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Секція «Соціально-історичні  науки» 

Керівник секції:  Пархоменко В.А. 

Група 1 

Керівник групи : Рижева Н.О. 

Тема «Комплексне дослідження археологічних пам’яток Нижнього Побужжя ІІІ тис. до н.е.–XV ст. (пам’яткоохоронний 

аспект)» Реєстраційний номер: 0118U00339 

Тип роботи: фундаментальна 

Термін виконання: 01.01.2018 -31.12.2020 рр. 

ІІ семестр 2019–2020 н. р. 

Назва теми НДР: Комплексне дослідження археологічних пам’яток Нижнього Побужжя ІІІ тис. до н.е.–XV ст. (пам’яткоохоронний 

аспект). 

Реєстраційний номер: 0118U003394 

Тип роботи: фундаментальна 

Термін виконання: 03.02.2020 – 30.06.2020 

№ 
Керівник та 

виконавці  

Етап НДР у ІІ семестрі 

2019–2020 н. р. 

Очікуваний результат у  

ІІ семестрі 2019–2020 н.р. 

Форми представлення результатів у  

ІІ семестрі 2019–2020 н.р. 

1 Рижева  

Н.О. 

Археологічні пам’ятки 

правого берегу нижньої 

течії р. Південний Буг. 

червень 2020 р. 

Теоретико-методологічні 

засади  культуроґенезу 

давнього населення 

Нижнього Побужжя в 

епоху праісторії, 

античності та 

середньовіччя.  

червень 2020 р. 

Теоретична модель культуроґенезу 

давнього населення Нижнього Побужжя 

за добу праісторії, античності та 

середньовіччя. 

Наукові статті:  

у фахових журналах (1); 

Доповіді на міжнародних та 

всеукраїнських конференціях (1/1). 



2 Горбенко  

К.В. 

Археологічні пам’ятки 

правого берегу нижньої 

течії р. Південний Буг. 

червень 2020 р. 

Теоретико-методологічні 

засади  культуроґенезу 

давнього населення 

Нижнього Побужжя в 

епоху праісторії.  

червень 2020 р. 

Теоретична модель культуроґенезу 

давнього населення Нижнього Побужжя 

в епоху бронзового віку. 

Культурно-хронологічна приналежність 

артефактів (оновлення експозиції  музею 

археології та етнографії університету). 

 

Наукові статті:  

у фахових журналах (1); 

у наукометричних журналах Index 

Copernicus (1). 

Наукові звіти до ІА НАНУ (1) 

Доповіді на міжнародних 

конференціях (3) 

Акт передачі артефактів до 

музейного фонду України  

Методичний кейс занять з 

краєзнавства. 

 

3 Господаренко  

О.В. 

Археологічні пам’ятки 

правого берегу нижньої 

течії р. Південний Буг. 

Теоретико-методологічні 

засади  культуроґенезу 

давнього населення 

Нижнього Побужжя в 

епоху середньовіччя.  

червень 2020 р. 

Теоретична модель культуроґенезу 

давнього населення Нижнього Побужжя 

за добу середньовіччя. 

 

Наукові статті: 

у фахових журналах (1); 

у наукометричних журналах Index 

Copernicus (1).  

Доповіді на міжнародних та 

всеукраїнських конференціях (3) 

4 Кузовков  

В.В. 

Археологічні пам’ятки 

правого берегу нижньої 

течії р. Південний Буг. 

Теоретико-методологічні 

засади  культуроґенезу 

давнього населення 

Нижнього Побужжя в 

епоху середньовіччя.  

червень 2020 р. 

Теоретична модель культуроґенезу 

давнього населення Нижнього Побужжя 

за добу середньовіччя. 

Культурно-хронологічна приналежність 

артефактів. 

Наукові статті: 

у фахових журналах (1);  

у наукометричних журналах Index 

Copernicus (1). 

Доповіді на міжнародних та 

всеукраїнських конференціях (2) 

5 Смирнов  

О.І. 

Археологічні пам’ятки 

правого берегу нижньої 

течії р. Південний Буг. 

Теоретико-методологічні 

Теоретична модель культуроґенезу 

давнього населення Нижнього Побужжя 

за добу античності. 

Культурно-хронологічна приналежність 

Паспорти археологічних об'єктів. 

Наукові статті: 

у фахових журналах (1);  

у наукометричних журналах Index 



засади  культуроґенезу 

давнього населення 

Нижнього Побужжя в 

епоху античності. 

червень 2020 р. 

артефактів (оновлення експозиції  музею 

археології та етнографії університету). 

Copernicus (1). 

Доповіді на міжнародних та 

всеукраїнських конференціях (3) 

Акт передачі артефактів до 

музейного фонду України  

6 Хрящевська  

Л.М. 

Археологічні пам’ятки 

правого берегу нижньої 

течії р. Південний Буг. 

Теоретико-методологічні 

засади  культуроґенезу 

давнього населення 

Нижнього Побужжя в 

епоху пізнього 

середньовіччя.  

червень 2020 р. 

Теоретична модель культуроґенезу 

давнього населення Нижнього Побужжя 

за добу пізнього середньовіччя. 

Культурно-хронологічна приналежність 

артефактів. 

  

 

 

 

Наукові статті:  

у наукометричних журналах Index 

Copernicus (1). 

Доповіді на міжнародних та 

всеукраїнських конференціях (1) 

7 Смирнов  

Л.І. 

Археологічні пам’ятки 

правого берегу нижньої 

течії р. Південний Буг. 

Розташування 

археологічних пам’яток. 

Нові археологічні об’єкт. 

січень 2020 р. 

Топографічні плани розташування 

археологічних пам’яток. 

Паспорти археологічних об'єктів. 

Наукові звіти до ІА НАНУ (1) 

Доповіді на міжнародних та 

всеукраїнських конференціях (1) 

 

8 Козленко  

Р.О. 

Археологічні пам’ятки 

правого берегу нижньої 

течії р. Південний Буг 

римського часу. 

Нові археологічні об’єкти; 

систематизація 

археологічних джерел. 

січень 2020 р. 

Топографічні плани розташування 

археологічних пам’яток. 

 

Наукові статті:  

у фахових журналах (1); 

у наукометричних журналах  

Index Copernicus (1). 

Наукові звіти до ІА НАНУ (1) 

Доповіді на міжнародних та 

всеукраїнських конференціях (1) 

 

  

 



Група 2  

Керівник групи : Зеркаль М.М. 

Тема «Історія Півдня України в модерний та новітній час у контексті загальноісторичного розвитку» 

Реєстраційний номер: 0118U003979 

Тип роботи: фундаментальна 

Термін виконання: 01.01.2018 -01.12.2020 рр. 

 

№ Виконавець Етап  виконання  НДР  у 

ІІ семестрі 2019–2020 н.р. 

 

Очікуваний результат Форми  представлення  результатів 

1 Зеркаль М.М. 

керівник 

Доопрацювання та 

систематизація історичного 

існування молдаван на 

теренах Миколаївщини в 

єдиній родині українців. 

Нові знання про рушійні сили, тенденції та 

форми інтеграції молдован на теренах 

Миколаївщини ХVIIІ-ХХI ст. Теоретична 

модель історії молдавської меншини в 

українському культурному просторі, 

загальноісторичному розвитку цивілізації. 

Фахові статті – 1 

Монографія - 1 

2 Пархоменко В.А. Вітчизняна мемуаристика як 

джерело з історії 

національно-визвольних 

змагань 1914-1921 рр 

Теоретична модель джерельної бази 

особового походження щодо революційних 

процесів 1917-1921 рр. в Південному 

регіоні. Виявлення інформаційних 

можливостей вітчизняної мемуаристики в 

якості історичного джерела. 

Стаття у науково метричної бази Web 

of Science - 1 

Участь у конференціях – 1 

 

4 Ласінська М.Ю. Вивчення причин еміграції 

єврейської національної 

меншини в ХІХ-ХХ ст.. з 

Півдня України 

Нові знання про комплекс причин масового 

виїзду єврейського населення Південної 

України впродовж ХІХ-ХХ ст. Теоретична 

модель системи міжнародних відносин 

кінця ХІХ -–початку ХХ ст. та місце в ній 

єврейського населення Південно-

українського регіону (єврейські міжнародні 

та міжконтинентальні міграції, їх вплив на 

міжнародну ситуацію в світі). 

Фахові  статті – 2 

Участь у конференціях – 3 

 

 Маринченко Г.М. Матеріально-культурний  та 

освітній розвиток Південної 

України в контексті 

загальноісторичних процесів 

Характеристика джерел щодо впровадження 

ТЗН та сучасних ІКТ до процесу навчання 

історії та суспільствознавства в Україні. 

Фахові  статті – 1 

Участь у конференціях – 3 



 Дмитрук І.М. Підтема: «Адаптація 

вітчизняного законодавства 

до норм Європейського 

Союзу в контексті 

глобалізацій них процесів. 

ІІ Етап: Формування та 

розвиток українського 

законодавства в контексті 

глобалізацій них процесів та 

відповідності норм до 

європейського правового 

поля. 

Концепція розвитку децентралізації в 

Україні у 2020 році 

Одноосібна монографія «Правове 

регулювання процесів децентралізації 

в Україні: проблеми та перспективи» 

 Калкутіна Н.В Психологічна 

характеристика 

військовополонених Другої 

світової війни та вплив 

посттравматичних стресових 

розладів на повоєнну 

ресоціалізацію. 

Характеристика міжнаціональних відносин 

в середовищі іноземних 

військовополонених; нові знання про 

морально-психологічну складову адаптації 

іноземних військовополонених Другої 

світової війни до умов перебування в 

радянських таборах НКВС. 

Фахові  статті –1 

Монографія  - розділ 4 

 Чернявська К.В. Ідеологічна боротьба 

в Україні в період революції 

та громадянської війни 1917-

1921 рр. 

Нові знання про особливості ідеологічного 

протистояння військово-політичних сил в 

революційну добу на Півдні України. 

 

Фахові  статті – 1 Участь у 

конференціях – 1 

 

. Буглай Н.М Зовнішньополітичні зв’язки 

України та Польщі в 

контексті євроатлантичної 

інтеграції. 

Вироблення концептуально-методологічної 

моделі вивчення тенденцій історичного 

розвитку українсько-польських відносин 

міжнародних відносин, що може бути 

використана при викладанні дисциплін 

циклу «всесвітня історія» у закладах вищої 

освіти. 

Фахова стаття – 1. 

Участь у Міжнародних конференціях - 

1. 

Стаття у закордонних періодичних 

виданнях – 1. 

  

. Іванова Т.Ю Матеріально-культурний та 

освітній розвиток Південної 

України в контексті 

загальноісторичних процесів 

Аналіз політико-правового становища 

національних меншостей України; 

аналіз еволюції дипломатичних систем краї

Публікації в матеріалах конференцій: 

міжнародні – 2. 



н афро-азіатського регіону та України у 

досліджуваний період; 

визначення особливостей й специфіки 

національно-визвольних і демократичних 

рухів східних народів та їх зв'язок з 

Україною 

 

статті у закордонних фахових видання

х 

- 1. 

статті у журналах, 

що входять до наукометричних баз 

даних – 1. 

 

 

 


