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І. Інформація декана

про виконання посадових обов’язків відповідно

до наказу ректора МНУ імені В. О. Сухомлинського

№ 250 від 09.08.2017 р. «Про затвердження посадових обов’язків

проректорів університету та деканів факультетів»

1. Розроблена  і  затверджена  навчально-правова  документація,  що

регламентує діяльність факультету.

2. Документація  деканату  і  кафедр  факультету  ведеться  згідно  з

номенклатурою справ.

3. Складено і виконано план-регламент роботи факультету на 2018-

2019 н.  р.  Звіт  про  роботу  в  2018-2019  н.р.  вчасно  подано  до  навчальної

частини.

4. Складено і виконано план профорієнтаційної роботи факультету.

Звіт про роботу подано до відділу довузівської підготовки.

5. Організовано  роботу  внутрішньої  агенції  якості  освіти  на

факультеті: складено план роботи; проведено ректорські контрольні роботи;

складені  рейтингові  відомості  за  результатами  зимової  та  літньої

екзаменаційної  сесії;  підготовлено  таблиці  якісного  складу  забезпечення

спеціальностей факультету тощо.

6. Видано 38 розпоряджень, що спрямовують роботу колективу.

7. Сплановано  роботу  вченої  ради  факультету,  проведено  15

засідань, заслухано 48 питань; проведено збори трудового колективу.

8. Оприлюднені  графіки  навчального  процесу  на  І  і  ІІ  семестри

2018-2019 н. р., здійснюється контроль за розкладом навчальних занять.

9. Встановлено  контроль  за  якістю  знань  студентів,  ліквідацією

академічної заборгованості; складанням академічної різниці; за результатами

сесій подані рапорти на відрахування, поновлено 10 студентів (3 - ДФН, 7 -

ЗФН).

10. Навчання  студентів  здійснюється  відповідно  до  навчальних

планів та програм.
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11. Усі види практик на факультеті проведено відповідно до графіку

навчального процесу.

12. Здійснено  допуск  студентів  випускних  курсів  факультету

іноземної філології до складання підсумкової атестації та захисту дипломних

робіт.

13. Підготовлена документація до підсумкової атестації випускників

за спеціальностями факультету.

14. Підготовлена  заліково-екзаменаційна  документація  зимової  та

літньої  сесії  студентів  ДФН  та  ЗФН.  Здійснюється  контроль  за

ліквідаційними відомостями.

15. Оновлено  й  перероблено  навчальні  плани  та  робочі  навчальні

плани спеціальностей факультету на 2019-2020 н. р.

16. Вчасно замовлено та видано студентам І, V, VI курсів студентські

квитки, індивідуальні плани, залікові книжки.

17. Створено  сайт  факультету,  який  постійно  оновлюється

(http://history.mdu.edu.ua/).

18. Організовано  проведення  І  туру  студентських  олімпіад  зі

спеціальностей та конкурсу студентських наукових робіт; участь студентів у

II етапі  Всеукраїнської  студентської  олімпіади  зі  спеціальностей,  участь

студентів у Всеукраїнському студентському турнірі з історії.

19. Організовано  проведення  осінньої  та  весняної  заліково-

екзаменаційної  сесії  для  студентів  заочної  форми  навчання  у  вигляді

тестування на паперових носіях.

20. Відповідно  до  чинного  законодавства  студентам факультету  за

наслідками зимової  та  літньої  екзаменаційної  сесії  призначено  академічну

стипендію. Підготовлено подання на стипендію Президента України, іменні

стипендії.

ІІ. Інформація про виконання наказів та розпоряджень ректора

МНУ імені В. О. Сухомлинського
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Накази  та  розпорядження  щодо  організації  навчального  процесу,

завершення навчального року

На  виконання  наказу  №480  від  22.12.2018  р.  «Про  організацію

освітнього процесу на денній формі навчання у ІІ семестрі 2018-2019 н.р.»

вчасно було складено розклад навчальних занять, проведено РКР, завершено

теоретичні навчання, проведено екзаменаційну сесію тощо (розпорядження

по факультету №6 від 02.01.2019 р., №10 від 23.01.2019 р.)

На виконання наказу №421 від 28.11.2019 р. «Про графік навчального

процесу заочної форми навчання на ІІ семестр 2018-2019 н.р.» підготовлено

розпорядження  по  факультету  №11  від  23.01.2019  р.,  згідно  з  яким

складалися  розклади  настановчих  та  екзаменаційних  сесій  студентів

протягом семестру.

На виконання розпорядження №169 від 28.12.2018 р. «Про організацію

зимової сесії 2018-2019 н.р.» та на виконання наказу №474 від 21.12.2018 р.

«Про  графік  проведення  комп’ютерного  тестування  для  підсумкового

контролю  знань  студентів  І,ІІ,ІІІ,  У  курсів  денної  форми  навчання  у  І

семестрі  2018-2019  н.р.»  створені  відповідні  комісії  (розпорядження  по

факультету №7 від 04.01.2019 р.)

Відповідно  до  розпорядження  №03  від  08.01.2019  р.  «Про  звіти

науково-педагогічних  працівників,  завідувачів  кафедр,  деканів  факультетів

щодо виконання індивідуальних планів та посадових обов’язків у І семестрі

2018-2019 н.р.» були підведені підсумки роботи структурного підрозділу в І

семестрі.

На виконання розпорядження №05 від 08.01.2019 р. «Про гот овність

університету до ІІ семестру 2018-2019 н.р.» постійно діючими комісіями з

навчально-виховної та методичної роботи.  з наукової роботи та трансферу

технологій була проведена перевірки готовності  факультету і  кафедр до ІІ

семестру 2018-2019 н.р.

На  виконання  розпорядження  №12  від  12.01.2019  р.  «Про  вручення

дипломів  випускникам  університету  освітньо-кваліфікаційного  рівня
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«бакалавр»  заочної  форми  навчання»  до  відділу  кадрів  вчасно  подано

необхідний  пакет  документів  на  кожного  випускника,  отримані  журнали

реєстрації виданих дипломів.

Згідно з наказом №16 від 15.01.2019 р. «У додаток та на часткову зміну

наказу №480 від 22.12.2018 р. «Про організацію освітнього процесу на денній

формі навчання у ІІ семестрі 2018-2019 н.р.» розклад на семестр складався з

урахуванням навчання студентів денної зміни у три зміни.

Згідно з  наказом №65 від 12.02.2019 р.  «Про перевірку відвідування

занять  студентами  денної  форми  навчання»  щоп’ятниці  до  навчального

відділу подавалася інформація про відсутність студентів на парах.

На виконання розпорядження №29 від 01.03.2019 р. «Про дисципліни

вільного вибору на 2019-2020 н.р.» та №34 від 12.03.2019 р. «Про виконання

розпорядження №29 від 01.03.2019 р. «Про дисципліни вільного вибору на

2019-2020  н.р.»  була  організована  процедура  обрання  дисциплін  вільного

вибору студентів, погоджено зі студрадою протоколи засідань академічних

груп.

Згідно з наказом №113 від 07.03.2019 р. «У додаток на часткову зміну

наказу від 25.09.2018 р. №332» були внесені зміни до складу проектної групи

спеціальності  032  Історія  та  археологія  (ОП  Етнологія)  за  другим

(магістерським) рівнем вищої освіти.

Згідно  з  наказом №116 від  11.03.2019 р.  «Про підготовку  до видачі

документів про вищу освіту випускникам університету у травні, червні 2019

р.»  вчасно  були  сформовані  електронні  відомості  семестрового  контролю

успішності  випускників,  починаючи  з  першого  семестру,  проведено

перевірку  відповідності  даних по  студентах  в  базі  ЄДЕБО з  паспортними

даними, завершено формування електронних відомостей.

Згідно  з  наказом  №24/кв  від  04.04.2019  р.  «Про  організацію  та

проведення  практики  аспірантів»  були  визначені  керівники  практик

аспірантів  3  курсу  денної  та  заочної  форми  навчання,  сформовані  картки

навантаження.
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Згідно з наказом №160 від 09.04.2019 р. «Про підготовку до випуску

фахівців  у  2019  році»  здійснювався  контроль  виконання  державного

замовлення,  подані  пропозиції  щодо  урочистого  вручення  дипломів

випускникам.

Відповідно до розпорядження №59 від  06.05.2019 р.  «Про перевірку

організації самостійної роботи студентів» була проведена перевірка постійно

діючими  комісіями  з  моніторингу  та  організації  навчально-методичної

роботи та із забезпечення якості освіти.

Відповідно до розпорядження №60 від 06.05.2019 р. «Про збір даних

щодо  міжнародної  діяльності»  до  відділу  міжнародних  зв’язків  та

академічної  мобільності  подана  інформація  щодо  нормативно-правової

підстави  реалізації  права  на  академічну  мобільність  учасників  освітнього

процесу

Відповідно  до  розпорядження  №63  від  07.05.2017  р.  «Про

ознайомлення  вступників  до  магістратури  з  порядком  організації  та

проведення  єдиного  вступного  іспиту  з  іноземної  мови»  випускники-

бакалаври 2019 р.  були під  підпис  ознайомлені  з  Порядком організації  та

проведення  вступних  випробувань,  що  проводяться  з  використанням

організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО для вступу на другий

(магістерський) рівень вищої освіти.

Відповідно  до  наказу  №199  від  08.05.2019  р.  «Про  рейтингові

показники діяльності науково-педагогічних працівників у першому півріччі

2019 р.» був сформований рейтинг діяльності НПП за перше півріччя 2019 р.,

затверджені на засіданнях кафедр.

Згідно  з  наказом  №212  від  14.05.2019  р.  «Про  підготовку  до

завершення навчального року» факультет дотримується порядку завершення

навчального року.

Відповідно до розпорядження №68 від 14.05.2019 р. «Про поліпшення

якості освіти студентів за результатами ректорських контрольних робіт» на

сайті факультету були розміщені результати РКР спеціальностей 014.03 СО
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(Історія) та 052 Політологія.

Згідно з  наказом №227 від  22.05.2019 р.  «Про підсумки наукової  та

науково-технічної діяльності університету за І півріччя 2019 р.» заст. декана з

науково-педагогічної роботи Василевич Ю.В. сформовано звіт про наукову

та науково-технічну діяльність факультету за І півріччя 2019 р.

Згідно  з  наказом  №228  від  24.05.2019  р.  «Про  звіти  науково-

педагогічних  працівників,  завідувачів  кафедр,  деканів  факультетів  щодо

виконання  індивідуальних  планів,  посадових  обов’язків  у  2018-2019  н.р.»

було складено графік відкритих засідань кафедр та вченої ради факультету.

Графіку не дотрималась кафедра філософії.

Згідно з наказом №231 від 24.05.2019 р.  «Про звіт членів Наукового

товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених за 2018-2019

н.р.» заст. декана з науково-педагогічної роботи Василевич Ю.В. спільно з

головою  наукового  товариства  факультету  Обримбою  Є.В.  сформовано

відповідний звіт.

Накази та розпорядження щодо вступної кампанії 2019 р.

Відповідно до наказу ректора №74 від 19.02.2019 р. «Про призначення

розробників програм вступних випробувань та екзаменаційних матеріалів»

були  визначені  розробники  програм,  до  приймальної  комісії  були  подані

відповідні  програми  та  екзаменаційні  матеріали  (розпорядження  по

факультету №15 від 25.02.2019 р.).

Згідно  з  наказом  №106  від  05.03.2019  р.  «Про  затвердження  складу

відбіркових комісій» була створена відбіркова комісія блоку спеціальностей

історичного спрямування.

Згідно з наказом №168 від 09.04.2019 р. «Про призначення реєстраторів

для  реєстрації  абітурієнтів  магістратури  для  складання  єдиного  вступного

іспиту з іноземної мови» була визначена кандидатура докт. філос. в галузі

гуманіт. наук, доц. кафедри політології Василевич Ю.В.

Згідно  з  наказом  №226  від  17.05.2019  р.  «Про  склад  фахової

атестаційної комісії» була сформована відповідна комісія. 24 та 30 травня –
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проведені консультації для вступників, 25 та 31 травня – співбесіди.

Інші накази та розпорядження

На виконання  розпорядження №161 від  18.12.2018 р.  «Про участь  у

Національному  конкурсі  творчих  робіт  (есе)  «Європейські  цінності»

викладачем Маринченко Г.М. спільно зі студенткою Манько Є. підготовлено

і подано роботу (результат – ІІ місце).

Згідно з наказом №60 від 12.02.2019 р. «У додаток та на часткову зміну

наказу університету від 27.08.2018 р. №272 відбулося переміщення кафедри

філософії до ауд. 01.223, лабораторії археології та етнології – до ауд. 01.108.

Згідно з наказом №83 від 22.02.2019 р. «Про формування Наглядової

ради»  були  надані  пропозиції  стосовно  кандидатур  для  формування

Наглядової ради університету.

На  виконання  розпорядження  №28  від  01.03.2019  р.  «Про  участь  у

Всеукраїнському конкурсі дослідницьких робіт школярів та студентів до 28-ї

річниці  незалежності  України  «Новітня  історія  України:  аналіз  етапів

становлення» викладачі Ласінська М.Ю. та Ніколаєнко Н.О. подали роботи

на конкурс.

На  виконання  наказу  №104  від  05.03.2019  р.  «Про  проведення  Х

Всеукраїнської  науково-практичної  конференції  «Наука.  Студентство.

Сучасність.  Патріотичне  і  громадянське  виховання  студентської  молоді:

проблеми,  традиції,  стратегічні  орієнтири»  викладачі  та  студенти  взяли

участь в організації та проведення вказаної конференції.

На виконання розпорядження №32 від 12.03.2019 р. «Про підготовку

питань  на  засідання  конференції  трудового  колективу  та  Вченої  ради

університету»  були  сформовані  пропозиції  факультету  щодо  розміру

надбавок НПП за науковий ступінь та вчене звання.

На  виконання  розпорядження  №36  від  12.03.2019  р.  «Про  графік

затвердження  ліцензійних  справ»  відповідальні  за  ліцензійні  справи  для

іноземців  (Господаренко  О.В.  та  Буглай  Н.М.)  дотримувалися  графіка

затвердження  Ліцензійних справ  щодо  розширення  провадження  освітньої
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діяльності  у  сфері  вищої  освіти  з  підготовки  іноземців  та  осіб  без

громадянства.

Згідно  з  розпорядженням  №45  від  02.04.2019  р.  «Про  подання

претендентів  на  здобуття  іменних  стипендій  Верховної  Ради  України  для

молодих вчених – докторів наук» була проведена Вчена рада факультету , за

результатами  якої  молодий  докт.  істор.  наук  Нефьодов  Д.В.  був

рекомендований на відповідне подання Вченою радою університету.

Згідно  з  наказом  №27/кв  від  04.04.2019  р.  «Про  підвищення

кваліфікації (стажування)» докт. політ. наук, доц. кафедри політології Седляр

Ю.О.  направлено  до  КНУ  імені  Тараса  Шевченка  для  проходження

стажування з 08.04.2019 до 27.05.2019 р. без відриву від виробництва.

Згідно  з  наказом  №158  від  08.04.2019  р.  «Про  облік  використання

робочого часу» щомісяця 10 і 22 числа подається інформація до бухгалтерії.

З наказом №194 від 02.05.2019 «Про запобігання посадових зловживань

та  хабарництва  під  час  проведення  літньої  екзаменаційної  сесії  та

підсумкової атестації» науково-педагогічний склад факультету ознайомлений

під підпис.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

1. Навчальне навантаження

Навчальне  навантаження  викладачів  кафедр  факультету  планується

згідно  з  графіками  навчального  процесу,  які  розробляються  деканатом  i

затверджуються  на  засіданні  вченої  ради  факультету.  Обсяг  навчального

навантаження становить 1520 годин. Розподіл навчального навантаження між

професорсько-викладацьким складом кафедр факультету затверджується на

засіданнях  кафедр,  подається  до  навчального  відділу  університету  i

затверджується наказом ректора.

Контроль  за  виконанням  навчального  навантаження  здійснюється

щомісячно, щосеместрово i за рік шляхом подання відповідних документів в
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навчальний відділ університету.  Звіти про повноту виконання навчального

навантаження  викладачами  заслуховується  на  засіданнях  кафедри

(щосеместрово i в цілому за рік).

Навчальне  навантаження  професорсько-викладацького  складу

факультету виконано в межах запланованого.

2.     Наявність   навчально-методичних комплексів з дисциплін  

Зведена інформація в Додатку 1

3. Застосування комп’ютерних технологій у навчальному процесі

Розробка та розміщення тестових завдань з екзаменаційних дисциплін

для  І-ІІІ,  V курсів  ДФН в  Центрі  тестування  МНУ  імені

В. О. Сухомлинського.

4. Навчально-методичне забезпечення 2018-2019 н.р.

Зведена інформація в Додатку 2

5. Контроль за якістю організації та проведення навчального процесу

Контроль  за  якістю  організації  та  проведення  освітнього  процесу

здійснює  внутрішня  агенція  з  якості  освіти  факультету  в  складі  голови

агенції,  представників  від  кожної  спеціальності  та  студентського

самоврядування.

Керівництвом  факультету  організовано  роботу  внутрішньої  агенції

якості освіти на факультеті: розроблено положення про внутрішня агенція з

якості  освіти,  складено  план  роботи;  проведено  ректорські  контрольні

роботи; підготовлено таблиці якісного складу забезпечення спеціальностей

факультету,  проведено  порівняльний  аналіз  якості  знань  студентів  ДФН,

підготовлено  пакети  тестових  завдань  для  проведення  підсумкового

контролю знань  студентів  I,  II,  ІІІ,  V курсів  ДФН,  проведено  опитування

студентів  щодо  визначення  вибіркових  дисциплін  на  2019-2020  н. р.  та
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внесені необхідні корективи до навчальних робочих планів на 2019-2020 н. р.

тощо.

Основні завдання забезпечення якості освіти на факультеті включали:

організація навчального процесу, що відповідає сучасним тенденціям

розвитку вищої освіти;

сприяння  у  забезпеченні  кадрових,  інформаційних,  наукових  та

навчально-методичних матеріалів;

контроль  освітньої  діяльності  на  факультеті  з  якості  підготовки

майбутніх фахівців на всіх етапах навчання.

Виконання запланованих внутрішньою агенцією завдань здійснювалося

шляхом відповідних заходів:

–  удосконалення  планування освітньої  діяльності:  затвердження,

моніторинг і періодичний перегляд освітніх програм, навчально-методичних

матеріалів;

–  забезпечення  наявності  необхідних  ресурсів  для  організації

освітнього процесу та підтримки здобувачів вищої освіти;

–  розвиток інформаційних систем з  метою підвищення ефективності

управління освітнім процесом та  забезпечення  публічності  інформації  про

діяльність факультету (постійне оновлення інформації на сайті факультету);

Заплановані заходи, передбачені Планом роботи внутрішньої агенції із

забезпечення  якості  освіти на історичному факультеті  протягом 2018-2019

н.р. виконано у повному обсязі:  складено План роботи внутрішньої агенції

факультету на 2019-2019 н.р. Визначено склад внутрішньої агенції на 2018-

2019 н.р.

Спеціальностями  факультету  розроблено  та  надано  до  Центру

моніторингу  якості  освіти  в  університеті  пакети  комплексних  тестових

завдань  для  перевірки  сформованості  професійних  компетентностей

студентів. 

Протягом  навчального  року  проведено  поточний  (ректорський)

контроль  у  письмовій  формі  та  у  формі  тестування  для  визначення  рівня
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залишкових знань здобувачів вищої освіти, контролювання якості освітнього

процесу  та  удосконалення  критеріїв  оцінювання  результатів  навчання

здобувачів вищої освіти.

Викладачами  факультету  систематично  проводився  проміжний

контроль якості знань студентів.

Складено  та  затверджено  графіки  проведення  відкритих  лекцій,

контролю  за  взаємовідвідуванням  викладачами  навчальних  занять  та

перевірки якості аудиторних занять завідувачами кафедр.

Проаналізовано  наявність  в  електронному  та  друкованому  вигляді

навчально-методичного  забезпечення  дисциплін  на  кафедрах  факультету;

перевірено дотримання викладачами єдиних вимог до укладання навчально-

методичних матеріалів.

Проаналізовано роботу викладачів з навчальної, методичної, науково-

дослідної та організаційно-виховної роботи протягом навчального року.

Проведено аналіз результатів зимової, літньої заліково-екзаменаційної

сесії на денній та заочній формах навчання.

Здійснено  контроль  за  складанням  (оновленням,  вдосконаленням)

тестових завдань контролю знань студентів заочної форми навчання та тестів

для  вступних  випробувань  з  підготовки  студентів  за  ОКР  «бакалавр»,

освітнім рівнем «магістр».

Забезпечено  в  межах  повноважень  роботи  Внутрішньої  агенції

проведення заходів щодо запобігання корупції, здійснено контроль за їхнім

виконанням.

Упроваджено  систему  оцінювання  навчальних  досягнень  студентів

відповідно до запропонованих критеріїв  та переліку навчальних досягнень

для  одержання  відповідної  оцінки  (самостійна  робота,  реферат,  проектна

робота, презентація в т.д.)

Для  забезпечення  об’єктивності  оцінювання  знань  студентів  та

контролю  за  якістю  підготовки  фахівців  продовжено  практику  складання

іспитів у письмовій формі, з наданням відповідного протоколу зарахування
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балів та ректорського контролю рівня залишкових знань студентів.

Керівництвом  факультету  забезпечено  оприлюднення  результатів

оцінювання  знань  студентів  шляхом  розміщення  інформації  про  рейтинг

студентів  за  результатами  зимової  екзаменаційної  сесії  на  дошці  об’яв  та

сайті історичного факультету.

Керівним складом факультету на початку навчального року до відома

студентів доведено систему та критерії оцінювання видів робіт з дисципліни,

включаючи  оцінювання  самостійної  роботи;  розроблено  навчальні  карти

дисциплін,  відповідно  до  яких  систематично  здійснювався  контроль  за

самостійною  роботою  студентів  та  засвоєнням  кредитів.  Щомісячно

деканатом  здійснювалася  перевірка  своєчасного  накопичення  студентами

балів за кредити з дисциплін, що вивчалися.

Загальне керівництво методичною роботою на факультеті здійснюється

навчально-методичною комісією.

У  комісію  входять  уповноважені  представники  зі  спеціальностей

факультету, керівники освітніх програм.

Навчально-методична  комісія  факультету  створена  для  вирішення

питань  організації  навчального  процесу,  методичного  забезпечення

навчального  процесу  у  світлі  сучасних  вимог,  організації  зв’язку

випускаючих кафедр з навчальними закладами, вивченню та обміну досвідом

роботи. Засідання комісії проводяться 1 раз на місяць.

Найбільш важливі питання навчально-методична комісія виносить на

обговорення  вченої  ради  факультету.  Рекомендації  і  рішення  навчально-

методичної  комісії  факультету  затверджуються  деканом  факультету  та

вченою радою факультету.

За  2018-2018 навчальний рік було проведено 10 засідань  навчально-

методичної  комісії.  Розглядалися  питання  моніторингу  якості  знань

студентів,  питання професійної  підготовки майбутніх  фахівців;  навчально-

методичної  роботи  на  факультеті  й  організації  розробки  навчально-

методичних  рекомендацій  щодо  удосконалення  навчально-методичної
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роботи.

Контроль  за  навчальною  діяльністю  студентів  (аудиторною  та

самостійною) здійснюється під час семінарських та індивідуальних занять в

усній та письмовій формах відповідно до критеріїв оцінювання закріплених у

робочих  навчальних  програмах  дисциплін.  Періодичний  контроль  із

дисциплін, що закріплені за кафедрами факультету здійснюється у вигляді

письмових контрольних робіт, які зберігаються на кафедрах протягом усього

періоду навчання студентів.

Завдання для діагностики знань студентів відповідають навчальній та

робочій програмам з дисципліни.

Викладачами  кафедр  факультету  систематично  впроваджуються  у

навчальний  процес  сучасні  технології  навчання,  впроваджувалися

особистісно-орієнтовані  форми  організації  навчального  процесу  у  вищій

школі. Проводяться лекційні та семінарські заняття на основі комп’ютерної

техніки.

До  кожної  дисципліни,  що  викладається  на  кафедрах  факультету

пропонуються  матеріали  до  самостійного  опрацювання  студентами  та

методичні рекомендації до них.

У  2018-2019 н.р.  викладачами  кафедр  факультету  було  оновлено

тематику  курсових  робіт  відповідно  до  особливостей  розвитку  систем

середньої та вищої освіти.

6. Контроль за керівництвом виробничою та педагогічною

практикою

Усі  види  практик  на  факультеті  проведено  відповідно  до  графіку

навчального процесу. До відділу практик подано інформацію про підсумки

проведення практик у 2018-2019 н.р. Складено графіки проходження практик

у 2019-2020 н.р. згідно з Положенням про практичну підготовку (практику)

студентів  МНУ  імені  В. О. Сухомлинського  та  графіком  навчального

процесу,  визначено  відповідальних  осіб  за  організацію  та  проведення
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відповідних практик.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Протягом 2018-2019 н.р. захищено 1 докторську дисертацію 

(Нефьодов Д.В.)

1. Науково-дослідні теми, що виконуються на кафедрах у межах

робочого часу викладача

Зведена інформація в Додатку 3

2  .     Публікація результатів наукових досліджень професорсько-  

викладацького складу факультету

Результати  наукових  досліджень  науково-педагогічних  працівників

факультету публікувались у міжнародних та фахових наукових виданнях та

матеріалах наукових конференцій. Зведена інформація про наукові видання

науково-педагогічних  працівників  факультету  за  2018-2019  н.р.  подані  в

таблиці 1.

Таблиця 1

№ Видання 1-й семестр 2-й семестр Всього
1. Опубліковано монографій 2 2 4
2. Кількість публікацій (статей)

у фахових виданнях. Із них:
25 32 58

2.1. опубліковано в Україні 22 24 46
2.2. опубліковано за 
кордоном

3 3 6

2.3. опубліковано в 
міжнародній наукометричній
базі Scopus

- 2 2

2.4. опубліковано в 
міжнародній наукометричній
базі WoS

- 4 4

3. Кількість публікацій за 
результатами участі у 
конференціях. Із них:

3 39 42

3.1. міжнародних - 24 24
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3.2. всеукраїнських 2 3 5
3.3. опубліковано за 
кордоном

1 12 13

4. Кількість опублікованих 
статей за участю студентів

18 48 66

5. Опубліковано підручників / 
навчальних посібників

7 7 14

Подано заявку на 4 авторських свідоцтва (Гузенко Ю.І.,  Онофрійчук

О.О.).

3. Публікації у наукометричних базах (  Index     Copernicus  )  

Зведена інформація в Додатку 4

4. Участь у грантових програмах

Ніколаєнко  Н.О.,  Василевич  Ю.В.,  Ворчакова  І.Є.  –  Міжнародний

проект Еразмус + “Structuring cooperation in doctoral research, transferable skillsStructuring cooperation in doctoral research, transferable skills

training, and academic writing instruction in Ukraine's regions” (DocHub) 574064-

EPP-1-2016-1- LT-EPPKA2-CBHE-SP

- підготовка презентації (англійською мовою) курсу «Інструментальний

вимір політичних кампаній / Instrumental dimension of political campaigns» для

здобувачів  наукового  ступеня  PhD  з  політології  (розробники:  проф.

Ніколаєнко Н.О., доц. Ворчакова І.Є., доц. Василевич Ю.В.).

- 06-08 травня 2019 р. (Харків) – участь у робочій нараді проекту “Structuring cooperation in doctoral research, transferable skillsDraft

curricula for transferrable skills & academic writing courses in each DocHub” на

базі  Харківського  національного  економічного  університету  імені  Семена

Кузнеця; в обговоренні питань щодо вдосконалення навчальних курсів для

здобувачів наукового ступеня PhD; відвідування спільних навчальних занятті

із колегами з університетів-партнерів (Tampere University (Finland), National

University of Kyiv-Mohyla Academy, Oles Honchar Dnipro National University,

V.O.  Sukhomlynskyi  Mykolaiv  National  University,  Simon  Kuznets  Kharkiv

National  University  of  Economics,  Lviv  Polytechnic  National  University),  які

ділилися досвідом підготовки докторів філософії.
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- 30 травня 2019 р. (Київ) – участь у семінарі та нараді робочої групи

«Політичні і соціальні науки» проекту

Горбенко К. В. – стажування в рамках двосторонньої угоди про наукове

співробітництво між Миколаївським національним університетом імені В.О.

Сухомлинського й Institut für Prähistorische Archäologie Freie Universität Berlin

5. Участь у міжнародних конференціях та семінарах     з виїздом закордон  

Badania  archeologiczne  w  Polsce  środkowowschodniej,  zachodniej

Białorusi i Ukrainie w roku 2018, Lublin 25-26.04.2019 (Рижева Н.О., Горбенко

К.В., КУзовков В.В., Смирнов О.І., Господаренко О.В.)

Pontika et  Caucasica  II.  Interdisciplinary research on the antiquity of  the

Black Sea. 14-17.05.2019 (Господаренко О.В., Смирнов О.І.)

6.     Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними  

організаціями

Зведена інформація в Додатку 5

7  .     Організація конференцій, конкурсів, олімпіад  

Зведена інформація в Додатку 6

8. Керівництво науковою роботою студентів,

публікація результатів досліджень

Головними завданнями науково-дослідницької діяльності студентів на

історичному факультеті є розвиток у студентів прагнення до досліджень у

галузі методичних дисциплін та накопичення досвіду цієї роботи; розвиток у

майбутніх  спеціалістів  творчого  мислення  та  формування  дослідницьких

умінь та навичок; виховання потреби постійно вдосконалювати свої знання,

поширювати теоретичний кругозір та наукову ерудицію.

Виходячи  з  цих  завдань,  на  факультеті  використовуються  такі

види науково-дослідної роботи студентів:
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1) збір  дослідницького  та  експериментального  матеріалу  при

підготовці до семінарських та практичних занять, спецсемінарів і спецкурсів

зі спеціально-методичних дисциплін;

2) накопичення досвіду вивчення та критичного аналізу наукової

літератури;

3) експериментальна  робота  під  час  підготовки  рефератів,

курсових;

4) участь у наукових гуртках та науково-практичних групах;

5) участь у студентських  науково-практичних конференціях;

6) підготовка та написання наукових статей до фахових видань

України.

МІЖНАРОДНА РОБОТА

Міжнародне співробітництво факультету із зарубіжними партнерами в

галузі навчально-методичної та наукової роботи здійснюється в рамках угод,

укладених Університетом / факультетом з партнерами за 2018-2019 н.р. та

попередні роки.

1. Інформація про прийом іноземних фахівців

Протягом  грудня  2018  –  травня  2019  р.  проводилася  робота  по

розширенню провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти шляхом

започаткування  провадження  освітньої  діяльності  з  метою  підготовки

іноземців  та  осіб  без  громадянства  за  спеціальностями  032  Історія  та

археологія  та  014.03  Середня  освіта  (Історія)  за  першим  (бакалаврським)

рівнем вищої освіти. 

Протокол  № 135 засідання  Ліцензійної  комісії  Міністерства  освіти  і

науки України від 23 травня 2019 р.

2. Перспективи міжнародної роботи

У  результаті  роботи  над  міжнародними  проектами  та  грантами

визначилися з перспективами міжнародної роботи на факультеті:
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-  кожен  викладач  факультету  повинен  визначитись  зі  спільною

науковою  проблемою,  яка  б  зацікавила  університети  із  закордону  та

впроваджувати  спільні  доробки шляхом інтернет  конференцій,  публікацій,

обміну студентами та викладачами;

-  починаючи  з  ІІІ  курсу  залучати  студентів  до  міжуніверситетських

міжнародних проектів.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНА РОБОТА

Метою організаційної та виховної роботи на історичному факультеті є

надання майбутнім фахівцям основоположних цінностей, ідей, переконань,

стосовно  української  державності,  формування  активної  громадянської  і

особистої  позиції  молоді  у  становленні  міцної  і  авторитетної  держави,

духовно збагаченої, інтелектуальної, розвиненої і активної особистості.

1. Виховна робота

Робота зі студентами на історичному факультеті відбувається в рамках

плану виховної роботи факультету,  затвердженого у вересні  2018 року, та

плану виховних заходів МНУ імені В.О. Сухомлинського.

За  звітній  період  деканатом  та  представниками  різних  ланок

студентського  самоврядування  структурного  підрозділу  організовано  та

проведено наступні заходи:

- спільна робота деканату та Студентської ради по участі студентів

у  зйомках  відеоролику  про  університет  в  рамках  Всеукраїнської  акції

«Україна єдина» (11 грудня 2018 року);

- організація відкриття «Новорічного сезону – 2018» (встановлення

святкової  ялинки  на  поверсі,  прикрашання  аудиторій)  (16-19  грудня  2018

року);

- проведення  урочистого  вручення  дипломів  випускникам

магістратури історичного факультету (30 грудня 2018 року);

- проведення  урочистого  вручення  дипломів  випускникам

освітньо-кваліфікаційного  рівня  «бакалавр»  заочної  форми  навчання
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історичного факультету (31 січня 2019 року);

- організація  та  проведення  виборів  серед  першокурсників  до

складу студентського активу факультету (18 – 28 лютого 2019 року);

- участь  студентів  факультету  у  вшануванні  пам’яті  Героїв

Небесної Сотні (20 лютого 2019 року);

- зустріч  студентів  факультету  з  представниками  Миколаївської

обласної організації Товариства Червоного Хреста (20 лютого 2019 року);

- організація привітання жіноцтва з Днем весни та Міжнародним

жіночим днем (06 – 07 березня 2019 року);

- участь  у  загальноміських  заходах,  присвячених  75-ій  річниці

визволення  Миколаєва  від  нацистських  загарбників  (28-29  березня  2019

року);

- залучення  студентів  до  участі  у  першому  обласному  конкурсі

читців-декламаторів «Пылающий адрес войны» (серед лауреатів та призерів

Наумчук В., Сидорова В., Таранова А., Бурякова Н. ) (29 березня 2019 року);

- проведення заходів в рамках святкування 15-річчя Студентської

ради історичного факультету (07 – 26 квітня 2019 року), зокрема: брейн-ринг

між студентськими командами та збірною викладачів (09 квітня 2019 року);

захід «Вечір кіно» (11 квітня, 23 травня 2019 року) тощо;

- участь студентів та викладачів факультету у міських заходів до

Дня примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (08 –

09 травня 2019 року);

- зустріч  студентського  активу  факультету  з  громадським

активістом,  волонтером  Денисом  Барашковським;  залучення  до  заходу

студентів факультету педагогіки та психології (14 травня 2019 року);

- участь  делегації  історичного  факультету  (студентів  та

викладачів) у міській ході в рамках відзначення Днів Європи в Україні (17

травня 2019 року);

- організація  команди  від  студентів  факультету  та  її  участь  у

щорічному заході «Козацькі ігри», який проводиться факультетом педагогіки
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та  психології  спільно  з  Територіальною  козацькою  громадою  міста

Миколаєва;

- організація  та  проведення  деканатом  спільно  зі  студентським

самоврядуванням вручення першої студентсько-викладацької премії «Кінець

року is coming» та свята-підведення підсумків навчального року (30 травня

2019 року);

- участь  заступника  декана  з  виховної  роботи  та  представників

студентського  самоврядування  в  організації  та  діяльності  «Школи

студентських  тьюторів  МНУ імені  В.О.  Сухомлинського»  (14  квітня  –  14

травня 2019 року);

- організація та проведення урочистої церемонії вручення дипломів

випускникам 2019 року (27 червня 2019 року).

Окрім цього традиційним для факультету є проведення кураторських

годин  до  пам’ятних  дат;  організація  та  проведення  викладачами  кафедр

круглих  столів,  дискусійних  клубів,  дебатів  з  актуальних  проблем  історії

України та всесвітньої історії, історіографії, історії і теорії політичної науки;

систематичними є збори координаторів роботи академічних груп як ланки

студентського  самоврядування;  студентських  кураторів  та  Студентської

ради.  В  межах  своїх  повноважень  та  плану  здійснює  свою  діяльність

студентська  профспілка  факультету  (у  II  семестрі  2018-2019  н.р.  було

проведено конференцію членів первинної профспілкової організації, на якій

заслухано звіт про її діяльність за 2012-2018 роки, обрано голову та делегатів

на загально університетську конференцію).

Окремим напрямом роботи є відвідування студентів, які проживають у

гуртожитках університету (зустрічі відбуваються щомісячно і здійснюються

спільно  зі  Студентською  радою  факультету  та  представниками  постійно

діючої комісії з питань поселення у гуртожитки).

Заходи, які проводились систематично протягом 2018-2019 н.р.

- тематичні кураторські години (згідно з планом роботи кураторів)

– раз на місяць;
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- організаційні збори академічних груп щодо вирішення поточних

питань – щотижня;

- збори старост академічних груп – щочетверга, на великій перерві;

- збори  профоргів  академічних  груп  –  щосереди,  на  великій

перерві;

- збори  студентських  кураторів  академічних  груп  I  курсу  –

щопонеділка, після трьох пар;

- збори Студентської ради інституту – двічі на місяць, у середу;

- збори кураторів академічних груп – раз на місяць, у середу;

- перевірка стану кімнат та блоків у гуртожитку № 2 та № 3 – раз

на місяць;

- збори  студентської  громади  факультету  –  двічі  на  семестр,

відповідно до необхідності вирішення питань;

- перевірка відвідування занять студентами – щодня;

- встановлення  зв’язку  з  батьками  –  телефонні  розмови,

листування, виклик до деканату, проведення батьківських зборів;

- заслуховування  звітів  старост  та  кураторів  про  роботу

академічних груп – щомісяця, останній тиждень;

- щомісячний рейтинг роботи старости та академічної групи;

- перевірка журналів академічних груп – двічі на місяць;

- індивідуальна робота зі студентами – по мірі необхідності;

- відвідування лекцій та семінарських занять академічних груп;

- проведення спортивної роботи зі студентами відповідно до плану

спортивно-масової роботи університету;

- надсилання  листів  з  подяками  батькам  студентів,  які  мають

успішні  показники у навчанні,  науково-творчій та спортивній діяльності  –

протягом року;

- проведення  профорієнтаційної  роботи  серед  учнів  середніх

навчальних  закладів  м.  Миколаєва  –  протягом  семестру  та  загалом

навчального року, відповідно до плану;
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- проведення  роботи  щодо  благоустрою  території  археологічних

пам’яток  та  навчальних  аудиторій,  організація  толоки  на  факультеті  та

гуртожитку – протягом семестру;

- відвідування  театрів  міста  Миколаєва  –  протягом  року,

відповідно до репертуару театрів;

- відвідування експозицій музеїв міста Миколаєва – відповідно до

планів роботи кураторів академічних груп;

- участь у загальноуніверситетських та міських благодійних акціях

– протягом року;

- проведення  круглих  столів,  організація  участі  студентів  у

науково-практичних  конференціях  відповідно  до  планів  роботи  кафедр  –

протягом року;

- проведення  зборів  академічних  груп  та  студентського

самоврядування з приводу призначення академічних та соціальних стипендій

та закінчення навчання – двічі на рік, у грудні 2018 року та червні 2019 року;

- організація  зі  студентським  активом  благодійних  акцій  та

активізація  волонтерського  руху,  спрямованого  на  підтримку  української

армії – по мірі необхідності, протягом року.

2. Профорієнтаційна робота

Зведена інформація в Додатку 7
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ДОДАТОК 1
2.     Наявність   навчально-методичних комплексів з дисциплін  

№
з/п

Назва дисципліни Курс
Шифр і назва
спеціальності

(освітньої програми)

Прізвище
викладача

Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри історії та археології
(протокол №1 від 27.08.2018)
Ступінь бакалавра
1 Історія та культура 

України
1 014 Середня освіта 

(Українська мова та 
література),
014 Середня освіта (мова і
література англійська, 
німецька)

Рижева Н. О.
Смирнов О. В.

2 Університетські студії 1 014 Середня освіта 
(історія),
032 Історія та археологія
052 Політологія

Морозан О. О.

3 Археологія та основи 
антропології

1 014 Середня освіта 
(історія),
032 Історія та археологія

Смирнов О. В.

4 Етнологія 1 014 Середня освіта 
(історія),
032 Історія та археологія

Хрящевська Л. М.

5 Історія стародавнього світу 1 014 Середня освіта 
(історія),
032 Історія та археологія

Горбенко К. В.

6 Теорія та практика 
наукових досліджень

1 032 Історія та археологія Кузовков В.В.

7 Етнополітологія 1 032 Історія та археологія,
052 Політологія

Хрящевська Л. М.

8 Історія середніх віків 2 014 Середня освіта 
(історія),
032 Історія та археологія

Кузовков В. В.
Господаренко О. В.

9 Джерелознавство 2 032 Історія та археологія Кузовков В. В.
10 Пізня Римська імперія: 

актуальні проблеми 
переходу від античностідо 
середньовіччя

2 014 Середня освіта 
(історія)

Кузовков В. В.

11 Етнічна історія та охорона 
культурної спадщини

2 032 Історія та археологія Хрящевська Л. М.

12 Історія музеїв та музейної 
справи

2 032 Історія та археологія Гузенко Ю. І.

13 Історія України (генезис 
козацтва)

2 032 Історія та археологія Гузенко Ю. І.

14 Історія України (давня та 
середньовічна) 

2 032 Історія та археологія Гузенко Ю. І.

15 Історія середніх віків 
(країни Азії та Африки)

3 032 Історія та археологія Кузовков В. В.

16 Історія України (нова) 3 032 Історія та археологія Гузенко Ю. І.
17 Історія України (військова) 3 032 Історія та археологія Гузенко Ю. І.
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18 Історія релігії та церкви в 
Україні

3 032 Історія та археологія Хрящевська Л. М.

19 Історія України (новітня) 4 6.020302 Історія Гузенко Ю. І.

20 Історичне краєзнавство 4 6.020302 Історія Кузовков В. В.

21 Історія музеїв та музейної 
справи

4 6.020302 Історія Гузенко Ю. І.

22 Історія релігії та церкви в 
Україні

4 6.020302 Історія Хрящевська Л. М.

23 Нумізматика 4 6.020302 Історія Господаренко О. В.
24 Історична географія 5 6.020302 Історія* Господаренко О. В.
25 Виробнича археологічна 

практика
1 014 Середня освіта 

(історія)
032 Історія та археологія

Смирнов О.О.,
Горбенко К. В.

26 Етнографічна навчальна 
практика

3 032 Історія та археологія Хрящевська Л. М.

27 Архівна навчальна 
практика

3 032 Історія та археологія Господаренко О. В.

28 Курсова робота з історії 
стародавнього світу

2 032 Історія та археологія Горбенко К. В.

29 Курсова робота 3 032 Історія та археологія Гузенко Ю. І.
30 Курсова робота 4 032 Історія та археологія Смирнов О.О.
Ступінь магістра
31 Історико-науковий 

контекст духовної 
парадигми людської 
цивілізації

5, 6 014 Середня освіта 
(історія),
032 Історія та археологія 
(Етнологія)

Рижева Н. О.

32 Соціально-рольовий статус
чоловіка та жінки в історії

5, 6 014 Середня освіта 
(історія),

Рижева Н. О.

33 Наука в історії суспільства 5 014 Середня освіта 
(історія)
032 Історія та археологія 
(Археологія)

Рижева Н. О.

34 Тенденції розвитку 
сучасної етнологічної 
науки в європейському 
контексті

5 032 Історія та археологія 
(Етнологія)

Хрящевська Л. М.

35 Традиційне суспільство 
(мілітарна культура)

5 032 Історія та археологія 
(Етнологія)

Гузенко Ю. І.

36 Історія музеїв та музейної 
справи

5 032 Історія та археологія 
(Етнологія)

Гузенко Ю. І.

37 Теорія та методологія 
археології

5 032 Історія та археологія 
(Археологія)

Господаренко О. В.

38 Методика польових 
археологічних досліджень

5 032 Історія та археологія 
(Археологія)

Гаврилюк Н.О. 

39 Антична археологія 
Північного Причорномор’я

5 032 Історія та археологія 
(Археологія)

Гаврилюк Н.О. 

40 Науково-практичний 
семінар Археологічне 

5 032 Історія та археологія 
(Археологія)

Горбенко К. В.
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краєзнавство Степового 
Побужжя

41 Науково-практичний 
семінар Гідроархеологія та
історична географія 
Північно-Західного 
Причорномор'я

5 032 Історія та археологія 
(Археологія)

Смирнов О.І.

42 Джерелознавство: 
археологічне 
матеріалознавство

5 032 Історія та археологія 
(Археологія)

Гаврилюк Н.О. 

43 Культура історичної 
пам’яті: світовий та 
український вимір

6 014 Середня освіта 
(історія)

Господаренко О. В.

44 Міжнародне та вітчизняне 
правове регулювання 
охорони історико-
культурної спадщини

6 032 Історія та археологія 
(Археологія)

Господаренко О. В.

45 Традиційна мілітарна 
культура народів світу

6 014 Середня освіта 
(історія)

Гузенко Ю. І.

46 Традиційне суспільство 
(феномен влади)

6 032 Історія та археологія 
(Етнологія)

Гузенко Ю. І.

47 Тенденції розвитку 
сучасної етнологічної 
науки в європейському 
контексті

6 032 Історія та археологія 
(Етнологія)

Хрящевська Л. М.

48 Етнополітологія 6 032 Історія та археологія 
(Етнологія)

Хрящевська Л. М.

49 Антична археологія 
Північного Причорномор’я

6 032 Історія та археологія 
(Археологія)

Гаврилюк Н.О. 

50 Пізня Римська імперія: 
актуальні проблеми 
переходу від античностідо 
середньовіччя

6 014 Середня освіта 
(історія)

Кузовков В. В.

51 Історія середніх віків: 
середньовічна археологія

6 032 Історія та археологія 
(Археологія)

Господаренко О. В.

52 Кочовики середньовічної 
Європи

6 032 Історія та археологія 
(Археологія)

Кузовков В. В.

53 Кочовики середньовічної 
Європи: Хозарські 
старожитності

6 032 Історія та археологія 
(Археологія)

Кузовков В. В.

54 Історія середніх віків: 
історична географія 
Золотої Орди

6 032 Історія та археологія 
(Археологія)

Господаренко О. В.

55 Виробнича етнологічна 
практика

5 032 Історія та археологія 
(Етнологія)

Хрящевська Л. М.

56 Музейно-краєзнавча 
практика

5 032 Історія та археологія 
(Етнологія)

Гузенко Ю. І.

57 Виробнича практика за 
спеціалізацією (польова 

5 032 Історія та археологія 
(Археологія)

Горбенко К. В.
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археологічна)
58 Виробнича практика за 

спеціалізацією 
(камеральна)

5,6 032 Історія та археологія 
(Археологія)

Господаренко О. В.
Кузовков В. В.

Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри політології
(протокол №1 від 29.08.2018)
Ступінь бакалавра
1 Політологія 1 032 Історія та археологія Шкуренко К.О.
2 Політична історія України 2 052 Політологія Василевич Ю.В.
3 Мас-медіа та політика 2, 4 052 Політологія

6.030104 «Політологія»
Шкуренко К.О.

4 Історія політичних вчень 1, 2, 3 052 Політологія Василевич Ю.В.
5 Соціально-політичні та 

країнознавчі студії 
1 032 Історія та археологія,

052 Політологія
Василевич Ю.В.

6 Політичні інститути та 
процеси

2, 4 052 «Політологія» Ворчакова І.Є.

7 Практична політологія та 
технології політичної 
діяльності 

2, 4 052 Політологія
6.030104 «Політологія»

Ніколаєнко Н.О.

8 Загальна теорія політики 2, 4 052 Політологія
6.010304 Політологія

Шкуренко К.О.

9 Соціологія політики  3 052 «Політологія» Ніколаєнко Н.О.
10 Теорія  та історія 

міжнародних відносин 
3, 4 052 «Політологія» Седляр Ю.О.

11 Партологія 3 052 «Політологія» Ніколаєнко Н.О.
12 Європейський 

цивілізаційний процес
2 6.030104 «Політологія» Шкуренко К.О.

13 Теорія та практика 
політологічних 
досліджнень

4 6.030104 «Політологія» Седляр Ю.О.

14 Теорія політичних 
конфліктів

4 6.030104 «Політологія» Седляр Ю.О.

15 Політична географія та 
політична регіоналістика

3 052  «Політологія» Ворчакова І.Є.

Ступінь магістра
16 Практична політологія та 

технології політичної 
діяльності.

5 052 Політологія Ніколаєнко Н.О.

17 Регіональна політика та 
розвиток територій

5 052 Політологія Ворчакова І.Є.

18 Політичний розвиток 
українського суспільства

5 014 СО Історія
052 Політологія

Ніколаєнко Н.О.

19 Європейський 
цивілізаційний процес

5 052 Політологія Шкуренко К.О.

20 Політична комунікація та 
інформаційна безпека

5 052 Політологія Василевич Ю.В.

21 Теорія глобалізації 5 052 Політологія Шкуренко К.О.
22 Мас- медіа та політика 5 052 Політологія Шкуренко К.О.
23 Теорія та практика 

політологічних досліджень
5 052 Політологія Седляр Ю.О
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Практики
24 Навчально – наукова 

практика
1 052 Політологія Седляр Ю.О.

25 Навчальна ( ознайомча) 
практика у ЗМІ

2 052 Політологія Шкуренко К.О.

26 Політологічна практика в 
політичних партіях та 
рухах

3 052 Політологія Ніколаєнко Н.О.

27 Виробнича практика в 
державних установах та 
організаціях

4 6.030104 Політологія Ніколаєнко Н.О.

 28 Виробнича практика 5 052 Політологія Ніколаєнко Н.О.
 29 Стажистська практика в 

політичних партіях та 
рухах

6 052 Політологія Ніколаєнко Н.О.

30 Навчально- педагогічна 
практика

4  6.030104 Політологія Ніколаєнко Н.О.

Аспірантура
31 Сучасні політичні теорії 1 052 Політологія Ворчакова І.Є.
32 Соціально-політичний 

розвиток українського 
суспільства

1 052 Політологія Ніколаєнко Н.О.

33 Методологія прикладних 
політичних досліджень

3 052 Політологія Ніколаєнко Н.О.

34 Політичні процеси та 
інститути в країнах 
Чорноморського розвитку

3 052 Політологія Ніколаєнко Н.О.

Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри історії
(протокол №1 від 27.08.2018)

Ступінь бакалавра
1. Історія України (від 

найдавніших часів до 
середини XIV ст.)

1 014.03 Середня освіта 
(Історія)

Пархоменко В.А.
Морозан О.О.

2. Спеціальні історичні 
дисципліни

1, 2 014.03 Середня освіта 
(Історія)
032 Історія та археологія

Маринченко Г.М.

3. Теорія та методика 
навчання (історії)

2 014.03 Середня освіта 
(Історія)

Маринченко Г.М.

4. Історія України (середина 
XIV – кінець ХVІІ ст.)

2 014.03 Середня освіта 
(Історія)

Баковецька О.О.

5. Історіографія (історії 
України)

2 014.03 Середня освіта 
(Історія)

Зеркаль М.М.

6. Історія слов’янських 
народів

2 014.03 Середня освіта 
(Історія)

Ласинська М.Ю.

7. Історичне музеєзнавство 2,3 014.03 Середня освіта 
(Історія)

Гамза В.І.,
Іванова Т.Ю.

8. Історія держави та права 2, 3 014.03 Середня освіта Зеркаль М.М.
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зарубіжних країн (Історія)

9. Історія України 
(вітчизняна мемуаристика)

2 014.03 Середня освіта 
(Історія)

Пархоменко В.А.

10. Педагогіка (Педагогіка та 
історія педагогіки)

3 014.03 Середня освіта 
(Історія)

Нефьодов Д.В.

11. Історія України (початок 
ХVІІІ – 1918 рік)

3 014.03 Середня освіта 
(Історія)

Пархоменко В.А.
Морозан О.О.

12. Нова історія країн Європи 
та Америки

3 014.03 Середня освіта 
(Історія)

Буглай Н..М.

13. Нова історія країн Азії та 
Африки

3 014.03 Середня освіта 
(Історія)

Іванова Т.Ю.

14. Методика викладання 
історії

3,4 014.03 Середня освіта 
(Історія)
6.020302. Історія

Маринченко Г.М.

15. Теорія держави та права 3 014.03 Середня освіта 
(Історія)

Іванов А.О.

16. Конституційне та 
адміністративне право

3 014.03 Середня освіта 
(Історія)

Дмитрук І.М.

17. Сімейне та цивільне право 3 014.03 Середня освіта 
(Історія)

Дмитрук І. М.

18. Система освіти у 
розвинених країнах світу

3 014.03 Середня освіта 
(Історія)

Морозан О.О.
Калкутіна Н.В.

19. Історія України (1917 – до 
сьогодення)

4 6.020302. Історія* Ніколаєв І.Є.

20. Новітня історія країн 
Європи та Америки

4 6.020302. Історія* Буглай Н.М.

21. Новітня історія країн Азії 
та Африки

4 6.020302. Історія* Іванова Т.Ю.

22. Теорія та методика 
навчання 
(суспільствознавства)

4 6.020302. Історія* Маринченко Г.М.

23. Історіографія (історії 
України та всесвітньої 
історії)

4 6.020302. Історія Зеркаль М.М.

24. Історіографія вітчизняної 
та всесвітньої історії.

4 6.020302. Історія* Зеркаль М.М.

25. Земельне та екологічне 
право

4 6.020302. Історія* Дмитрук І.М.

26. Трудове право 4 6.020302. Історія* Дмитрук І.М.

27. Кримінальне право 4 6.020302. Історія* Іванов А.О.

28. Теорія і методика навчання
(правознавства)

4 6.020302. Історія* Маринченко Г.М.

29. Теорія і методика 
правового виховання

4 6.020302. Історія* Нефьодов Д.В.



№
з/п

Назва дисципліни Курс
Шифр і назва
спеціальності

(освітньої програми)

Прізвище
викладача

30. Актуальні проблеми історії
країн світу

4 6.020302. Історія* Буглай Н.М

31. Історія України 
(Українська національно-
демократична революція 
1917-1921 рр.)

4 6.020302. Історія* Пархоменко В.А.

32. Історія слов’ян (країни 
Східної Європи від 
давнини до ХХ ст.)

2 032 Історія та археологія Іванова Т.Ю

33. Спеціальні історичні 
дисципліни (геральдика та 
сфрагістика)

3 032 Історія та археологія Гамза В.І.

34. Нова історія Західної 
Європи та
Північної Америки

3 032 Історія та археологія Буглай Н.М.

35. Історія країн Азії, Африки 
та Латинської Америки 
модерного часу

3 032 Історія та археологія Іванова Т.Ю.

36. Історія слов’ян (південні та
західні слов’яни модерного
часу)

3,4 032 Історія та археологія
6.020302. Історія

Іванова Т.Ю

37. Історія слов’ян (східні 
слов’яни
модерного часу)

4 6.020302. Історія Іванова Т.Ю.

38. Історія України (1917 – до
сьогодення)

4 6.020302. Історія Ніколаєв І.Є.

39. Новітня історія Західної 
Європи
та Північної Америки

4 6.020302. Історія Буглай Н.М.

40. Історіографія (історії 
України та
всесвітньої історії )

4 6.020302. Історія Зеркаль М.М.

41. Трудове право 4 6.020302. Історія Дмитрук І.М.

42. Правознавство 1 032 Історія та археологія Іванов А.О.

43. Курсова робота з історії 
України

2, 3 6.020302. Історія* Баковецька О.О.
Морозан О.О.

44. Курсова робота з 
всесвітньої історії

3 6.020302. Історія* Буглай Н.М.
Іванова Т.Ю.

45.
Курсова робота з 
методики викладання 
історії та 
суспільствознавчих 
дисциплін або 
правознавства

4 6.020302. Історія* Дмитрук І.М. 
Маринченко Г.М. 
Ніколаєв І.Є.

46. Музейна навчальна 
практика

2 032 Історія та археологія Морозан
О.О.



№
з/п

Назва дисципліни Курс
Шифр і назва
спеціальності

(освітньої програми)

Прізвище
викладача

47. Навчальна з педагогіки 2 014.03 Середня освіта 
(Історія)

Маринченко Г.М.

48. Навчальна з методики 
навчання
історії

3 6.020302. Історія* Маринченко Г.М.

49. Навчальна за 
спеціалізацією

4 6.020302. Історія* Дмитрук І.М.

50. Виробнича педагогічна 
практика

4 6.020302. Історія* Маринченко Г.М.

51. Стажистська практика 4 6.020302. Історія Маринченко Г.М.

52. Історія та культура 
України

1 Для всіх спеціальностей 
ОКР «бакалавр» крім 
іноземна та українська 
філологія

Ревенко В.В. 
Нефьодов Д.В.

53. Теорія та методика 
навчання суспільно-
політичних дисциплін

3 052 Політологія Ревенко В.В.

54. Трудове право та 
підприємницька 
діяльність

3 0.35.10 Філологія. 
Прикладна лінгвістика

Іванов А.О. 
Дмитрук І. М.

55. Трудове право та 
підприємницька 
діяльність

2 014.11 СО (Фізична 
культура)

Іванов А.О.
Дмитрук І. М.

56. Трудове право та 
підприємницька 
діяльність

4,3 012 Дошкільна освіта Іванов А.О.
Дмитрук І. М.

57. Нормативно правові 
студії

4 54 Психологія Іванов А.О.
Дмитрук І. М.

58. Нормативно правові 
студії

2 122 Компютерні науки та 
інформаційні технології

Дмитрук І. М.

59. Нормативно правові 
студії

1,2 123 Комп»ютерна 
інженерія

Дмитрук І. М.

60. Правові основи 
соціальної роботи

5,2 230 Соціальна робота Іванов А.О.
Дмитрук І. М.

61. Нормативно правові 
студії

1,2 056 Міжнародні 
економічні відносини 051 
Економіка
073 Менеджмент
071 облік і оподаткування
072 Фінанси,банкцвська 
справа та страхування
073 Менеджмент

Дмитрук І. М.,
Іванов А.О.

Ступінь магістра

1. Методика і технології 
навчання історії у 
закладах вищої освіти

5 014.03 Середня освіта 
(Історія)

Ніколаєв І.Є.

2. Археологія 
(історіографія)

5 014.03 Середня освіта 
(Історія)

Ласінська М.Ю.
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Назва дисципліни Курс
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спеціальності

(освітньої програми)
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3. Методологія історії 5 014.03 Середня освіта 
(Історія)

Ласінська М.Ю.

4. Історія України 
(Українська 
національно-визвольна 
боротьба 1914 - 1921рр.)

5 014.03 Середня освіта 
(Історія)

Пархоменко В.А.

5. Актуальні проблеми 
історії України.

5 014.03 Середня освіта 
(Історія)

Ласінська М.Ю.
Нефьодов Д.В.

6. Історіографія (історії 
України новітня)

5 014.03 Середня освіта 
(Історія)

Зеркаль М.М.

7. Етапи державотворення в 
Україні

6 014.03 Середня освіта 
(Історія)

Зеркаль М.М.

8. Українські історичні 
школи

6 014.03 Середня освіта 
(Історія)

Зеркаль М.М.

9. Історія Української 
революції 1917-1921 рр.

6 014.03 Середня освіта 
(Історія)

Пархоменко В.А.

10
.

Етноконфесійні процеси в
Україні в ХХ столітті

5 032. Історія та археологія 
(Етнологія)

Баковецька О.А,

11
.

Національні партії та 
громадські рухи на 
сучасному етапі

6 032. Історія та археологія 
(Етнологія)

Ніколаєв І.Є.

12
.

Міграційні процеси: 
теорія, історія та 
сучасність

6 032. Історія та археологія 
(Етнологія)

Баковецька О.А,

13
Регіональні аспекти 
історичної демографії

6 032. Історія та археологія 
(Етнологія)

Ласінська М.Ю.

14 Археологія (первісна) 5 032. Історія та археологія 
(Археологія)

Ласінська М.Ю.

15 Стажування 5 014.03 Середня освіта 
(Історія)

Маринченко Г.М.

16 Виробнича практика 6 014.03 Середня освіта 
(Історія)

Маринченко Г.М.

Ступінь доктора філософії
17 Соціально-економічний 

розвиток Миколаївщини 
наприкінці ХVIII – початку
ХХІ століття

1

032 Історія та археологія Ніколаєв І.Є.

18 Історіографія та джерела 
дослідження Півдня 
України

1
032 Історія та археологія Зеркаль М.М.

19 Історія Північного 
Причорномор'я в 
загальноісторичному 
вимірі  

2

032 Історія та археологія Ніколаєв І.Є.

20 Методика написання та 
захисту дисертації доктора
філософії 

1
032 Історія та археологія Ніколаєв І.Є.

21 Історія  України 1 032 Історія та археологія Баковецька О.О.
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Назва дисципліни Курс
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спеціальності

(освітньої програми)
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22 Культурно-освітній 
розвиток Північного 
Причорномор'я 

1
032 Історія та археологія Баковецька О.А,

23 Україна в період Першої 
Світової війни 

2
032 Історія та археологія Пархоменко В.А.

24 Етнорелігійний розвиток 
Північного Причорномор'я

2
032 Історія та археологія Баковецька О.О.

25 Суспільно-політичні 
процеси на Півдні України 
в період раннього 
тоталітаризму (1920-х рр..)

2

032 Історія та археологія Ніколаєв І.Є.

26 Історія України (актуальні 
проблеми ХХ ст.).

3
032 Історія та археологія Ніколаєв І.Є.

27 Актуальні проблеми 
сучасної української 
історіографії 

3
032 Історія та археологія Зеркаль М.М.

28 Асистентська практика 3 032 Історія та археологія Ніколаєв І.Є.
Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри історії

(протокол №1 від 27.08.2018)
Ступінь бакалавра

1 Філософія 1 014.03 СО (Історія)
032 Історія та археологія
052 Політологія
014.06 СО ( Хімія)
091 Біологія 
072Фінанси,банківська 
справа та страхування
073 Менеджмент
292 Між. Екон. відносини
051 Економіка

Онофрійчук О.А
Куриленко Т.В.
Дулін П.Г.
Куриленко Т.В.
Онофрійчук О.А.
Куриленко Т.В.

2 Філософія 2 014.04 СО ( Математика) 
014.08 СО (Фізика )
Інформатика
122 Комп’ютерні науки
113 Прикладна 
математика
123 Комп’ютерна 
інженерія
012 Дошкільна освіта
013 Початкова освіта
016 Спеціальна освіта
014.13 СО (Музичне 
мистецтво)
54 Психологія
231 Соціальна робота
014.01 СО (Українська 
мова) 
035 Філологія
035 Прикладна  
лінгвістика
014.11 СО ( Фізична 

Онофрійчук О.А
Куриленко Т.В.
Дулін П.Г.
Куриленко Т.В.
Онофрійчук О.А.
Куриленко Т.В.
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культура)
017 Фізична культура  і 
спорт
014.11 (Фізична культура)

3 Культурологія та світова 
культура

1 052 Політологія
032 Історія та археологія

Полянська В.І.

4 Історія філософії 1,2 052 Політологія Онофрійчук О.А.
5 Соціологія 1, 3 052 Політологія

014.03 СО ( Історія)
Онофрійчук О.А.
Полянська В.І.

6 Історія релігійних та 
етичних вчень

2 014.03 СО ( Історія) Дулін П.Г.

7 Логіка (теорія пізнання та 
основі логічного 
мислення)

2 052 Політологія Онофрійчук О.А.

8 Політична культура 1 052 Політологія Полянська В.І.

9 Логіка ( традиційна логіка) 3 052  Політологія Онофрійчук О.А.
10 Філософія політики 3 052 Політологія Полянська В.І.
11 Етика ділових стосунків 4 014.11 (Фізична культура) Шпачинський І.Л.

Куриленко Т.В.
Ступінь магістра

12 Філософія науки 5 091Біологія 
035 Філологія (035.01 
українська мова та 
література
035.10 прикладна 
лінгвістика
104 Фізика та  астрономія

Полянська В.І.

13 Філософія освіти 5 052 Політологія
032 Історія та археологія
014.03 СО ( Історія)

Полянська В.І.
Шпачинський  І.Л.

14 Аналітика науковості 6 052 Політологія Онофрійчук О.А.





ДОДАТОК 2
4. Навчально-методичне забезпечення 2018-2019 н.р.

№ з/
п

Назва видання, рік на
який заплановано

видання

Дисципліна, яка
забезпечується

ПІБ викладача
(автора)

Відмітка про виконання

Кафедра історії та археології – 2
1. Історія стародавнього 

Сходу, 2018 
Історія стародавнього світу Рижева Н.О., Горбенко

К.В., Кузовков В.В.
Навчально-методичний посібник 
рекомендовано до друку вченою радою 
МНУ імені В.О. Сухомлинського 28 
травня 2019 р.

2. Охорона та збереження 
пам’яток історії та 
культури, 2019

Охорона та збереження 
пам’яток історії та культури

Хрящевська Л.М. Навчально-методичний посібник 
рекомендовано до друку вченою радою 
МНУ імені В.О. Сухомлинського 28 
травня 2019 р.

Кафедра історії – 4
Нова історія країн Азії та 
Африки. Частина перша. 
Східна, Південна та 
Південно-Східна Азія: 
Навчально-методичний 
посібник для студентів 
історичних 
спеціальностей, 2018

Нова історія країн Азії та 
Африки

Іванова Т.Ю. Навчально-методичний посібник 
рекомендовано до друку вченою радою 
МНУ імені В.О. Сухомлинського 21 
грудня 2018 р.

Новітня історія країн 
Європи та Америки, 2018

Новітня історія країн Європи 
та Америки

Буглай Н.М. Навчально-методичний посібник 
рекомендовано до друку вченою радою 
МНУ імені В.О. Сухомлинського 21 
грудня 2018 р.

Спеціальні історичні 
дисципліни, 2018

Спеціальні історичні 
дисципліни

Маринченко Г.М. Навчально-методичний посібник 
рекомендовано до друку вченою радою 
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МНУ імені В.О. Сухомлинського 21 
грудня 2018 р.

Вітчизняна мемуаристика 
Української революції 
1917-1921 рр.

Вітчизняна мемуаристика 
Української революції 1917-
1921 рр.

Пархоменко В.А. Навчально-методичний посібник 
рекомендовано до друку вченою радою 
МНУ імені В.О. Сухомлинського 21 
грудня 2018 р.

Історія слов’янських 
народів у новітню добу, 
2018

Історія слов’янських народів 
у новітню добу

Ласінська М.Ю. Навчально-методичний посібник 
рекомендовано до друку вченою радою 
МНУ імені В.О. Сухомлинського 21 
грудня 2018 р.

Цивілізаційний підхід у 
вивченні історії, 2018

Цивілізаційний підхід у 
вивченні історії

Зеркаль М.М. Навчально-методичний посібник 
рекомендовано до друку вченою радою 
МНУ імені В.О. Сухомлинського 22 
січня 2019 р.

Кафедра політології – 1
Теорія міжнародних 
відносин та геополітика, 
2018

Теорія міжнародних відносин
та геополітика

Седляр Ю.О. Навчально-методичний посібник 
рекомендовано до друку вченою радою 
МНУ імені В.О. Сухомлинського 21 
грудня 2018 р.

Кафедра філософії – 2
Етика ділових стосунків Етика Шпачинський І.Л. Навчально-методичний посібник 

рекомендовано до друку вченою радою 
МНУ імені В.О. Сухомлинського 21 
грудня 2018 р.

Історія філософії Історія філософії Онофрійчук О.А. Навчально-методичний посібник 
рекомендовано до друку вченою радою 
МНУ імені В.О. Сухомлинського 23 
квітня 2019 р.





ДОДАТОК 3

1. Науково-дослідні теми, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладача

№
з/
п

Назва теми
Реєстраційни

й номер
Фундаментальн
а чи прикладна

Науковий
керівник

Виконавці
Термін

виконанн
я

Очікуваний результат і
його форми

1. Історія  Півдня
України  в  модерний
та  новітній  час  у
контексті
загальноісторичного
розвитку

0118U003979 Фундаментальна Ніколаєв
І. Є.

Баковецька
О.О,
Пархоменко
В.А.
Зеркаль М.М.
Ревенко В.В., 
Маринченко
Г.М. 
Морозан О.О.
Ласінська
М.Ю.

01.2018  -
12.2020 р.

Картина  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.  Ст  у  науком.
базах  –  11;  Фах.  ст.–  22;
Авт.  св.  –  5;  Участь  у
міжн./всеукр.  конф.  –  6;
Моногр.  –  1;  Акти
упровадж. – 6; Звіт за рік
та  півріччя.  Захист
дисертацій;  «Спадок
М.М.Аркаса  як  складова
вітчизняної  історії  і
культури»  (Кер.  Ніколаєв
І.Є.,  вик.  Мартинюк
Ю.А.);  «Національно-



№
з/
п

Назва теми
Реєстраційни

й номер
Фундаментальн
а чи прикладна

Науковий
керівник

Виконавці
Термін

виконанн
я

Очікуваний результат і
його форми

демократична  революція
1917-1921  р.  на  Півдні
України  в  мемуарній
спадщині»;  «Розвиток
суднобудування на  Півдні
україни  в  1945-1991  рр»
(Кер.  Зеркаль  М.М.,  вик.
Кондратюк О.В.)

2. Комплексне
дослідження
археологічних
пам’яток  Нижнього
Побужжя  ІІІ  тис.  до
н.е.  –  XV  ст.
(пам’яткоохоронний
аспект)

0118U003394 Фундаментальна Рижева
Н.О.

Горбенко К.В.
Господаренко
О.В.,
Кузовков В.В.
Смирнов О.І.
Смирнов Л.І.
Козленко Р.О.

01.2018
31.12.2020

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

3. Депортація  населення
Миколаївщини  на

Фундаментальна Погорєлов
А.А.

01.2017-
12.2019

Нові  знання  про
депортацію  населення



№
з/
п

Назва теми
Реєстраційни

й номер
Фундаментальн
а чи прикладна

Науковий
керівник

Виконавці
Термін

виконанн
я

Очікуваний результат і
його форми

примусові  роботи  до
Німеччини та  Австрії
в  період  1941-1945
років:
джерелознавчий
аспект

Миколаївщини у контексті
теми. Монографія – 1;  Ст.
у науком. базах  – 3; Ст. у
фах.  вид.  –  3;  Участь  у
закордонних  конф.  –  3
Акти упровадж.  –  1;  Авт.
свідоцтво – 1
Картина  процесу
депортації  мешканців
Миколаївщини  до
Третього  рейху  та  їх
повсякденного  життя  під
час  роботи  на  військових
об’єктах  Північної
Німеччини.  Ст.  у  науком.
базах – 1; Ст. у фах. вид. –
1; Акти упровадження – 1;
Участь  у  закордонній
конференції - 1

4. Кроскультурні
комунікації  в
контексті  сучасного
українського
філософського
дискурсу

0117U004488 Фундаментальна Полянська
В.І.

Дулін П.Г.
Онофрійчук
О.А.
Шпачинський
І.Л.
Куриленко
Е.А.

02.2017-
02.2020

Теоретична  модель
стратегії  крос  культурних
комунікацій  в  сучасному
світі.  Колективна
монографія  –  1;  Статті  у
наукометричних базах – 5
Фахові  статті  –  10;
Авторське  свідоцтво  –  5;
Акти упровадження – 2
Звіт за рік та півріччя

5. Удосконалення 0117U003368 Фундаментальна Дмитрук Дмитрук І.М. 04.2017- Новітня  доктрина



№
з/
п

Назва теми
Реєстраційни

й номер
Фундаментальн
а чи прикладна

Науковий
керівник

Виконавці
Термін

виконанн
я

Очікуваний результат і
його форми

теоретичної  і
законодавчої  основи
та  механізму
забезпечення  і
відновлення
правового  статусу
різних  видів
соціосуб’єктів

І.М. 03.2020 правового  статусу
соціосуб’єктів  та
механізму  його
забезпечення  і
відновлення.  Монографія;
Статті  у  наукометр.  базах
МОН  –  6;  Статті  у  фах.
вид.–  10;  Акти
упровадження – 4; Авт. св.
–  4;  Участь  у
всеукраїнських  та
міжнародних
конференціях – 6;  Звіт за
півріччя та рік



ДОДАТОК 4
2. Публікації у наукометричних базах (  Index     Copernicus  )  

Прізвище, ініціали Назва
Характер

роботи
Вихідні данні

Наявність
грифу МОН

України
(ВАК)

Співавтори

Кафедра історії та археології – 7, з них в друці – 2
Рижева Н.О. Виробнича спрямованість 

Миколаєва за історико- 
краєзнавчими акцентами

стаття Емінак: науковий щоквартальник. 2018 
No4 (24) (жовтень-грудень). Т.1 – С.146-
150

Фахове,
Index 
Сореrnicus 

Господаренко О.В. Топографія культових 
пам’ятників Кафи ХІІІ-XV 
ст.: історична реконструкція
за наративними та 
археологічними 
матеріалами

стаття Емінак: науковий щоквартальник. – 2018. 
– № 3 (23) (липень-вересень). Т. 2. – С. 87-
97. 

Фахове,
Index 
Сореrnicus

Гузенко Ю.В. Бій бригу «Меркурій» з 
турецькими лінійними 
кораблями 14 травня 
1829 р.: спроба 
реконструкції

стаття Емінак. Науковий щоквартальник, 2018. – 
№ 4 (20) (жовтень-грудень). – Т. 2. – С.14 
-20.

Фахове,
Index 
Сореrnicus 

Кузовков 
В.В.

Хрящевська Л.М. Нормативно-правове 
забезпечення та проблеми 
соціального захисту 
учасників 
антитерористичної операції 
та членів їх сімей

стаття Емінак: науковий щоквартальник. Київ-
Миколаїв. 2018. № 4 (24) (жовтень-
грудень). Т. 2. 192 с. – С. 87-91.

Фахове,
Index 
Сореrnicus

Калкутіна Н.В. «Поховання іноземних 
військовополонених на 
Півдні України: пошук,  
охорона  та збереження 

стаття Молодий вчений. - травень 2019. – № 5 
(69).
В друці

Фахове,
Index 
Сореrnicus



Прізвище, ініціали Назва
Характер

роботи
Вихідні данні

Наявність
грифу МОН

України
(ВАК)

Співавтори

пам’яті» 
Горбенко К.В. Клад бронзовых изделий из 

укреплённого поселения 
Дикий Сад.

стаття STRATUM plus Археология та культура 
№ 2. Вражда и ваджра: Сила и слава. 
Праистории. – Санкт-Петербург, 
Кишинев, Одесса, Бухарест. 2019. – С. 
121-160

Scopus,
Web of 
Science

Панковський 
В.Б.

Горбенко К.В. Shifts in the genetic landscape
of the western Eurasian 
Steppe associated with the 
beginning and end of the 
Scythian dominance

стаття Current Biology Manuscript Draft 
В друці

Scopus Смирнов О.І. 
та інші

Кафедра історії – 10, з них в друці – 7
Буглай Н.М. Нормативно-правова база як

джерело дослідження 
зовнішньої політики Польщі
наприкінці ХХ – на початку 
ХХІ ст.

стаття Гілея: науковий вісник: збірник наукових 
праць, 2019. – подано до друку.

ЛасінськаМ.Ю. Єврейські міжнародні та 
міжконтинентальні міграції 
кінця ХІХ – першої 
половини ХХ століття за 
матеріалами зарубіжних 
видань

Стаття Емінак: науковий щоквартальник. – 2018. 
№4 (24) (жовтень-грудень). Т.2. С.138-144

фахове 
видання, 
Index 
Copernicus 

ЛасінськаМ.Ю. Єврейські міжнародні та 
міжконтинентальні міграції 
кінця ХІХ – першої 
половини ХХ століття за 
матеріалами Центрального 
сіоністського архіву

Стаття Емінак: науковий щоквартальник. – 2019, 
в друку

фахове 
видання, 
Index 
Copernicus 



Прізвище, ініціали Назва
Характер

роботи
Вихідні данні

Наявність
грифу МОН

України
(ВАК)

Співавтори

Маринченко Г.М. Заклади освіти та культури 
Миколаївщини в 
антирелігійній пропаганді 
періоду хрущовської 
«відлиги» (за матеріалами 
періодичних видань)

стаття Емінак. – 2018. – Том 2. - № 4 (24). -  
С. 62-65

Index 
Copernicus

Ревенко В.В,

Маринченко Г.М. Формування інформаційної 
компетентності 
майбутнього вчителя історії 
засобами сучасних ІКТ 

стаття Актуальні питання гуманітарних наук. – 
2019. – Вип. 23. – Том 2. – 172 с. – С. 149-
153.

Index 
Copernicus

Маринченко Г.М. Вебінари в самоосвіті та 
розвитку інформаційної 
компетентності вчителя 
суспільствознавчої галузі

стаття Збірник наукових праць «Педагогічні 
науки». – 2019. - № 87 (червень) (у друці)

Index 
Copernicus

Ніколаєв І.Є. Законодавча регламентація 
та механізми контролю 
більшовицької влади за 
діяльністю громадських 
об’єднань України в першій 
половині 1920-х років.

стаття Емінак: науковий щоквартальник. – 2019, 
в друку

Ніколаєв І.Є. Національні громадські 
організації УСРР в період 
становлення тоталітарної 
системи 1920-х років.

стаття Сторінки історії (м. Київ). - 2019. -№ 49. 
У друці

Web of 
Sciense

Пархоменко В.А. Зовнішньополітична 
концепція Директорії УНР: 
процес становлення та 
здійснення»

стаття Східноєвропейський історичний вісник 
(м. Дрогобич) у друці

Web of 
Sciense



Прізвище, ініціали Назва
Характер

роботи
Вихідні данні

Наявність
грифу МОН

України
(ВАК)

Співавтори

Нефедов Д.В. Українське робітництво 
повоєнного періоду (1946–
1965 рр.) в історіописанні 
діаспори

стаття Сторінки історії. 2019. № 49. 
Прийнято до друку

Web of 
Sciense

Кафедра політології – 11, з них в друці – 4
Ніколаєнко Н.О. Маніпулятивні  

інформаційні технології  
гібридної війни як засіб 
модифікації суспільної 
свідомості  під час окупації 
Криму

стаття Гілея (науковий вісник): зб. наук. праць / 
гол. ред. В. М. Вашкевич. – Вип. 139(12). 
– К. : ВІР УАН, 2018. – С. 630-639.

Фахове
Index 
Copernicus

Сучасні суспільно-політичні
тенденції розвитку України 
в контексті російсько-
української гібридної війни 

стаття Гілея (науковий вісник): зб. наук. праць / 
гол. ред. В. М. Вашкевич. – Вип. 145 – К. :
ВІР УАН, 2019. (в друці)

Фахове
Index 
Copernicus

Василевич 
Ю.В.

Ворчакова І.Є. Лобізм в політиці: сутність 
явища та способи реалізації

стаття Evropský politický a právní diskurz. - 2018.-
Vol.5-  Р.  105-110  (наукометричне
видання).

Фахове
Index 
Copernicus

Загрози та виклики 
інтеграції жінок у збройні 
силові структури та 
гендерний фактор в умовах 
озброєних конфліктів

стаття Гілея: науковий вісник. - 2018. - Вип. 133
(червень).  –  С.228-231.(наукометричне
видання)

Фахове
Index 
Copernicus

З

Гендерна політика в 
Україні: можливості та 
перспективи  

стаття Молодий  вчений.  —  2019.  —  №1.  (в
друці)

Фахове
Index 
Copernicus

Василевич Ю.В. Електронна демократія як 
засіб подолання кризи 
довіри до політичної 

Стаття Гілея: науковий вісник. 2018. Вип. 133. C. 
222–225 (0,5 д.а)

Фахове
Index 
Copernicus



Прізвище, ініціали Назва
Характер

роботи
Вихідні данні

Наявність
грифу МОН

України
(ВАК)

Співавтори

системи.
Сучасні виклики та загрози 
безпеці особистості в 
умовах інформаційної війни

стаття Молодий вчений – щомісячний науковий 
журнал. 2019. №5 (69). (в друці)

Фахове
Index 
Copernicus

Стратегічне партнерство 
між Україною і США у 
сучасних геополітичних 
реаліях

стаття Молодий вчений. – 2018. - №4 (56). – С. 
51-56.

Фахове,
index 
copernicus

Кравченко 
Н.В.

Economic Sanctions as the 
instrument of foreign policy in
international relations studies

стаття Problem space of modern society: 
philosophical-communicative and 
pedagogical interpretations: collective 
monograph. Pert II. – Warsaw: Institute of 
European Integration, 2019. – PP. 254-264. 
(Англ. мовою) 

index 
copernicus

Stadnichenko 
O

Шкуренко К.О. «Глобалізація як фактор 
впливу на політику 
держави».

стаття Гілея: науковий вісник. Збірник наукових 
праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : 
«Видавництво «Гілея», 2019. – Вип. 142 
(3). –  С.278-281.

Фахове,
Index 
Copernicus

Політична невизначеність 
як характерна риса розвитку
сучасного глобального 
світу»

стаття Наукові праці. Серія: Політологія. - 
Випуск 312. - Том 324. - 2019 рік. (в 
друці)

Фахове,
Index 
Copernicus



ДОДАТОК 5
5.     Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями  

Країна-
партнер (за
алфавітом)

Установа- партнер
Тема

співробітництва

Документ, в рамках якого
здійснюється

співробітництво, термін
його дії

Практичні результати від
співробітництва

Німеччина Institut für 
Prähistorische 
Archäologie Freie 
Universität Berlin.

Археологічні 
дослідження на 
території Півдня 
України. Аналіз 
керамічного посуду 
городища Дикий Сад 
Керівник Горбенко 
К.В.

Договір про співпрацю до 2020
року
Проект  «Ранні  кочовики та  їх
посуд.  Аналізи  керамікі  для
реконструкції  соціально-
економічних  умов  мобільних
співтовариств  у  Північному
Причорномор’ї  між  1000  та
600 рр. до н.е.» (номер проекту
90216),  що  виконується  при
підтримці Фонду Фольксваген.
до літа 2019 року

Створення  електронної  бази
керамічного  посуду  з  колекції
городища  Дикий  Сад  (67
фрагментів).
Проведено  обробку  фотографій
та  графічних  рисунків
керамічного посуду. 
Уточнено  термінологію  типів
керамічного посуду англійською
мовою.  Проведено
реконструкцію
палеокліматичних  умов  епохи
фінального  бронзового  віку.
Зміни  клімату  у  регіоні
вплинули  на  культурно-
історичні процеси та привели до
появи  нових  археологічних
культур (кіммерійці та скіфи) та
зміни у господарстві (перехід від
осілого  землеробського  укладу
до кочового).

Дослідницький Примусова праця Угода про співпрацю укладена Розробка проекту для організації



Країна-
партнер (за
алфавітом)

Установа- партнер
Тема

співробітництва

Документ, в рамках якого
здійснюється

співробітництво, термін
його дії

Практичні результати від
співробітництва

центр Східної 
Європи 
Бременського 
університету (м. 
Бремен)

українців під час 
Другої світової війни.

у лютому 2016 р. Термін дії – 5
років.

та проведення німецько-
українського наукового семінару
у Бремені, 2019 р.

Документаційний 
центр з вивчення 
історії порохової 
фабрики Лібенау 
(м.Лібенау)

Історії примусової 
праці населення 
Миколаївщини на 
військово-промислових
об’єктах Третього 
рейху.

Угода про співпрацю укладена
у квітні 2011 р. Термін дії 
необмежений

Розробка проекту для організації
та проведення німецько-
українського наукового семінару
у Лібенау, 2019 р.

Республіка 
Білорусь

Мозирський 
державний 
педагогічний 
університет імені 
І. П. Шам’якіна

Договір про співпрацю 
укладено в травні 2019 р.
Термін дії – 3 роки.

Навчально-методична база для 
виконання курсових, дипломних 
та дисертаційних робіт. Спільні 
конференції і семінаріи. 
Стажування та інших видів 
підвищення кваліфікації 
професорсько-викладацького 
складу. Залучення провідних 
фахівців до читання лекцій, 
консультацій та інших видів 
діяльності в рамках 
співробітництва.

Республіка
Польща

Варшавський
університет

Договір про співпрацю у 
процесі підписання.
Термін дії – 5 років.

Спільні розкопоки і 
інтердисциплінарні дослідження 
на різних археологічних обєктах 
в Україні Спільні підводно-



Країна-
партнер (за
алфавітом)

Установа- партнер
Тема

співробітництва

Документ, в рамках якого
здійснюється

співробітництво, термін
його дії

Практичні результати від
співробітництва

археологічниі дослідження в 
Україні;
Дослідження архівів і 
археологічних колекцій в 
Україні й в Польщі, повязаних з 
конкретними обєктами спільних 
досліджень;
Використання новітніх 
технічних засобів під час 
проведення спільних 
досліджень;
Обробка і публікація результатів
спільних дослідницьких робіт;
Організація і проведення 
спільних конференцій і 
симпозіумів;
Організація виставок, що 
популяризували результати 
спільних досліджень в Україні й 
в Польщі.
Науковий обмін співробітниками
і взаємна організація стажувань 
співробітників



ДОДАТОК

7  .     Організація конференцій, конкурсів, олімпіад  

Назва конференції
семінару

Дата
проведення

Місце
проведення

Кількість
учасників
кафедри

Кількість
студентів

Статус
(міжнародна,
всеукраїнська)

Викладацька,
студентська

Міжнародні
Аркасівські читання 10-11 травня

2019
Миколаїв 8 15 Міжнародна Викладацька

студентська
Археологія  Східної
Європи  у  первісну
добу

26-27 жовтня
2018

Миколаїв 2 Міжнародна Викладацька

«Історичні  мідраші
Північного
Причорномор’я»

15-17 квітня
2019 р.

Миколаїв 8 35 Міжнародна викладацька

«Богданівські
читання  -  2018»
Марш  пам’яті
«Нагадування  та
попередження»
Березівка-
Богданівка-2018

6 вересня 2018 р. Богданівська
ЗОШ, с.

Богданівка,
Миколаїв

1 Міжнародна викладацька

Всеукраїнські
ІІ  Всеукраїнська
студентська
науково-практична
конференція

07 грудня 2018 Миколаїв 3 14 Всеукраїнська Студентська



«Проблеми
соціально-
гуманітарних наук»
ІІ  Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Філософські  та
культурологічні
проблеми  людства
очима студентства»

19 квітня 2019 Миколаїв 1 6 Всеукраїнська Студентська

«Історична юдаїка в
молодіжному
середовищі
України»

10 травня 2019 р Миколаїв 5 75 Всеукраїнська Студентська

Регіональні конференції, семінари та круглі столи
Круглий стіл 
«Зустріч 
політологів»

6 листопада 2018
р. Управлінням

молодіжної
політики

Миколаївської
міської ради

2 15 Регіональна Студентська

Зустріч із 
представниками 
Канадської Місії 
Спостереження за 
Виборами

4 квітня 2019 р.
Управлінням
молодіжної

політики
Миколаївської
міської ради .

1 5 Регіональна Студентська

Конкурс-квест  «ЄС
та  Україна:  історія,
сучасність  і

30 жовтня 2018 Миколаїв 3 50 Регіональна студентська



майбутнє»
Круглий  стіл  «100-
річчя  завершення
Першої  світової
війни:  уроки  та
наслідки»

13  листопада
2018 р.

Миколаїв 5 50 Регіональна студентська

Виїзна  конференція
до Дня пам’яті жертв
голодоморів  та
політичних репресій

23  листопада
2018 р

Миколаїв
(Миколаївська
ЗОШ № 19)

6 50 Міжвузівська студентська

Круглий  стіл  «П.
Скоропадський  –
політичний
кон’юктурщик  чи
щирий  український
патріот»

13 грудня 2018 р. Миколаїв
(Миколаївський
юридичний
ліцей)

2 30 Міжвузівська студентська

Круглий  стіл
«Станко  В.Н.  та
первісна  археологія
Північного
Причорномр’я»

22  лютого  2019
р.

Миколаїв 2 25 Регіональна викладацька

Конференція  «Наші
дослідження»

26 квітня 2019 р. Миколаїв
(Миколаївський
юридичний
ліцей)

1 20 Міжвузівська студентська



ДОДАТОК 7
2. Профорієнтаційна робота

№
з/

Перелік  навчальних  закладів,  у  яких
проводилась профорієнтаційна робота

Спеціальність
П.І.Б.  учнів  11  класів,  які
виявили  бажання
вступати

П.І.П.  викладачів,  які  проводили
профорієнтаційну  роботу  щодо
вступу до університету

ЗОШ І – ІІІ ступенів № 18 м. Миколаїв 032 Історія та 
археологія

Горбенко К.В.

ЗОШ І – ІІІ ступенів № 32 імені 
Кривоносова С.С.

032 Історія та 
археологія

Горбенко К.В.

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 26 м. Миколаїв 032 Історія та 
археологія

Борщевська Сабріна, Котова
Ксенія, Мартинюк Андрій, 
Миронович Дарина

Кузовков В.В.

Миколаєвський класичний ліцей 032 Історія та 
археологія

Кузовков В.В.

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 28 м. Миколаїв 032 Історія та 
археологія

Смирнов О.І.

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 53 м. Миколаїв 032 Історія та 
археологія

Смирнов О.І.

Академія дитячої творчості м. Миколаїв 032 Історія та 
археологія

Смирнов О.І.

Муніципальний колегіум(22.09.2018р.) Зеркаль М.М.
ЗОШ № 48( Вересень – жовтень) Ревенко В.В.
М.-Погорілівська школа-інтернат 
(18.10.2018)

Дмитрук І.М., Ніколаєв І.Є.

Миколаївська ЗОШ № 7(22.10.2018) Шкуренко К. О.
ЗОШ № 6 м. Миколаєва(24.10.2018) 014.03 Середня 

освіта (Історія)
Іванова Т.Ю., Маринченко Г.М.

МСШМіПР «Академія дитячої 
творчості»(24.10.2018)

014.03 Середня 
освіта (Історія)

Буглай Н.М.

Миколаївська Гімназія № 41(24.10.2018) 014.03 Середня 
освіта (Історія)

Буглай Н.М.



№
з/

Перелік  навчальних  закладів,  у  яких
проводилась профорієнтаційна робота

Спеціальність
П.І.Б.  учнів  11  класів,  які
виявили  бажання
вступати

П.І.П.  викладачів,  які  проводили
профорієнтаційну  роботу  щодо
вступу до університету

Миколаївська ЗОШ № 34 (24.10.2018 р.) Шкуренко К. О.
Миколаївська ЗОШ № 39 (25.10.2018 р.) Шкуренко К. О.
Миколаїв. ЗОШ №7 (26.10.18) 014.03 Середня 

освіта (Історія)
Нефьодов Д. В.

ЗСО І – ІІІ ступенів №1 та ЗОШ І –ІІІ 
ступенів №2 м. Баштанки (31.10.18)

032 Історія та 
археологія

доц. Гузенко Ю. І. доц. Хрящевська Л.
М.

Михайлівської ЗОШ 032 Історія та 
археологія

Гузенко Ю.І., Хрящевська Л.М.

Кривобалківської ЗОШ 032 Історія та 
археологія

Гузенко Ю.І., Хрящевська Л.М.

Миколаївська ЗОШ №3(07.11.2018р.) 014.03 Середня 
освіта (Історія)

Зеркаль М.М.

Миколаївська ЗОШ №19 (23.11.2018р.) 014.03 Середня 
освіта (Історія)»

Зеркаль М.М.

Миколаїв. ЗОШ №7 (27.11.18) 014.03 Середня 
освіта (Історія)

Нефьодов Д. В.

Миколаївська ЗОШ № 15 (30.11. 2018 р.) Ворчакова І. Є.
Миколаївська ЗОШ № 16 (6.12.2018 р.) Ніколаєнко Н.О.

Ворчакова І. Є
Миколаївський юридичний ліцей 
(08.12.2018р.)

014.03  Середня
освіта (Історія)

Зеркаль М.М.

Миколаївська ЗОШ №49 (13.12.2018) 014.03  Середня
освіта (Історія)

Дмитрук І.М., Ніколаєв І.Є.

Миколаївський юридичний ліцей 
Миколаївської міської ради  (пр. Миру, 
23-г) (13.12.2018)

014.03  Середня
освіта (Історія)

Валентина Дядій д.іст.н. Пархоменко В.А., к.іст.н. 
Ласінська М.Ю.

Миколаїв. ЗОШ №7 (17.12.18) 014.03  Середня
освіта (Історія)

Нефьодов Д. В.

Снігурівська зош (опорна) 014.03 Середня Берест Альбіна Олегівна Нефьодов Д. В.



№
з/

Перелік  навчальних  закладів,  у  яких
проводилась профорієнтаційна робота

Спеціальність
П.І.Б.  учнів  11  класів,  які
виявили  бажання
вступати

П.І.П.  викладачів,  які  проводили
профорієнтаційну  роботу  щодо
вступу до університету

освіта
Снігурівська зош (опорна) 014.03 Середня 

освіта
Голота Анастасія Юріївна Нефьодов Д. В.

військова академія м. Одесса 014.03 Середня 
освіта
магістратура

Котляр Олександр 
Віталійович

Нефьодов Д. В.

ЗОШ № 49 міста Миколаєва (Грудень 
2018 року)

014.03 Середня 
освіта (Історія)

Ніколаєв І.Є., Дмитрук І.М.

ЗОШ № 50  (23.01.2019) 014.03 Середня 
освіта (Історія)

Пархоменко В.А.

Миколаївська ЗОШ № 4 (28.01.2019 р.) Василевич Ю. В.
Миколаїв. ЗОШ №39 (30.01.19) 014.03  Середня

освіта (Історія)
Нефьодов Д. В.

Миколаїв. ЗОШ №19 (28.01.2019.; 
10.05.2019.)

014.03  Середня
освіта (Історія)

Зеркаль М.М. Нефьодов Д. В.

Миколаїв. ЗОШ №9(08.02.2019.) 014.03  Середня
освіта (Історія)

Зеркаль М.М.

ЗОШ № 31 м. Миколаїв Історичний 
факультет

Гриценко Катерина Полянська В.І.,  Онофрійчук О.А.,  
Шпачинський І.Л., Куриленко Т.В.

ЗОШ № 31 м. Миколаїв Історичний 
факультет

Неведомова Тетяна Полянська В.І.,  Онофрійчук О.А.,  
Шпачинський І.Л., Куриленко Т.В.

ЗОШ Снігурівського району 
Миколаївської області
(березень 2019 р.)

Історичний 
факультет

Полянська В.І.,  Онофрійчук О.А.,  
Шпачинський І.Л., Куриленко Т.В.

Себінська ЗОШ Історичний 
факультет

Доц.. Шпачинський І.Л.

Новопетрівська ЗОШ Історичний 
факультет

Доц.. Шпачинський І.Л.

Новоодеська ЗОШ №1 Історичний 
факультет

Доц.. Шпачинський І.Л., 



№
з/

Перелік  навчальних  закладів,  у  яких
проводилась профорієнтаційна робота

Спеціальність
П.І.Б.  учнів  11  класів,  які
виявили  бажання
вступати

П.І.П.  викладачів,  які  проводили
профорієнтаційну  роботу  щодо
вступу до університету

Новоодеська ЗОШ №2 Історичний 
факультет

Доц.. Шпачинський І.Л., 

Новоодеська ЗОШ №3 Історичний 
факультет

Доц.. Шпачинський І.Л., 

Новоодеська гуманітарна гімназія Історичний 
факультет

Доц.. Шпачинський І.Л., 

Миколаївська ЗОШ № 7 (22.10.2018) Шкуренко К. О.
Миколаївська спеціалізована школа  
«Академія дитячої творчості» ( Квітень 
2019)

Ніколаєнко Н.О.

Миколаївська ЗОШ № 4
Миколаївська ЗОШ № 15
Миколаївська спеціалізована школа  
«Академія дитячої творчості» 
(17.04.2019)

Ніколаєнко Н.О.
Ворчакова І. Є


