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1

Нефьодов Д. В.

Етап виконання НДР
на І півріччя 2021 р.
Збір та обробка
матеріалу

Розділ
Педагогічне та суспільне
значення історичного
краєзнавства в сучасних
закладах загальної
середньої освіти

Очікуваний результат

Форми

Січень: Нові знання щодо
педагогічного та суспільного
значення
історичного
краєзнавства в сучасних закладах
загальної середньої освіти

Збір
матеріалу,
першоджерел
для
написання статті та її
подальшої публікації в
зарубіжних періодичних
наукових виданнях країн
ОЄСР

Лютий: Нові знання щодо
педагогічного та суспільного
значення
історичного
краєзнавства в сучасних закладах
загальної середньої освіти
Березень: Нові знання щодо
педагогічного та суспільного
значення
історичного
краєзнавства в сучасних закладах
загальної середньої освіти
Квітень: иНові знання щодо

Опрацювання джерельної
бази та літератури
Написання наукової статті
для
її
подальшої
публікації в зарубіжних
періодичних
наукових
виданнях країн ОЄСР
Інтерпретація результатів,
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2

Рижева Н. О.

Збір та обробка
матеріалу

Формування
загально-культурної
компетенції вчителя
історії засобами музейноосвітнього середовища

педагогічного та суспільного складання висновків та
значення
історичного перспектив
подальших
краєзнавства в сучасних закладах досліджень
загальної середньої освіти
Написання
анотацій,
Травень:Нові
знання
щодо складання
списку
педагогічного та суспільного використаних джерел та
значення
історичного літератури.
краєзнавства в сучасних закладах Подання до редколегії
загальної середньої освіти
видання країни ОЄСР.
Рецензування статті.
Червень: Нові знання щодо
педагогічного та суспільного Публікація в зарубіжних
наукових
значення
історичного періодичних
краєзнавства в сучасних закладах виданнях країн ОЄСР – 1
загальної середньої освіти
Січень: Нові знання щодо
Пошуки та систематизація
визначення впливу музейнопершоджерел
для
освітньої діяльності на заклади
написання статті
загальної середньої освіти
Узагальнення фондових
Лютий: Нові знання щодо
джерел та літератури.
визначення впливу музейноВизначення загального
освітньої діяльності на заклади
плану роботи із метою
загальної середньої освіти
написання статі
Написання наукової статті
Березень: Нові знання щодо
відповідно вимогам, що
визначення впливу музейновисуваються до публікацій
освітньої діяльності на заклади
в зарубіжних періодичних
загальної середньої освіти
виданнях країн ОЄСР
Узагальнення
та
Квітень: Нові знання щодо інтерпретація результатів
визначення впливу музейно- дослідження. Формування
освітньої діяльності на заклади висновків й визначення
загальної середньої освіти
перспектив подальшої
роботи
Травень: Нові знання щодо Написання
анотації,
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Пархоменко В.А.

Збір та обробка
матеріалу

визначення впливу музейно- складання
списку
освітньої діяльності на заклади використаних джерел та
загальної середньої освіти
літератури.
Подання
статі
до
редколегії видання країни
ОЄСР.
Рецензування
статті.
Червень: Нові знання щодо
Публікація в зарубіжних
визначення впливу музейноперіодичних
наукових
освітньої діяльності на заклади
виданнях країн ОЄСР – 1
загальної середньої освіти
Регіональна історія у
Збір
матеріалу,
закладах вищої та
першоджерел
для
загальної середньої освіти
написання двох статей: 1Січень: Нові знання щодо
у
фахових
наукових
регіональної історії у закладах
виданнях
України
вищої та загальної середньої
Категорії Б,
освіти
1в
зарубіжних
періодичних наукових
виданнях країн ОЄСР.
Лютий: Нові знання щодо
регіональної історії у закладах Опрацювання джерельної
бази та літератури
вищої та загальної середньої
освіти
Березень: Нові знання щодо Написання
вступної
регіональної історії у закладах частини наукових статей
вищої та загальної середньої
для їх подальшої
освіти
публікації
Інтерпретація результатів,
Квітень: Нові знання щодо
складання висновків та
регіональної історії у закладах
перспектив подальших
вищої та загальної освіти
досліджень
Написання
анотацій,
Травень: Нові знання щодо
складання
списку
регіональної історії у закладах
використаних джерел та
вищої та загальної середньої
літератури.
освіти
Подання до редколегій
4

Червень: Нові знання щодо
регіональної історії у закладах
вищої та загальної середньої
освіти
4

Буглай Н.М.

Збір та обробка
матеріалу

Історична освіта в Україні
Січень: Нові знання щодо
та її місце в загальному
визначення
стану і
місця
освітньому процесі
історичної освіти в освітніх
закладах

наукових видань.
Публікація
статті
в
зарубіжних періодичних
наукових виданнях країн
ОЄСР – 1
Публікація
статті
у
фахових
наукових
виданнях
України
Категорії Б– 1
Збір
матеріалу,
для
написання статті та її
подальшої публікації в
зарубіжних періодичних
наукових виданнях країн
ОЄСР

Лютий: Нові знання щодо
визначення стану
і
місця Опрацювання літератури з
історичної освіти в освітніх теми дослідження
закладах
Написання наукової статті
Березень: Нові знання щодо
для
її
подальшої
визначення
стану і
місця
публікації в зарубіжних
історичної освіти в освітніх
періодичних наукових
закладах
виданнях країн ОЄСР
Інтерпретація результатів,
складання висновків та
Квітень: Нові знання щодо
перспектив
подальших
визначення
стану і
місця
досліджень
історичної освіти в освітніх
Написання
тез
до
закладах
Всеукраїнської
конференції
Травень:Нові
знання
щодо
визначення
стану і
місця
історичної освіти в освітніх
закладах
Червень: Нові знання щодо Публікація в зарубіжних
визначення стану
і
місця періодичних
наукових
5

історичної
закладах

5

Іванова Т. Ю.

Збір та обробка
матеріалу

Матеріально-культурний
та освітній розвиток
Південної України в
контексті
загальноісторичних
процесів

освіти

в

освітніх виданнях країн ОЄСР – 1
Тези
Всеукраїнської
конференції – 1
Січень:1.Нові
знання
щодо Огляд
літератури
з
загальних
та
особливих проблематики публікації
тенденцій розвитку історичної збір першоджерел для
освіти
Південноукраїнського написання статті та її
регіону. 2.Нові знання щодо подальшої публікації в
процесу становлення та розвитку зарубіжних періодичних
історичної освіти регіону.
наукових виданнях країн
ОЄСР
Лютий:
Нові
знання
про Огляд
літератури
з
досягнення та проблеми у проблематики публікації
вивченні історії в новій вищій та збір першоджерел для
загальноосвітній
середній написання статті та її
школах.
подальшої публікації в
періодичних
наукових
виданнях категорії Б.
Березень:1.Нові знання щодо Написання наукової статті
розроблених підходів до змісту, для
її
подальшої
структури та організаційно- публікації в зарубіжних
методичних
засад
вивчення періодичних
наукових
історії в загальноосвітній школі. виданнях країн ОЄСР
2.Науково
обґрунтуванні,
розроблені
та
оформлені
рекомендації
по
вивченню
історичних дисциплін в вищих
навчальних закладах регіону.
3.
Теоретико-методологічний
базис впровадження методів
навчання та сучасних ІКТ до
процесу вивчання історичних
дисциплін в ВНЗ педагогічного
профілю регіону.
Квітень:1.Нові знання щодо Написання наукової статті
розроблених підходів до змісту, для
її
подальшої
6

структури та організаційнометодичних
засад
вивчення
історії в загальноосвітній школі.
2.Обґрунтування
необхідності
застосування
нетрадиційних
методів вивчення історії в
навчальних закладах України.
Травень:1.Нові
знання,
підтвердження гіпотез, теорій,
подальше
використання
на
практиці.
2.Уведення в навчальний процес
та науково-дослідницьку роботу
студентів і магістрантів питань з
проблем розвитку історичної
освіти у контексті викликів ХХІ
ст.
Червень:Нові
знання
про
застосування
нетрадиційних
методик вивчення історії в
навчальних закладах України.
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Ласінська
М. Ю.

Проблеми викладання
історії Голокосту в
закладах загальної
середньої освіти України

Січень:Нові
знання
щодо
педагогічного та суспільного
значення викладання історії
Голокосту в сучасних закладах
загальної середньої освіти
Лютий:Нові

знання

щодо

публікації в періодичних
наукових
виданнях
категорії Б.

Інтерпретація результатів,
складання висновків та
перспектив
подальших
досліджень.
Написання
анотацій,
складання
списку
використаних
джерел та літератури.
Подання до редколегії
видання країни ОЄСР.
Рецензування статті.
Інтерпретація результатів,
складання висновків та
перспектив
подальших
досліджень.
Написання
анотацій,
складання
списку
використаних
джерел та літератури.
Подання до редколегії
видання категорії Б.
Рецензування статті
Збір
матеріалу,
першоджерел
для
написання статті та її
подальшої публікації в
збірнику
матеріалів
конференції
«Історичні
мідраші
Північного
Причорномор’я»
Опрацювання джерельної
7
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Маринченко Г.М.

Збір та обробка
матеріалу

Розвиток освіти та
культури Південної
України в контексті
загальноісторичних
процесів

педагогічного та суспільного бази та літератури
значення викладання історії
Голокосту в сучасних закладах
загальної середньої освіти
Написання наукової статті
Березень:Нові
знання
щодо для
її
подальшої
педагогічного та суспільного публікації в збірнику
значення викладання історії матеріалів
конференції
Голокосту в сучасних закладах «Історичні
мідраші
загальної середньої освіти
Північного
Причорномор’я»
Квітень:Нові
знання
щодо
Інтерпретація результатів,
педагогічного та суспільного
складання висновків та
значення викладання історії
перспектив
подальших
Голокосту в сучасних закладах
досліджень
загальної середньої освіти
Написання
анотацій,
складання
списку
Травень:Нові
знання
щодо використаних джерел та
педагогічного та суспільного літератури.
значення викладання історії Подання до редколегії
Голокосту в сучасних закладах збірнику
матеріалів
загальної середньої освіти
конференції «Історичні
мідраші
Північного
Причорномор’я»
Червень:Нові
знання
щодо Публікація в збірнику
конференції
педагогічного та суспільного матеріалів
мідраші
значення викладання історії «Історичні
Північного
Голокосту в сучасних закладах
Причорномор’я» – 1
загальної середньої освіти
Публікації у фахових
наукових
виданнях
Січень:Обґрунтування
України Категорії Б
актуальності теми.
(збір
та
обробка
матеріалу)
Лютий:Нові методичні прийоми і Участь у конференції – 1
підходи щодо впровадження і
8

використання
технологій
розвитку
мовленнєвої
компетентності під час процесу
навчання
історії
та
суспільствознавства в Україні
Березень:Нові методичні
прийоми і підходи щодо
впровадження і використання
технологій розвитку мовленнєвої
компетентності під час процесу
навчання історії та
суспільствознавства в Україні
Квітень:Нові методичні прийоми
і підходи щодо впровадження і
використання технологій
розвитку мовленнєвої
компетентності під час процесу
навчання історії та
суспільствознавства в Україні
Травень:Нові методичні прийоми
і підходи щодо впровадження і
використання технологій
розвитку мовленнєвої
компетентності під час процесу
навчання історії та
суспільствознавства в Україні
Червень:Нові методичні
прийоми і підходи щодо
впровадження і використання
технологій розвитку мовленнєвої
компетентності під час процесу
навчання історії та
суспільствознавства в Україні

Публікації у фахових
наукових
виданнях
України Категорії Б
(збір
та
обробка
матеріалу)
Публікації в зарубіжних
періодичних
наукових
виданнях країн ОЄСР
(збір
та
обробка
матеріалу)
Публікації в зарубіжних
періодичних
наукових
виданнях країн ОЄСР – 1

Публікації у фахових
наукових
виданнях
України Категорії Б
–1
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Група 2
Керівник групи : Кузовков В.В.
Тема «Етнокультурні та міжнародні зв’язки населення Степового Побужжя у домодерний та ранньомодерний час»
Категорія: університетська (із перспективою виконання госпрозрахункових замовлень)
Замовник: МНУ імені В.О.Сухомлинського
Реєстраційний номер:
Тип роботи: фундаментальна
Термін виконання: 01.01.2021 р. – 31.12.2023 р.

№

Виконавець

Етап виконання
НДР на
І півріччя 2021
року

Розділ

1.

Кузовков
В.В.

Аналіз джерел та
архівних
матеріалів.
Археологічні
дослідження
пам’яток
Степового
Побужжя
домодерного
часу.

Аналіз джерел з історії
етнокультурних та
міжнародних зв’язків
населення та політій
Степового Побужжя у
добу середньовіччя

Очікуваний результат

Січень
Нові знання про джерела з історії
етнокультурних та міжнародних
зв’язків населення та політій
Степового Побужжя на межі
давнини та середньовіччя
Лютий
Нові знання про джерела з історії
етнокультурних та міжнародних
зв’язків населення та політій
Степового Побужжя у ранньому
середньовіччі
Березень
Нові знання про джерела з історії
етнокультурних та міжнародних
зв’язків кочового населення та
політій Степового Побужжя у ІХ –
ХІІ ст.

Форми представлення результатів

Тези виступу на міжнародній конференції
(«Аркасівські читання») (вступ)

Тези виступу на міжнародній конференції
(«Аркасівські читання») (основна
частина)

Тези виступу на міжнародній конференції
(«Аркасівські читання») (висновки)
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2.

Горбенко
К.В.

Аналіз джерел та
архівних
матеріалів.
Археологічні
дослідження
пам’яток
Степового
Побужжя
домодерного
часу.

Аналіз джерел з історії
етнокультурних та
міжнародних зв’язків
населення та політій
Степового Побужжя у
добу палеометалів

Квітень
Нові знання про джерела з історії
етнокультурних та міжнародних
зв’язків населення та політій
Степового Побужжя у контексті
історії Київської Русі
Травень
Нові знання про джерела з історії
етнокультурних та міжнародних
зв’язків населення та політій
Степового Побужжя у ординську та
литовську добу
Червень
Нові знання з історії дослідження
джерельної бази
Січень
Нові знання про розташування
археологічних пам’яток регіону, їх
розміри, основні топографічні
характеристики та культурнохронологічна приналежність.
Лютий
Нові знання про джерела з
етнокультурних зв’язків населення
та політій Степового Побужжя у
добу палеометалів
Березень
Нові знання про джерела з
міжнародних зв’язків населення та
політій Степового Побужжя у добу
палеометалів
Квітень
Нові знання про розташування
археологічних пам’яток доби
палеометалів у регіоні Степового
Побужжя
Травень

Виступ на конференції. Публікація тез.

Стаття категорії Б
(збір матеріалу)

Стаття категорії Б
(збір матеріалу)
Тези виступу на міжнародній конференції
(«Аркасівські читання») (вступ)

Тези виступу на міжнародній конференції
(«Аркасівські читання») (основна
частина)
Тези виступу на міжнародній конференції
(«Аркасівські читання») (висновки)

Виступ на конференції. Публікація тез.

Стаття категорії Б (збір матеріалу)
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3.

Смирнов
О.І.

Аналіз джерел та
архівних
матеріалів.
Археологічні
дослідження
пам’яток
Степового
Побужжя
домодерного
часу.

Аналіз джерел з історії
етнокультурних та
міжнародних зв’язків
населення та політій
Степового Побужжя у
добу античності

Нові знання з історії дослідження
джерельної бази з етнокультурних
зв’язків населення городища Дикий
Сад
Червень
Нові знання з історії дослідження
джерельної базиз міжнародних
зв’язків населення городища Дикий
Сад
Січень
Нові знання про розташування
археологічних пам’яток регіону, їх
розміри, основні топографічні
характеристики.
Лютий
Нові знання про джерела з
етнокультурних зв’язків населення
та політій Степового Побужжя у
добу античності
Березень
Нові знання про джерела з
міжнародних зв’язків населення та
політій Степового Побужжя у добу
античності
Квітень
Нові знання про розташування
археологічних пам’яток доби
античності у регіоні Степового
Побужжя
Травень
Камеральна обробка матеріалі
археологічних досліджень доби
античності
Червень
Нові знання з історію дослідження
джерельної бази з міжнародних
зв’язків населення та політій

Стаття категорії Б (збір матеріалу)

Тези виступу на міжнародній конференції
(«Аркасівські читання») (вступ)

Тези виступу на міжнародній
конференції («Аркасівські читання»)
(основна частина)
Тези виступу на міжнародній конференції
(«Аркасівські читання») (висновки)

Виступ на конференції. Публікація тез.

Стаття категорії Б (збір матеріалу)

Стаття категорії Б (збір матеріалу)
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4.

5.

Хрящевська
Л.М.

Ласинська
М.Ю.

Аналіз джерел та
архівних
матеріалів.
Археологічні
дослідження
пам’яток
Степового
Побужжя
домодерного
часу.

Аналіз джерел та
архівних
матеріалів.

Степового Побужжя у добу
античності
Аналіз джерел з історії Січень
Нові знання про джерела з історії
етнокультурних та
етнокультурних зв’язків населення
міжнародних зв’язків
та політій Степового Побужжя на
населення та політій
межі середньовіччя та раннього
Степового Побужжя у
нового часу
ранньомодерний час.
Лютий
Культурно-хронологічна
інтерпретація артефактів та
писемних даних.
Березень
Нові знання про джерела з історії
міжнародних зв’язків населення та
політій Степового Побужжя на межі
середньовіччя та раннього нового
часу
Квітень
Нові знання про джерела з історії
етнокультурних зв’язків населення
та політій Степового Побужжя
раннього нового часу
Травень
Нові знання про джерела з історії
міжнародних зв’язків населення та
політій Степового Побужжя
раннього нового часу
Червень
Нові знання з історію дослідження
джерельної бази з міжнародних
зв’язків населення та політій
Степового Побужжя у ранній новий
час
Аналіз джерел з історії Січень
досліджень Степового
Нові знання про
Побужжя у домодерний історіографіюетнокультурних та

Тези виступу на міжнародній конференції
(«Аркасівські читання») (вступ)

Тези виступу на міжнародній
конференції («Аркасівські читання»)
(основна частина)
Тези виступу на міжнародній конференції
(«Аркасівські читання») (висновки)

Виступ на конференції. Публікація тез.

Стаття категорії Б (збір матеріалу)

Стаття категорії Б (збір матеріалу)

Тези виступу на міжнародній конференції
(«Аркасівські читання») (вступ)
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Археологічні
дослідження
пам’яток
Степового
Побужжя
домодерного
часу.

час.

міжнародних зв’язків населення та
політій Степового Побужжя доби
палеметалів.
Лютий
Нові знання про історіографію
етнокультурних та міжнародних
зв’язків населення та політій
Степового Побужжя доби
палеметалів.
Березень
Нові знання про історіографію
етнокультурних та міжнародних
зв’язків населення та політій
Степового Побужжя архаїчної доби
Квітень
Нові знання про історіографію
етнокультурних та міжнародних
зв’язків населення та політій
Степового Побужжякласичної доби
.
Травень
Нові знання про історіографію
етнокультурних та міжнародних
зв’язків населення та політій
Степового Побужжя доби
елліністичної доби
Червень
Нові знання про
історіографіюетнокультурних та
міжнародних зв’язків населення
городища Дикий Сад та
білозерської культури

Тези виступу на міжнародній
конференції («Аркасівські читання»)
(основна частина)

Тези виступу на міжнародній конференції
(«Аркасівські читання») (висновки)

Виступ на конференції. Публікація тез.

Стаття категорії Б (збір матеріалу)

Стаття категорії Б (збір матеріалу)
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