
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ    ДОСЛІДЖЕННЯ 

Дослідження  з актуальних  проблем  суспільних і гуманітарних  наук 

№ 

з/п 
Назва теми 

Реєстраційни

й номер, тип 

роботи 

Науковий 

керівник 
Виконавці Очікуваний результат і його форми 

Замовник. 

Результати впровадження 

1 

Комплексне дослідження 

археологічних пам’яток 

Нижнього Побужжя ІІІ тис. до 

н.е.–XV ст. 

(пам’яткоохоронний аспект). 

Ф 

01.01.2018 

31.12.2020 

Рижева Н.О. 

Горбенко К.В. 

Господаренко 

О.В., 

Кузовков В.В. 

Смирнов О.І. 

Смирнов Л.І. 

Козленко Р.О. 

Філатов Д.В. 

Нові матеріальні, писемні, 

географічні та антропологічні 

джерела з історії та культури 

стародавнього населення Нижнього 

Побужжя. 

Оцінка стану збереженості 

археологічних об’єктів м. Миколаєва. 

Монографія – 1 

Статті у наукометричних базах МОН 

– 10 

Статті у фахових виданнях -15 

Авторське свідоцтво – 5 

Акти упровадження – 5 

Участь у всеукраїнських та 

міжнародних конференціях – 8 

Інноваційний  проект – 1 

Звіт за рік і півріччя 

 

Навчальний  процес МНУ 

 

Аналіз джерел та архівних 

матеріалів. 

Дослідження археологічних 

пам’яток м. Миколаєва 

 Рижева Н.О. 

Горбенко К.В. 

Господаренко 

О.В., 

Кузовков В.В. 

Смирнов О.І. 

Смирнов Л.І. 

Козленко Р.О. 

Філатов Д.В. 

Нові артефакти, що увійдуть до 

державного музейного 

фонду.Перелік та топографічні плани 

розташування курганів, могильників, 

поселень, городищ тощо, детальні 

інструментальні плани окремих 

об'єктів, оновлення даних про 

розміри та топографію пам’яток, 

В навчальному процесі: 

- підготовка нових 

лекційних курсів та циклів 

лабораторних робіт; 

Ступінь бакалавра: 

014 середня освіта (історія) – 

Пізня Римська імперія: актуальні 

проблеми переходу від 

План науково-дослідної роботи викладачів 

 кафедри історії та археології  

на 2018 рік 



уточнення площі розповсюдження 

культурних шарів та хронології 

пам'яток. 

Комплексний план довготривалих 

заходів щодо збереження 

археологічних пам’яток доби бронзи, 

античності та середньовіччя, 

підготовка найбільш знакових 

об’єктів до консервації та 

музеєфікації. 

Паспорти найбільш знакових об’єктів 

культурно-історичної спадщини 

регіону. 

Схеми туристичних маршрутів, 

програма для археологічного та 

зеленого туризму. 

Статті у наукометричних базах  МОН    

- 3 

Фахові статті – 3 

Акти упровадження – 2 

Авторські свідоцтва – 3 

Участь у 

всеукраїнських/міжнародних 

конференціях – 2 

Підготовка студентів учасників 

наукових конкурсів і олімпіад 

Звіт за рік та півріччя 

 

античності до середньовіччя. 

- використання для 

вдосконалення лекційних курсів 

та оновлення циклів 

лабораторних робіт; 

Ступінь бакалавра: 

014 середня освіта (історія) – 

Археологія та основи 

антропології, Історія 

стародавнього світу, Історія 

середніх віків, Пізня Римська 

імперія: актуальні проблеми 

переходу від античності до 

середньовіччя. 

032 Історія та археологія (історія) 

– Археологія та основи 

антропології, Історія 

стародавнього світу, Історія 

середніх віків. 

Ступінь магістра:  

032 Історія та археологія 

(археологія) – Теорія та 

методологія археології, 

Археологія доби палеометалів та 

раннього залізного віку України, 

Консервація та реконструкція в 

археології, Історія та культура 

пізніх скіфів та сарматів, 

Археологія скіфо-античного 

періоду, Середньовічна 

археологія України, Кочовики 

середньовічної Європи, Хозарські 



старожитності Східної Європи, 

Антична археологія Північного 

Причорномор’я, Історіографія 

археологічних досліджень. 

 

Депортація населення 

Миколаївщини на примусові 

роботи до Німеччини та 

Австрії в період 1941-1945 

років: джерелознавчий аспект 

Ф 

 

01.01.2017-

31.12.2019 

Погорєлов 

А.А. 
Погорєлов А.А. 

Нові знання про депортацію 

населення Миколаївщини у контексті 

теми 

Монографія – 1 

Статті у наукометричних базах МОН 

– 3 

Статті у фахових виданнях – 3 

Участь у закордонних  конференціях 

– 3 

Акти упровадження - 1 

Авторське свідоцтво - 1 

 

 

Гранд  від Канадського інституту  

українських  студій 

31.07.2016 р. 

     

Картина процесу депортації 

мешканців Миколаївщини до 

Третього рейху та їх повсякденного 

життя під час роботи на військових 

об’єктах Північної Німеччини. 

Статті у наукометричних базах МОН 

– 1 

Статті у фахових виданнях – 1 

Акти упровадження - 1 

Участь у закордонній  конференції - 1 

Гранд  від Канадського інституту  

українських  студій 

31.07.2016 р. 

 
Динаміка етносоціальних змін 

в Україні в 90-ті роки ХХ ст.. 

0113U004470,

. 

Ф 

01.01.13- 

 

Хрящевська 

Л .М. 

Методичні  прийоми і способи 

виявлення особливостей і змін 

демографічних, соціально-

економічних і соціокультурних 

В навчальному процесі МНУ 

імені В.О. Сухомлинського: 

використання під час проведення 

лекційних та практичних занять з 



31.12.18 процесів етнічних груп України в 90-

ті роки ХХ ст., порівняння 

очікуваних результатів із 

результатами інших авторів в даній 

області досліджень. 

Статті наукометричних базах – 4 

Фахові статті – 5 

Акти упровадження – 3 

Авторське свідоцтво - 2 

Звіт за  півріччя  та рік 

 

дисциплін «Етнологія», 

«Етносоціологічні дослідження в 

етнології», «Етнічні  

групи Південної України» ; 

використання матеріалу у 

завданнях з самостійної роботи 

студентів та магістрантів; 

під час складання тестів і завдань 

для самоконтролю студентів 

    

  

Показники чисельності  

україномовних етнічних груп. 

Визначення  мовної  

Компетенції та рівня освіти  

найчисельніших  етнічних 

спільнот України в  

контексті процесів їх  

урбанізації. 

Статті у наукометричних базах МОН- 

1 

 стаття у фахових виданнях - 1 

монографія,– 1 

Авторське  свідоцтво – 1 

Звіт за  півріччя  та рік 

У навчальному процесі МНУ 

імені В.О. Сухомлинського: 

використання під час проведення 

лекційних та практичних занять з 

дисциплін «Етнічні групи 

Південної України», 

«Етнонаціональна політика в 

Україні», «Етнологія України в 

європейському контексті»; 

«Етносоціологічні дослідження в 

етнології»; 

використання матеріалу у 

завданнях з самостійної роботи 

студентів та магістрантів; 

під час складання тестів і завдань 

для самоконтролю студентів та 

магістрантів. 

 

Воєнне  

мистецтво  

українського 

козацтва в  

0113U004471, 

Ф 

 

01.01.13- 

Гузенко Ю.І. Гузенко Ю.І. Характеристика інформаційних 

можливостей праць українських та 

східноєвропейських  істориків в 

якості історичного джерела з 

В навчальному процесі МНУ 

імені В.О. Сухомлинського: 

використання під час проведення 

лекційних та практичних занять з 



 

Зав. кафедрою 

історії та археології                                                                                                                          Н.О.Рижева 

працях істориків  

Центрально 

-Східної Європи  

ХІХ -початку  

ХХ ст.: спільне  

та відмінне у  

науковому  

наративі  

історіографічних шкіл 

31.12.18 військового мистецтва українського 

козацтва другої половини XVIII ст. 

Статті наукометричних базах МОН – 

4 

Статті у фахових виданнях– 5 

Акти упровадження – 3 

Авторське свідоцтво – 1 

Монографія 

Звіт за  півріччя  та рік 

 

дисциплін «Давня та 

середньовічна історія України», 

«Нова історія України», «Історія 

українського козацтва»; 

«Військова історія 

України»;використання матеріалу 

у завданнях з самостійної роботи 

студентів з вказаних дисциплін; 

під час складання тестів і завдань 

для самоконтролю студентів з 

вказаних дисциплін 

   

  Картина інформаційних можливостей 

праць українських та 

східноєвропейських  істориків в 

якості історичного джерела з 

військового мистецтва українського 

козацтва другої половини XVIII ст. 

Статті у наукометричних базах МОН 

– 1 

Статті у фахових виданнях – 2 

Авторське свідоцтво - 1 

Акти упровадження - 1 

Монографія – 1 

Звіт за рік і півріччя 

В навчальному процесі МНУ 

імені В.О. Сухомлинського: 

використання під час проведення 

лекційних та практичних занять з 

дисциплін «Давня та 

середньовічна історія України», 

«Нова історія України», «Історія 

українського козацтва»; 

«Військова історія України»; 

використання матеріалу у 

завданнях з самостійної роботи 

студентів з вказаних дисциплін; 

під час складання тестів і завдань 

для самоконтролю студентів з 

вказаних дисциплін 


