
КАФЕДРА ІСТОРІЇ 
 

Виконання грантових програм, науково-дослідних госпдоговірних робіт 
 

№ Назва програми / теми Підстава виконання 

(договір, угода, наказ 

тощо) 

Виконавці Освоєні кошти Одержаний 

результат 

1 Виконання робіт з 

камеральної обробки 

археологічних матеріалів 

верхнього культурно-

хронологічного горизонту 

(XVIII–XIX ст.), отриманих 

під час виконання науково-

рятувальних археологічних 

досліджень (розкопок) на 

поселенні «Бульвар» 

(антична доба, V–III ст. до 

н.е.) при виконанні робіт з 

реконструкції площі 

Соборної у Центральному 

районі м. Миколаїв 

Миколаївської області 

ДОГОВІР № 69 

науково-технічні послуги 

в галузі інженерії від 

12.08.2019 року із 

Державним 

підприємством «Науково-

дослідний центр 

«Охоронна археологічна 

служба України» 

Інституту археології НАН 

України  

(камеральна обробка 

археологічних матеріалів) 

Наказ № 352 

 

 

Смирнов  

О.І. 

Горбенко  

К.В. 

Господаренко 

О.В. 

Кузовков В.В. 

Калкутіна  

Н.В. 

20400,00 грн. 

(Двадцять 

тисяч 

чотириста грн. 

00 коп.). 

 

Нові знання про 

життя та побут 

населення регіону 

в V–III ст. до н.е. 

Встановлено 

закономірності 

розвитку давніх 

суспільств, 

особливості їх 

матеріальної 

культури. 

2 Складання історичної 

довідки та карти 

розташування 

археологічних пам’яток в 

адміністративних межах 

токарівської сільської ради 

білозерського району 

херсонської області 

ДОГОВІР № 92 

науково-технічні послуги 

в галузі інженерії від 

01.10.2019  із Державним 

підприємством «Науково-

дослідний центр 

«Охоронна археологічна 

служба України» 

Інституту археології НАН 

України 

(складання історичної 

довідки та  карти 

розташування 

археологічних пам’яток в 

адміністративних межах 

Токарівської сільської 

ради Білозерського району 

Херсонської області. 

Наказ № 423 

 

Господаренко 

О.В. 

Смирнов  

О.І. 

Горбенко  

К.В. 

Кузовков В.В. 

 

21600,00 грн. 

(Двадцять 

одна тисяча 

шістсот грн. 

00 коп.). 

Нові знання про  

розташування 

археологічних 

пам’яток регіону, 

їх розміри, 

основні 

топографічні 

характеристики та 

культурно-

хронологічну 

приналежність. 

Карто-схема з 

координатами 

розташування 

археологічних 

об’єктів. 

Встановлено 

закономірності 

розвитку давніх 

суспільств, 

особливості їх 

матеріальної 

культури. 

3 Історико-культурна та 

хронологічна інтерпретація 

матеріалів приміщення № 

25 укріпленого поселення 

«Дикий Сад», епоха 

фінальної бронзи, на 

території Центрального 

району м. Миколаєва 

Миколаївської області 

ДОГОВІР № 133 

науково-технічні послуги 

в галузі інженерії від 

01.11.2019 р. із 

Державним 

підприємством «Науково-

дослідний центр 

«Охоронна археологічна 

служба України» 

Горбенко  

К.В. 

Господаренко 

О.В. 

Хрящевська 

Л.М. 

Кузовков В.В. 

 

22800,00 грн. 

(Двадцять дві 

тисячі вісімсот 

грн. 00 коп.). 

Нові знання про  

життя та побут 

населення регіону 

напр. ІІ тис. до н.е.   

Встановлено 

культурно-

хронологічну 

приналежність 

артефактів. 



Інституту археології НАН 

України 

(виконання робіт з 

історико-культурної та 

хронологічної 

інтерпретації  матеріалів 

приміщення № 25 

укріпленого поселення 

«Дикий Сад», епоха 

фінальної бронзи, на 

території Центрального 

району м. Миколаєва 

Миколаївської області). 

Наказ № 473/484 

 

 

Складено 

електронну базу 

артефактів з 

приміщення № 25. 

Встановлено 

закономірності 

розвитку давніх 

суспільств, 

особливості їх 

матеріальної 

культури. 

4 Складання історичної 

довідки та  карти 

розташування 

археологічних пам’яток в 

адміністративних межах 

Анатоліївської, 

Краснопільської та 

Ташинської сільських рад 

Березанського району 

Миколаївської області. 

ДОГОВІР   

науково-технічні послуги 

в галузі інженерії від 

02.10.2019 р. із 

Державним 

підприємством «Науково-

дослідний центр 

«Охоронна археологічна 

служба України» 

Інституту археології НАН 

України 

(складання історичної 

довідки та  карти 

розташування 

археологічних пам’яток в 

адміністративних межах 

Анатоліївської, 

Краснопільської та 

Ташинської сільських рад 

Березанського району 

Миколаївської області. 

Наказ №  

 

Господаренко 

О.В. 

Смирнов  

О.І. 

Горбенко  

К.В. 

Кузовков В.В. 

24000,00 грн. 

(Двадцять 

чотири тисячі 

грн. 00 коп.). 

 

Нові знання про  

розташування 

археологічних 

пам’яток регіону, 

їх розміри, 

основні 

топографічні 

характеристики та 

культурно-

хронологічну 

приналежність. 

Карто-схема з 

координатами 

розташування 

археологічних 

об’єктів. 

Встановлено 

закономірності 

розвитку давніх 

суспільств, 

особливості їх 

матеріальної 

культури. 

5 Проект держбюджетної 

теми: 2020-2022 р. 

Традиція міського життя на 

території степового 

побужжя в домодерну та 

ранньомодерну добу (на 

основі археологічних 

данних)  

 Рижева  

Н.О. 

Господаренко 

О.В. 

Смирнов  

О.І. 

Горбенко  

К.В. 

Кузовков В.В. 

Хрящевська 

Л.М. 

Ласинська 

М.Ю. 

  

 


