
Додаток 1 до наказу 

МНУ імені В. О. Сухомлинського 

від 27.09.2017 № 307 

План НДР кафедри історії  на 2018 р. 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Реєстраційни

й номер, 

тип роботи 

Науковий 

керівник 
Виконавці  

Термін 

виконання 

Очікуваний результат і його 

форми 

Замовник. 

Перспективи 

впровадження 

Програми регіональні та обласні (вказати назву програми) 

 Історія Півдня 

України в 

модерний та 

новітній час у 

контексті 

загальноісторично

го розвитку 

 
Фундаментальна 

 

Ніколаєв І.Є. Ніколаєв І.Є.,  

Шитюк М.М. 

Баковецька О.О, 

Пархоменко В.А. 

Зеркаль М.М. 

Іванова Т.Ю. 

Буглай Н.М.  

Третякова О.А., 

Ревенко В.В.,  

Маринченко Г.М.  

Чернявська К.В.  

Морозан О.О. 

Ласінська М.Ю. 

Мельников Є.О. 

01.01.2018 -

01.01.2021  
Аналіз джерел, соціально-

економічного, політико-правового, 

військового та 

зовнішньополітичного аспекту 

історії Півдня України в модерний 

та новітній час у контексті 

загальноісторичного розвитку 

Аналіз, обґрунтування та мотивація 

шляхів вирішення проблемних 

питань з історії Південної України  

Державний архів 

Миколаївської області 

Миколаївська обласна 

наукова бібліотека імені 

О. Гмирьова  

Миколаївський 

обласний краєзнавчий 

музей  

Миколаївська обласний 

центр науково-

пошукової та 

видавничої діяльності  

 

 

Етап на 2018 рік 

І етап  

(Постановка проблеми) 

2018 Обґрунтування актуальності теми. 

Доказ необхідності, можливості і 

наукового значення розв’язання 

проблеми. 

Виявлення та аналіз попередніх 

історичних джерел та літератури з 

теми. 

Характеристика сучасного стану 

розробки проблеми. 

Наукові публікації: 

Фахова стаття – 4 

Участь у Всеукраїнській та 

Міжнародній конференції – 4. 

Закордонна публікація – 4 

Стаття у НМБ – 4 

 

 
Особливості   Ніколаєв І.Є.  2018  Результат: Ґенеза соціально- Впровадження в 



встановлення 

більшовицького 

єдиновладдя в 

громадсько-політичній 

сфері на Півдні 

України в 1920-х роках 

 

економічного та політичного 

розвитку регіону, становлення та 

утвердження радянської 

тоталітарної системи на Півдні 

України. 

Форма представлення: 

1. Розділ у посібнику - 1  

2. Публікації: фахова стаття  – 1, 

стаття у НМБ – 1, 

3. Участь у конференціях: 

міжнародних - 2,  

всеукраїнських – 1,  

регіональних конференціях – 0 

4. Публікації аспіранта (О.Іртищева, 

тема дис..роботи «Громадські 

організації Півдня України в 1920-х 

роках») - 4 

5 . Публікації студентів – 3. 

Звіт за І півріч 2018 року 

Звіт за 2018 рік 

навчальний процес 

підготовки фахівців 

вищих навчальних 

закладів України 

(Історія): 

- включення 

змістовного компоненту 

у навчальні програми 

«Історія України»; 

- проведення семінарів 

та круглих столів з теми 

дослідження; 

Підготовка до видання 

Книги 8 науково-

документальної серії 

«Реабілітовані історією. 

Миколаївська область» 
 

 

Вітчизняна 

мемуаристика як 

джерело з історії 

національно-

визвольних змагань 

1914-1921 рр. 

 

  Пархоменко В.А  2018 Результат: Виявлення 

інформаційних можливостей  

вітчизняної мемуаристики  в якості 

історичного джерела  при 

дослідженні подій  української 

революції  1917 – 1921 рр. та 

введення її в науковий обіг.  

Форма представлення: 

Навчальний посібник - 1 

Публікації: фахова стаття  – 1, 

стаття у НМБ – 1, 

Участь у конференціях: 

міжнародних - 2,  

всеукраїнських – 1,  

регіональних конференціях – 0 

Публікації студентів – 3. 

Звіт за І півріч 2018 року 

Звіт за 2018 рік 

Впровадження в 

навчальний процес 

підготовки фахівців 

вищих навчальних 

закладів України 

(Історія): 

- участь в обласній 

науково-дослідницькій 

програмі присвяченій 

100-річчю Української 

революції на 

Миколаївщині; 

- включення 

змістовного компоненту 

у навчальні програми 

«Історія України»; 

- проведення семінарів 

та круглих столів з теми 

дослідження; 

 

Римо-католицька 

церква в Україні в кінці 
  Баковецька О.О.  2018 Результат: Науковий аналіз 

історичних джерел, які складуть 

 Впровадження в 

навчальний процес 



XVІІІ – XІX ст.: вплив 

на суспільно-політичне 

життя 

 

підґрунтя для створення 

фундаментальних праць, 

підручників, методичних посібників 

та довідників з недостатньо 

досліджених соціально-економічних 

та етнокультурних проблем історії 

Півдня України в 

загальноісторичному контексті . 

Форма представлення: 
Публікації: фахова стаття  – 1, 

стаття у НМБ – 1, 

Участь у конференціях: 

міжнародних - 2,  

всеукраїнських – 1,  

регіональних конференціях – 0 

Публікації студентів – 3. 

Звіт за І півріч 2018 року 

Звіт за 2018 рік 

Звіт за І півріч 2018 року 

Звіт за 2018 рік 

підготовки фахівців 

вищих навчальних 

закладів України 

(Історія): 

- включення 

змістовного компоненту 

у навчальні програми 

«Історія та культура 

України»; 

- проведення семінарів 

та круглих столів з теми 

дослідження; 

 

 

Голодомор 1932-

1933р.: регіональний 

вимір та специфіка за 

матеріалами архівних 

джерел 

  Зеркаль М.М. 2018 Результат: Дослідження трагедії 

українського народу на 

краєзнавчому рівні за документами 

архівів, реалізації політики 

політичних репресій на селі та в 

містах регіону. 

Науковий аналіз історичних джерел, 

які складуть підґрунтя для 

створення фундаментальних праць, 

підручників, методичних посібників 

та довідників з реалізації політики 

геноциду українського народу 

Півдня України в 

загальноісторичному контексті . 

Форма представлення: 
Підготовка тез та участь у 

Міжнародній конференції 

«Аркасівські читання» інших 

конференціях. 

Фахові публікації 

Звіт за І півріч 2018 року 

Впровадження в 

навчальний процес 

підготовки фахівців 

вищих навчальних 

закладів України 

(Історія): 

- включення 

змістовного компоненту 

у навчальні програми 

«Історія та культура 

України»; 

- проведення семінарів 

та круглих столів з теми 

дослідження; 

 



Звіт за 2018 рік 

 

Суспільно – політичні,  

економічні та культурні 

процеси Південної 

України ХХ ст.. 

  Ревенко В.В. 2018 Результат: Характеристика 

соціально-економічної ситуації в 

регіоні у ХХ період. Наслідки 

впливу ідеологічних кампаній на 

суспільно-політичне життя жителів. 

Характеристика ролі і місця 

Південної України в 

загальноісторичному контексті 

Новітньої доби. 

Форма представлення: 

Публікації: фахова стаття  – 1, 

стаття у НМБ – 1, 

у зарубіжних виданнях – 1   

Участь у конференціях: 

міжнародних -1 ,  

всеукраїнських – 1,  

Публікації студентів  

Звіт за І півріч 2018 року 

Звіт за 2018 рік 

Впровадження в 

навчальний процес 

підготовки фахівців 

вищих навчальних 

закладів України 

(Історія): 

- включення 

змістовного компоненту 

у навчальні програми 

«Історія та культура 

України»; 

- проведення семінарів 

та круглих столів з теми 

дослідження 

 

Вивчення історії 

єврейської 

національної меншини 

в ХІХ-ХХ ст.. на Півдні 

України 

  Ласінська М.Ю. 2018 Результат: Аналіз джерел які 

складуть підґрунтя для написання 

праць з досліджуваної проблеми. 

Характеристика ролі і місця 

єврейської національної меншини в 

етносоціокультурному просторі 

південної України в 

загальноісторичному контексті 

Модерну та Новітню добу. 

Форма представлення: 

Публікації: фахова стаття  – 2, 

стаття у НМБ – 1, 

у зарубіжних виданнях – 1   

Участь у конференціях: 

міжнародних -3 ,  

всеукраїнських – 2,  

Публікації студентів – 3 

Звіт за І півріч 2018 року 

Звіт за 2018 рік 

Замовник Миколаївське 

Товариство Єврейської 

культури, 

Миколаївській 

юридичний ліцей. 

 

Матеріально-

культурний  та освітній 
  Маринченко Г.М. 2018 Результат: Виявлення впливу та 

значення символіки та емблематики, 

Впровадження в 

навчальний процес 



розвиток Південної 

України в контексті 

загальноісторичних 

процесів  

а також інших спеціальних 

історичних дисциплін на 

повсякденне життя населення   

Форма представлення: 

1. Розділ у посібнику «Спеціальні 

історичні дисципліни»: «Теоретичні 

основи геральдики » 

2. Публікації: фахова стаття  – 1, 

стаття у НМБ – 1, 

у зарубіжних виданнях – 1   

3. Участь у конференціях: 

міжнародних - 2,  

всеукраїнських – 1,  

регіональних конференціях – 0 

3. Публікації студентів – 3.  

Звіт за І півріч 2018 року 

Звіт за 2018 рік  

підготовки фахівців 

вищих навчальних 

закладів України 

(Історія): 

- включення 

змістовного компоненту 

у навчальні програми 

«Спеціальні історичні 

дисципліни»; 

- проведення семінарів 

та круглих столів з теми 

дослідження; 

- проведення 

конференції. 

 

Загальні та особливі 

тенденції історичного 

розвитку країн Європи 

у Новий та Новітній 

час 

 

Етап  на  2018 рік 

Етап ІV. 

Демократичні та 

національно-визвольні 

рухи у слов'янських 

країнах Європи у  ХVІ 

– на початку ХХІ ст. 

 

фундаментальна 

0116U006993 
Рижева Н.О. Буглай Н.М., 

Іванова Т.Ю. 

2018 Результат: Аналіз впливу і ролі 

зовнішньої політики на 

демократичні та національно-

визвольні рухи у слов'янських 

країнах Європи (ХVІ –  початок ХХІ 

ст.); висвітлення місця 

європейських країн в загальному 

зовнішньополітичному контексті 

світу; наукове узагальнення та 

систематизація матеріалу, що 

стосується пізнання предмету 

дослідження. 

Форма представлення: 

Публікації: 

Фахова стаття – 2 

Участь у Всеукраїнській та 

Міжнародній конференції -2. 

Закордонна публікація – 2 

Стаття у НМБ – 2 

Звіт на І півріччя 2018 року 

Звіт за 2018 рік 

Замовник: 

Управління з питань 

молоді та туризму 

Миколаївської обласної 

державної адміністрації 

(координація творчого 

наукового 

співробітництва). 

Перспективи 

впровадження: 

- підготовкиа фахівців 

вищих навчальних 

закладів України 

(Історія): 

- включення 

змістовного компоненту 

у навчальні програми 

«Нова історія країн 

Європи та Америки», 

«»Новітня історія країн 

Європи та Америки», 

«Історія слов'янських 

народів»; 

- проведення семінарів 



 та круглих столів з теми 

дослідження; 

- проведення 

Всеукраїнської науково-

практичної 

конференції» Актуальні 

проблеми розвитку 

країн світу: історія та 

сучасність»  - травень 

2018 р. 

 

Керівник наукової теми     І.Є. Ніколаєв 


