачів вищої освіти 

факультету історії та географії. Квітень 2022 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2022. С. 130-

136. (Вільховий Ю.В.). 

11. Кравцова І. Створення та розвиток НАТО в 1948-1956 рр. Збірник матеріалів XХV 

наукової конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та географії. Квітень 

2022 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2022. С. 136-140. (Вільховий Ю.В.). 

12. Кравченко М. Політика адміністрації Джона Кеннеді в період Карибської кризи. Збірник 

матеріалів XХV наукової конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та 

географії. Квітень 2022 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2022. С. 140-144. (Вільховий Ю.В.). 

13. Крупа К. Політичний розвиток Польщі в період правління династії Ягеллонів (кінець 

XIV-XVI ст.). Збірник матеріалів XХV наукової конференції здобувачів вищої освіти 

факультету історії та географії. Квітень 2022 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2022. С. 144-

148. (Лахно О.П.). 

14. Кужим А. Зміна зовнішньополітичного курсу Великобританії як перший крок на шляху 

до створення Антанти. Збірник матеріалів XХV наукової конференції здобувачів вищої 

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

148-152. (Год Н.В.). 

15. Лахно Д. Передумови становлення системи імперського правління у середньовічному 

Китаї на основі вчень давньокитайських мислителів. Збірник матеріалів XХV наукової 

конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та географії. Квітень 2022 року. 

Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2022. С. 152-158. (Порох Н.В.). 

16. Лихіцький В. Туреччина у 1920-х – 1930-х роках: розбудова нової державності. Збірник 

матеріалів XХV наукової конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та 

географії. Квітень 2022 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2022. С. 158-162. (Порох Н.В.). 



17. Немировський М. Процеси деколонізації в Азії і «план Коломбо». Збірник матеріалів 

XХV наукової конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та географії. 

Квітень 2022 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2022. С. 166-172. (Порох Н.В.). 

18. Партола О. У пошуках істини: похлдження Москви та Московії. Збірник матеріалів XХV 

наукової конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та географії. Квітень 

2022 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2022. С. 172-175. (Лахно О.П.). 

19. Пономаренко К. Сан-Стефанський мирний договір і державотворення Сербії. Збірник 

матеріалів XХV наукової конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та 

географії. Квітень 2022 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2022. С. 175-178. (Тронько Т.В.). 

20. Прохоров О. Сергій Нечаєв та його «Катехізис революціонера». Збірник матеріалів XХV 

наукової конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та географії. Квітень 

2022 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2022. С. 178-180. (Тронько Т.В.). 

21. Ревека Д. Образ тіла людини у структурі менталітету Середніх віків. Збірник матеріалів 

XХV наукової конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та географії. 

Квітень 2022 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2022. С. 180-182. (Рибачук В.О.). 

22. Сергієнко Б. Досвід антикризової політики США: передумови формування і механізм 

реалізації «Нового курсу» Ф.Д.Рузвельта. Збірник матеріалів XХV наукової конференції 

здобувачів вищої освіти факультету історії та географії. Квітень 2022 року. Полтава: ІВЦ 

ПНПУ, 2022. С. 182-190. (Вільховий Ю.В.). 

23. Супрунова І. Ставлення російського суспільства до початку Першої світової війни. 

Збірник матеріалів XХV наукової конференції здобувачів вищої освіти факультету історії 

та географії. Квітень 2022 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2022. С. 190-193. (Тронько Т.В.). 

24. Цоцоріна Т. Французький імпресіонізм у другій половині ХІХ століття. Збірник 

матеріалів XХV наукової конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та 

географії. Квітень 2022 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2022. С. 197-200. (Год Н.В.). 

25. Шаульський І. Полісний демократичний ідеал афінян за промовою Перікла у творі 

Фукідида. Збірник матеріалів XХV наукової конференції здобувачів вищої освіти 

факультету історії та географії. Квітень 2022 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2022. С. 200-

202. (Рибачук В.О.). 

26. Євтух С. Гейміфікація в системі сучасних технологій навчання. Треті Полтавські 

студентські наукові читання зі всесвітньої історії імені професора Бориса Года: Збірник 

матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції; 17 листопада 2022 року. 

Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. С. 199-203. (Лобода Д.О.). 

27. Грицаєнко Д. Самураї – творці традиційної японської зброї. Треті Полтавські 

студентські наукові читання зі всесвітньої історії імені професора Бориса Года: Збірник 

матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції; 17 листопада 2022 року. 

Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. С. 13-18. (Порох Н.В.). 

28. Закладна А. Особливості формування чеської нації як наслідок гуситської Реформації 

XV століття. Треті Полтавські студентські наукові читання зі всесвітньої історії імені 

професора Бориса Года: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної 

конференції; 17 листопада 2022 року. Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. С. 18-

21. (Лахно О.П.). 

29. Конопльов А. Формування основоположних принципів системи престолонаслідування 

в епоху ранньої Римської імперії. Треті Полтавські студентські наукові читання зі 

всесвітньої історії імені професора Бориса Года: Збірник матеріалів Всеукраїнської 

науково-практичної конференції; 17 листопада 2022 року. Полтава: ПНПУ імені 

В.Г.Короленка, 2022. С. 21-26. (Рибачук В.О.). 

30. Лахно Д. Характеристика середньовічної системи державного управління Китайською 

імперією. Треті Полтавські студентські наукові читання зі всесвітньої історії імені 

професора Бориса Года: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної 

конференції; 17 листопада 2022 року. Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. С. 26-

33. (Порох Н.В.). 



31. Пилипець В. Кімоно яке втілення японської естетики. Треті Полтавські студентські 

наукові читання зі всесвітньої історії імені професора Бориса Года: Збірник матеріалів 

Всеукраїнської науково-практичної конференції; 17 листопада 2022 року. Полтава: ПНПУ 

імені В. Г. Короленка, 2022. С. 33-37. (Порох Н.В.). 

32. Ревека Д. Специфіка середньовічної ментальності. Треті Полтавські студентські 

наукові читання зі всесвітньої історії імені професора Бориса Года: Збірник матеріалів 

Всеукраїнської науково-практичної конференції; 17 листопада 2022 року. Полтава: ПНПУ 

імені В. Г. Короленка, 2022. С. 37-41. (Рибачук В.О.). 

33. Усс А. Права та привілеї польської знаті після укладення Кревської унії. Треті 

Полтавські студентські наукові читання зі всесвітньої історії імені професора Бориса 

Года: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції; 17 листопада 

2022 року. Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. С. 41-44. (Лахно О.П.). 

34. Шаульський І. Суспільно-політична діяльність Фемістокла. Треті Полтавські 

студентські наукові читання зі всесвітньої історії імені професора Бориса Года: Збірник 

матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції; 17 листопада 2022 року. 

Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. С. 44-47. (Рибачук В.О.). 

35. Михалевич А. Сербські повстання як передумова формування національно-визвольної 

ідеології поміж південнослов’янських народів. Треті Полтавські студентські наукові 

читання зі всесвітньої історії імені професора Бориса Года: Збірник матеріалів 

Всеукраїнської науково-практичної конференції; 17 листопада 2022 року. Полтава: ПНПУ 

імені В. Г. Короленка, 2022. С. 64-67. (Лахно О.П.). 

36. Овчаренко О. Постать Джузеппе Гарібальді та його роль в об’єднанні Італії. Треті 

Полтавські студентські наукові читання зі всесвітньої історії імені професора Бориса 

Года: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції; 17 листопада 

2022 року. Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. С. 67-71. (Год Н.В.). 

37. Прохоров О. Озброєння російських терористів ХІХ століття. Треті Полтавські 

студентські наукові читання зі всесвітньої історії імені професора Бориса Года: Збірник 

матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції; 17 листопада 2022 року. 

Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. С. 71-75. (Тронько Т.В.). 

38. Судакова Д. Єлизавета І та Єлизавета II: «золоті століття» Англії. Треті Полтавські 

студентські наукові читання зі всесвітньої історії імені професора Бориса Года: Збірник 

матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції; 17 листопада 2022 року. 

Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. С. 78-82. (Год Н.В.). 

39. Арестова Е. Зовнішня політика КНР як фактор впливу на сучасну дипломатію Російської 

Федерації. Треті Полтавські студентські наукові читання зі всесвітньої історії імені 

професора Бориса Года: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної 

конференції; 17 листопада 2022 року. Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. С. 83-

88. (Порох Н.В.). 

40. Бужин Е. Комп’єнське перемир’я 1918 року. Треті Полтавські студентські наукові 

читання зі всесвітньої історії імені професора Бориса Года: Збірник матеріалів 

Всеукраїнської науково-практичної конференції; 17 листопада 2022 року. Полтава: ПНПУ 

імені В. Г. Короленка, 2022. С. 88-93. (Вільховий Ю.В.). 

41. Ільченко О. Відродження конфуціанства у сучасному Китаї. Треті Полтавські 

студентські наукові читання зі всесвітньої історії імені професора Бориса Года: Збірник 

матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції; 17 листопада 2022 року. 

Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. С. 110-114. (Порох Н.В.). 

42. Кавалер О. Україна та Білорусь: основні етапи розвитку міждержавних відносин у 1991-

2014 роках. Треті Полтавські студентські наукові читання зі всесвітньої історії імені 

професора Бориса Года: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної 

конференції; 17 листопада 2022 року. Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. С. 114-

118. (Тронько Т.В.). 



43. Коваленко В. Танкові стратегії на полях Другої світової війни: загальний огляд. Треті 

Полтавські студентські наукові читання зі всесвітньої історії імені професора Бориса 

Года: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції; 17 листопада 

2022 року. Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. С. 118-122. (Вільховий Ю.В.). 

44. Костичева А. Цивілізаційна теорія розвитку держави у контексті міжнародних процесів 

кінця ХХ – початку ХХІ століть. Треті Полтавські студентські наукові читання зі 

всесвітньої історії імені професора Бориса Года: Збірник матеріалів Всеукраїнської 

науково-практичної конференції; 17 листопада 2022 року. Полтава: ПНПУ імені В. Г. 

Короленка, 2022. С. 122-126. (Вільховий Ю.В.). 

45. Кравцова І. Римський саміт 1991 року: етап трансформації діяльності 

Північноатлантичного альянсу. Треті Полтавські студентські наукові читання зі 

всесвітньої історії імені професора Бориса Года: Збірник матеріалів Всеукраїнської 

науково-практичної конференції; 17 листопада 2022 року. Полтава: ПНПУ імені В. Г. 

Короленка, 2022. С. 126-131. (Вільховий Ю.В.). 

46. Кравченко М. Таємниці виборчої боротьби – «Уотергейтська справа» та крах 

президентської адміністрації Р.Ніксона у США. Треті Полтавські студентські наукові 

читання зі всесвітньої історії імені професора Бориса Года: Збірник матеріалів 

Всеукраїнської науково-практичної конференції; 17 листопада 2022 року. Полтава: ПНПУ 

імені В. Г. Короленка, 2022. С. 131-135. (Вільховий Ю.В.). 

47. Лаврик М. Причини та передумови Придністровського конфлікту. Треті Полтавські 

студентські наукові читання зі всесвітньої історії імені професора Бориса Года: Збірник 

матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції; 17 листопада 2022 року. 

Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. С. 140-145. (Лахно О.П.). 

48. Лихіцький В. Реджеп Таїп Ердоган: політичний портрет. Треті Полтавські студентські 

наукові читання зі всесвітньої історії імені професора Бориса Года: Збірник матеріалів 

Всеукраїнської науково-практичної конференції; 17 листопада 2022 року. Полтава: ПНПУ 

імені В. Г. Короленка, 2022. С. 145-150. (Порох Н.В.). 

49. Немировський М. Кваме Нкрума – перший президент Гани. Треті Полтавські 

студентські наукові читання зі всесвітньої історії імені професора Бориса Года: Збірник 

матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції; 17 листопада 2022 року. 

Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. С. 150-154. (Порох Н.В.). 

50. Олефір О. Східнопруська операція та її вплив на загальне стратегічне розгортання 

Першої світової війни. Треті Полтавські студентські наукові читання зі всесвітньої 

історії імені професора Бориса Года: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-

практичної конференції; 17 листопада 2022 року. Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 

2022. С. 154-158. (Вільховий Ю.В.). 

51. Романенко В. Характер ленд-лізу для СРСР у Другій світовій війні: новий погляд на 

проблему. Треті Полтавські студентські наукові читання зі всесвітньої історії імені 

професора Бориса Года: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної 

конференції; 17 листопада 2022 року. Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. С. 162-

169. (Вільховий Ю.В.). 

52. Супрунова І. Мобілізація в Російській імперії на початку Першої світової війни. Треті 

Полтавські студентські наукові читання зі всесвітньої історії імені професора Бориса 

Года: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції; 17 листопада 

2022 року. Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. С. 171-176. (Тронько Т.В.). 

53. Яненко М. Зовнішньополітичні суперечності провідних європейських держав на 

початку ХХ ст. як ознака періоду імперіалізму. Треті Полтавські студентські наукові 

читання зі всесвітньої історії імені професора Бориса Года: Збірник матеріалів 

Всеукраїнської науково-практичної конференції; 17 листопада 2022 року. Полтава: ПНПУ 

імені В. Г. Короленка, 2022. С. 185-188. (Вільховий Ю.В.). 

54. Аленіна А. Розселення старообрядців на теренах Російської імперії: причини та 

наслідки. Треті Полтавські студентські наукові читання зі всесвітньої історії імені 



професора Бориса Года: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної 

конференції; 17 листопада 2022 року. Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. С. 189-

196. (Вільховий Ю.В.). 

55. Бондаренко А. Візантійський історико-культурний компонент та його вплив на  

Київську Русь засобами християнства. Треті Полтавські студентські наукові читання зі 

всесвітньої історії імені професора Бориса Года: Збірник матеріалів Всеукраїнської 

науково-практичної конференції; 17 листопада 2022 року. Полтава: ПНПУ імені В. Г. 

Короленка, 2022. С. 196-199. (Вільховий Ю.В.). 

56. Ляшенко І. Становище православної церкви на Русі за часів панування Золотої Орди. 

Треті Полтавські студентські наукові читання зі всесвітньої історії імені професора 

Бориса Года: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції; 17 

листопада 2022 року. Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. С. 224-228. (Лахно О.П.). 

57. Шамрай М. Вивчення ролі особи у шкільних навчальних програмах з історії доби 

незалежної України. Треті Полтавські студентські наукові читання зі всесвітньої історії 

імені професора Бориса Года: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної 

конференції; 17 листопада 2022 року. Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. С. 231-

234. (Тронько Т.В.). 

58. Аленіна А. Старообрядці на території Лівобережної України другої половини ХVІІІ–

ХІХ століття. Шості Череванівські наукові читання (на пошану професора А. С. Череваня): 

збірник наукових статей. Випуск VІ. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. С.216-

221. 

 

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

список) 

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 81 1 1 

2019 52 1 - 

2020 30 1 - 

2021 63 1 - 

2022 57 1 1 

 



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

Успішний захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Лободи Дмитра 

Олександровича на тему: «Виховання «ідеального правителя» у філософсько-педагогічній 

спадщині мислителів європейського Відродження XIV – XVI століть»  з галузі знань 

«Освіта / Педагогіка» за спеціальністю «011 Освітні, педагогічні науки» 20 січня 2022 р. у 

разовій спеціалізованій вченій раді ДФ 44.053.016. Диплом доктора філософії від 

28.04.2022 р. за №004092. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Лариса 

СЕМЕНОВСЬКА. 

 

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

викладачі): 

Лобода Д.О.: 

1. Затверджено проєкт «ГІС-реєстр» релігійних організацій Полтавської області 

Полтавською обласною державною адміністрацією і внесено до календарного плану 

перспективних проєктів ОДА і обласної ради на 2022 рік. 

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

(22 грудня 2021 р. – 30 квітня 2022 р.). Фінансування гранту здійснює Культурний відділ 

Посольства Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні 

(British Council). Координатори: І. Когут, Д. Лобода, С. Степаненко, Д. Стрижак. 

3. Член проєктної групи за програмою Erasmus+ KA2: «Центри сертифікації викладачів: 

інноваційні підходи до досконалості викладання» (619227-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-

CBHE-JP), 2021-2023 в Полтавському національному педагогічному університеті імені 

В.Г.Короленка, згідно наказу №3-р від 06.01.2021 року. 

4. Член проєктної групи за програмою Erasmus+ KA2: «Розвиток потенціалу підготовки 

вчителів іноземних мов як шлях до багатомовної освіти України та європейської інтеграції” 

(610427-EPP-1-2019-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP), 2019-2022 в Полтавському національному 

педагогічному університеті імені В. Г. Короленка, згідно наказу №2-р від 06.01.2022 року. 

 

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 2022 року, дія яких продовжується 

Країна 

партне

р 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво

, термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

Номер 

договор

у 

- - - - - - 

 

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. Наукова установа. 

2. Напрями діяльності: 

− Спільні структурні підрозділи 

− Тематика досліджень 

− Видавнича діяльність 

− Стажування студентів та аспірантів на базі академічних установ 

− Результативність спільної співпраці 

− Об’єднання зусиль щодо створення спільних центрів колективного користування 

наукоємним обладнанням, шляхи вирішення цього питання 

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

підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб 

(до 10 рядків). 
Наукова співпраця у межах трьох проектних груп за історико-релігієзнавчою і 

релігієзнавчо-краєзнавчою тематикою. 

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 

соціокультурному 

розвиткові людства» 

№ 0118U004308 

[Б.В. Год] /  

Тронько Т.В. 

Наукові статті у 

колективній 

монографії, інших 

наукометричних 

виданнях, 

публікаціях у 

збірниках 

конференцій 

Досліджено 

різні аспекти 

духовно-

релігійного, 

соціально-

політичного та 

освітньо-

культурного 

розвитку 

людства з 

залученням 

нових архівних 

матеріалів і 

новітніх 

наукових 

розвідок 



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 - 1 - - 

Всеукраїнська конференція 1 1 1 - 

 

13.2.  Назви конференцій, проведених у 2022 році 

 

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 

Год Н. «Наставник Європи» Еразм Роттердамський та європейські соціокультурні 

трансформації у ранній Новий час. Традиції та інновації у траєкторіях розвитку освітньо-

педагогічного дискурсу : колективна монографія / наук. ред. Р. Басенко ; Полтав. ін-т екон. 

і права Університету «Україна». Полтава : Університет «Україна», 2022. С. 71 – 98. 

 

2.  Підручник для ЗВО (з грифом Вченої ради) 

 

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

Історія слов’янських народів (давня і середньовічна): Робочий зошит студента для 

самостійної роботи над курсом / Уклад. Олександр Лахно. Полтава, 2022. 102 с. 

Лахно О. Навчальна етнографічна практика: інструктивні матеріали та методичні поради. 

Полтава, 2022. 126 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) 

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. (Index Copernicus) 



Лахно О.П. Давні слов’яни на шляху до державності. Міжнародний науковий журнал 

«Грааль науки». №17 (липень, 2022): за матеріалами III Міжнародної науково-практичної 

конференції «Science of post-industrial society: globalization and transformation processes», що 

проводилася 22 липня 2022 року. Вінниця-Відень: ГО «Європейська наукова платформа»; 

ТОВ «International Centre Corporative Management», 2022. С. 482-496. ISSN: 2710–3056. 

Індексація: Index Copernicus (World of Papers), CrossRef, OUCI, Google Scholar, 

ResearchGate, ORCID і OpenAIRE. 

 

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

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 

 

7.5. У інших (не фахових) виданнях 

 

8.  Публікації у збірниках матеріалів конференцій 

8.1. Міжнародних конференцій 

Вільховий Ю., Гура М.. Історія лютеранської громади та зародження  протестантизму на 

Полтавщині. The ХХIII International Scientific and Practical Conference «Theoretical and 

science bases of actual tasks», June 14 – 17, 2022, Lisbon, Portugal. P. 202-209. 

Год Н. Еразм Роттердамський та його освітня філософія про становлення особистості у 

ранній Новий час. Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного 

розвитку України: виклик глобального світу : матеріали VI Міжнародної науково-

практичної конференції, 19-20 травня 2022 р., м. Полтава / ред. колег. Н. Мякушко (голова), 

Р. Шаравара, Р. Басенко та ін.; Полтав. ін-т екон. і права Університету «Україна». Полтава 

: ПІЕП, 2022. С. 186-192. 

 

8.2. Всеукраїнських конференцій 

Вільховий Ю. ГРОМАДИ КАРАЇМІВ В УКРАЇНІ ТА НА ПОЛТАВЩИНІ: 

ЕТНОІСТОРИЧНА І РЕЛІГІЄЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА. Шості Череванівські 

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

VІ. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. С. 179-185. 

Вільховий Ю. ІНСТИТУЦІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНИХ ПРАВОСЛАВНИХ 

КОНФЕСІЙ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ НА ПОЛТАВЩИНІ (1989 Р. – 

ПОЧАТОК ХХІ СТ.). Держава і Церква в історії України : зб. наук. статей. Полтава: ПНПУ 

імені В. Г. Короленка, 2022. Вип. VІІІ. С. 38-46. 

Вільховий Ю., Гура М. НОВІ РЕЛІГІЙНІ РУХИ ТА ТЕЧІЇ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.: 

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ, СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ. Держава і Церква в історії 

України : зб. наук. статей. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. Вип. VІІІ. С.150-

160. 

Порох Н. Науково-методичні та організаційні засади підготовки тому «Полтавська область» 

багатотомної «Історія міст і сіл Української РСР». Шості Череванівські наукові читання 

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

ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. С. 93-103. 



Год Н. Гуманістичний потенціал ренесансного гуманізму у сучасній історичній освіті. 

Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних відносин: сучасні 

реалії та виклики часу : збірник матеріалів ІV Всеукр. наук.-практ. конф., 8-9 грудня 2022 

р. / Полт. ін-т економіки і права Відкритого міжнародного університету розвитку людини 

«Україна» ; відп. ред. Р. Басенко. Полтава : ПІЕП, 2022 (у друці). 

 

XV.  Питомі показники результативності наукової діяльності кафедри у 2022 році 

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

НПП* 

1/6,75 

=0,15 

k2 Кількість захищених у 2022 р. докторських дисертацій / кількість ставок НПП 0 

k3 
Кількість отриманих у 2022 р. вчених звань доцента і професора / кількість ставок 

НПП 

0 

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

кількість ставок НПП 

0 

k5 

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

грн) 

за НП**/кількість ставок НПП 

1500/6,75 

=222,22 

k6 

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

грн)  

за НП / кількість ставок НПП 

0 

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

НПП 

0 

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

належить Університету /кількість ставок НПП 

0 

k9 Кількість опублікованих у 2022 р. монографій / кількість ставок НПП 0 

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

України та у зарубіжних виданнях / кількість ставок НПП 

3/6,75 

=0,44 

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

Science/ кількість ставок НПП 

0 

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

конкурсах наукових робіт студентів/кількість ставок НПП 

0 

Σ  Загальний показник науково-дослідної та інноваційної діяльності кафедри 222,81 

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

 

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

на 2023 рік 

 Проведення тринадцятого Всеукраїнського науково-практичного семінару 

«Актуальні питання всесвітньої історії, релігієзнавства та методик їх викладання». 

 Проведення ХХVІ 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». 

  



Звіт про міжнародну діяльність кафедри 

всесвітньої історії, релігієзнавства та методик їх викладання 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 

Грант на проведення 

віртуальних локальних 

тренінгів за програмою 

«Active citizens» (22 

грудня 2021 р. – 30 

квітня 2022 р.) 

Культурний 

відділ 

Посольства 

Сполученого 

Королівства 

Великої 

Британії та 

Північної 

Ірландії в 

Україні 

(British 

Council). 

І.Когут, Д.Лобода, 

С.Степаненко, 

Д.Стрижак 

Проведено низку 

тренінгів  у 

Полтавському регіоні з 

метою розробки 

територіальними 

громадами програм 

(проєктів) соціальної 

дії, направлених на 

подолання наслідків 

епідемії китайського 

вірусу 

Проєктна група за 

програмою Erasmus+ 

KA2: «Центри 

сертифікації викладачів: 

інноваційні підходи до 

досконалості 

викладання» (619227-

EPP-1-2020-1-UA-

EPPKA2-CBHE-JP), 

2021-2023 в 

Полтавському 

національному 

педагогічному 

університеті імені 

В.Г.Короленка, згідно 

наказу №3-р від 

06.01.2021 року 

Програма 

Erasmus+ 

KA2, 

Європейсь-

кий Союз 

Т.Луньова, 

В.Фазан, І.Когут, 

Д.Лобода та ін. 

Напрацьовано 

нормативну базу 

діяльності майбутнього 

регіонального центру, 

розроблено наукову 

методологію 

сертифікації 

викладачів ЗВО, 

підготовлено і 

надіслано у редакцію 

статтю до фахового 

видання, а також 

статтю для колективної 

монографії. Триває 

розробка силабусу 

сертифікатної 

програми професійного 

вдосконалення освітян, 

підбір кадрового 

складу центру 

сертифікації. 

Проєктна група за 

програмою Erasmus+ 

KA2: «Розвиток 

потенціалу підготовки 

Програма 

Erasmus+ 

KA2, 

Т.Луньова, 

М.Зуєнко, 

В.Фазан, І.Когут, 

Д.Лобода та ін. 

Удосконалено зміст 

освітніх програм з 

підготовки вчителів 

іноземних мов, 



вчителів іноземних мов 

як шлях до багатомовної 

освіти України та 

європейської інтеграції” 

(610427-EPP-1-2019-1-

EE-EPPKA2-CBHE-JP), 

2019-2022 в 

Полтавському 

національному 

педагогічному 

університеті імені 

В.Г.Короленка, згідно 

наказу №2-р від 

06.01.2022 року. 

Європейсь-

кий Союз 

створений та діє центр 

країнознавства, 

вивчення іноземних 

мов, проведені 

публічні лекції та 

курси із залученням 

науковців США та 

Європи. 

 

3. Участь у міжнародному науковому/освітньому проєкті. 

Назва проекту Країна(ни)-

партнер(ри) 

Учасники від 

кафедри 

Опис діяльності за 

проектом (до 20 слів) 

ГІС-реєстр релігійних 

організацій області 

(№62, гр./U12c4, 

21.12.2021) 

США 

(Міжнарод-

ний центр 

права і 

релігієзнав-

ства імені 

Бригама 

Янга), 

Східна 

Європа 

Вільховий Ю.В., 

Лобода Д.О., 

Тронько Т.В., 

Лахно О.П. 

Дослідження церковно-

конфесійної мережі 

Полтавщини, 

релігійних меншин та 

їх комунікації із 

міжнародними 

релігійними 

інститутами 

Протестантські конфесії 

Полтавщини та їх 

міжнародні зв’язки 

(№3, гр./U1c7, 

12.01.2022) 

США 

(Міжнарод-

ний центр 

права і 

релігієзнав-

ства імені 

Бригама 

Янга), Східна 

Європа 

Вільховий Ю.В., 

Лобода Д.О. 

Аналіз сучасного стану 

інтернаціоналізації 

церковної, 

душпастирської, 

громадської тощо 

діяльності 

представників 

протестантських 

конфесій на теренах 

Полтавської області; 

встановлення місця та 

ролі регіону на 

протестантській мапі 

світу 

Релігійно-паломницький 

туризм на Полтавщині 

(№5, гр./Up.1c9, 

14.01.2022) 

США 

(Міжнарод-

ний центр 

права і 

релігієзнав-

ства імені 

Бригама 

Вільховий Ю.В., 

Лобода Д.О. 

Збір інформації та 

дослідження розвитку 

релігійно-

паломницького 

туризму на 

Полтавщині; розробка 

потенційних 

паломницьких 

маршрутів областю; 

удосконалення 



Янга), Східна 

Європа 

обласної дорожньої 

карти імпрувінгу та 

промоції релігійних 

«магнітів» регіону 

 

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. 
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