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Найменування навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем, та 

кількість лекційних годин з кожної навчальної дисципліни 

Міжнародні економічні відносини ( ІІ курс стаціонару, спеціальності  МВ) – 

24 год. 

Основи демократії ( ІІІ курс стаціонару, дисципліна за вибором) – 18 год. 

Загальна етнологія (IV курс заочного відділення, спеціальності СОІ) – 14 год. 

Країнознавство (І курс стаціонару, спеціальності МВ) – 38 год. 

Історія світової демократії (Маг. І курс стаціонару, спеціальності СОІ) – 22 

год. 

Історія світової демократії (Маг. І курс заочного відділення спеціальності 

СОІ) – 8 год. 

Міжнародна інформаційна та інформаційно-аналітична діяльність ( ІІІ курс 

стаціонару, спеціальності МВ) – 32 год. 

Геополітика та геостратегія (IV курс стаціонару, спеціальності МВ) – 26 год. 

Етнологія ( ІІ курс стаціонару, спеціальності ІА) – 26 год. 

 

Відомості про підвищення кваліфікації викладача  
(вказуються параметри документу про підвищення кваліфікації) 

Київський університет імені Бориса Грінченка  

11.04.2019 р.  – 11.05.2019 р. Наказ № 57 – к  від 04.04.2019.  

Стажування: 

«Сучасний розвиток країн та регіонів» 

Сертифікат №75 н  від 17.05.2019.  

 

Інформація про наукову діяльність 

Тип Інформація 

основні публікації за напрямом 1. Повсякденна культурність радянського 

суспільства в 20–30-х рр. ХХ ст. // 

Література та культура Полісся. Серія : 

Історичні науки. - 2016. – С.234-245. 

2. Спогади жінок як джерело вивчення 

Революції Гідності // Історичні студії 

суспільного прогресу. – 2016. – С.35-40.  

3. Почесний попечитель Мринської 

Людмилинської школи Павло Степанович 

Коробка //  Історичні студії суспільного 

прогресу: електронний науковий журнал. – 

Випуск V.– Глухів, 2017. –  С. 125 -130. 

4. Бровко А.Г. Кошовий отаман Нової Січі 

Петро Калнишевський // Virtus. – February, 

issue 11. – 2017. – С. 216 – 221.  

5. Викладацький штат та допоміжний 

персонал Людмилинської жіночої школи 

сільського домоведення та присадибного 

господарства (за 1903 – 1906) навчальні 



роки) // Scientific Journal Virtus –  2018. - 

April, 23, Part 2. – c. 60-63.  

6. Людмилинська жіноча школа сільського 

домоведення та садибного господарства // 

Література та культура Полісся. – 2018. – 

Вип. 90. Серія «Історичні науки».-  №9. – С. 

207-217.   

7. Роль ніжинського козацького полку в 

українсько-російських протистояннях: 

історіографія питання // Література та 

Культура  Полісся. -  2018. – Вип. 10. С. 58-

70. 

8. Співробітництво України та 

Великобританії в контексті сучасних 

міжнародних відносин: політичний вектор //   

Проблеми міжнародних відносин: зб. наук. 

Праць.   Серія: політичні науки.  КиМУ - 

2019 р.  Вип. 15. С. 109 -128.  

9. Особливості соціальної політики 

Королівства Норвегія на сучасному етапі. –  

// Література та Культура  Полісся.- 2019. – 

С. 162 – 170.  

10. Міграційна політика Франції: історія та 

сучасність /  Проблеми європейської 

інтеграції та демократії в рецепції 

української та польської молоді: Збірник 

статей. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. – 

С. 271 – 277.  

11. Особливості конституційної системи 

Королівства Швеція / Проблеми 

європейської інтеграції та демократії в 

рецепції української та польської молоді: 

Збірник статей. – Ніжин: НДУ ім. М. 

Гоголя. – 2018 р.  
12. Благодійна діяльність як 

соціокультурний феномен в античному 

суспільстві // Гілея: науковий вісник: 

збірник наукових праць, 2019. – Вип. 146. – 

С. 25 – 28 

13. Ніжинська технічна школа в роки 

німецької окупації (1941-1942 рр.) // 

Воєнний історичний вісник. Подана до 

друку.  

14. Сучасна українська історіографія про 

діяльність Ліги Націй як міжнародну 

організацію миру та співробітництва. // 

Література та Культура  Полісся. – подана 

до друку.  
15. Благодійна діяльність як 

соціокультурний феномен в античному 



суспільстві // Гілея: науковий вісник: 

збірник наукових праць, 2019. – Вип. 146. – 

С. 25 – 28 

науково-дослідні роботи -  

участь у конференціях і семінарах Кількість за останні 5 років: 

Міжнародних –  10 

Всеукраїнських –5 

Університетських – 6 

робота з аспірантами та 

докторантами 

-  

керівництво науковою роботою 

студентів 

Захищені дві магістерські роботи та 

одна дипломна робота. Керує  

магістерськими роботами студентів 

Патєхи Д. та Горкавого С. 

 

 

Додаткові показники, що визначають кваліфікацію працівника 

Тип Інформація 

1) наявність за останні п`ять років 

наукових публікацій у періодичних 

виданнях, які включені до 

наукометричних баз, рекомендованих 

МОН, зокрема Scopus або Web of 

Science Core Collection 

 

2) наявність не менше п`яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку фахових 

видань України 

1. Повсякденна культурність радянського 

суспільства в 20–30-х рр. ХХ ст. // 

Література та культура Полісся. Серія : 

Історичні науки. - 2016. – С.234-245. 

2. Спогади жінок як джерело вивчення 

Революції Гідності // Історичні студії 

суспільного прогресу. – 2016. – С.35-40.  

3. Почесний попечитель Мринської 

Людмилинської школи Павло Степанович 

Коробка //  Історичні студії суспільного 

прогресу: електронний науковий журнал. – 

Випуск V.– Глухів, 2017. –  С. 125 -130. 

4. Людмилинська жіноча школа сільського 

домоведення та садибного господарства // 

Література та культура Полісся. – 2018. – 

Вип. 90. Серія «Історичні науки».-  №9. – С. 

207-217.   

5. Роль ніжинського козацького полку в 

українсько-російських протистояннях: 

історіографія питання // Література та 

Культура  Полісся. -  2018. – Вип. 10. С. 58-

70. 

6. Співробітництво України та 



Великобританії в контексті сучасних 

міжнародних відносин: політичний вектор //   

Проблеми міжнародних відносин: зб. наук. 

Праць.   Серія: політичні науки.  КиМУ - 

2019 р.  Вип. 15. С. 109 -128.  

7. Особливості соціальної політики 

Королівства Норвегія на сучасному етапі. –  

// Література та Культура  Полісся.- 2019. – 

С. 162 – 170.  

8. Ніжинська технічна школа в роки 

німецької окупації (1941-1942 рр.) // 

Воєнний історичний вісник. Подана до 

друку.  

9. Сучасна українська історіографія про 

діяльність Ліги Націй як міжнародну 

організацію миру та співробітництва. // 

Література та Культура  Полісся. – подана 

до друку.  
 

3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або 

монографії 

 -  

4) наукове керівництво 

(консультування) здобувача, який 

одержав документ про присудження 

наукового ступеня 

-  

5) участь у міжнародних проектах, 

залучення до міжнародної 

експертизи, наявність звання «суддя 

міжнародної категорії» 

-  

6) проведення навчальних занять із 

спеціальних дисциплін іноземною 

мовою в обсязі не менше 50 

аудиторних годин на навчальний рік 

-  

7) робота у складі експертних рад з 

питань проведення експертизи 

дисертацій МОН або галузевих 

експертних рад Національного 

агентства із забезпечення якості 

вищої освіти, або Акредитаційної 

комісії, або їх експертних рад, або 

міжгалузевої експертної ради з вищої 

освіти Акредитаційної комісії, або 

трьох експертних комісій 

МОН/зазначеного Агентства, або 

Науково-методичної ради/ науково-

-  



методичних комісій (підкомісій) з 

вищої освіти МОН 

8) виконання функцій наукового 

керівника або відповідального 

виконавця наукової теми (проекту), 

або головного редактора/члена 

редакційної колегії наукового 

видання, включення до переліку 

наукових фахових видань України, 

або іноземного рецензованого 

наукового видання 

-  

9) керівництво школярем, який 

зайняв призове місце ІІІ-ІV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових предметів, ІІ-ІІІ етапу 

Всеукраїнських конкурсів-захистів 

науково-дослідницьких робіт учнів – 

членів Національного центру «Мала 

академія наук України»: участь у 

журі олімпіад чи конкурсів «Мала 

академія наук України» 

1.Учениця Неровна Тетяна  брала участь у 

ІІ етапі конкурсу наукових робіт «Мала 

академія наук України»: робота “Роль 

жінок к революційних подіях Євромайдану  

2013-2014 років” у 2016/2017 н.р., що 

відбувся в лютому 2017 р. у м. Чернігів. 

2. Сало Дарья брала участь у ІІ етапі 

конкурсу наукових робіт «Мала академія 

наук України»: робота “Лялька мотанка: 

історія та сучасність» у 2016/2017 н.р., що 

відбувся в лютому 2017 р. у м. Чернігів. 

3. Член журі шкільної олімпіади з історії в 

м. Ніжині в 2018 р.  

 

10) організаційна робота у закладах 

освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/ 

відділення (наукової 

установи)/навчально-методичного 

управління 

(відділу)/лабораторії/іншого 

навчально-наукового (інноваційного) 

структурного підрозділу/вченого 

секретаря закладу освіти(факультету, 

інституту)/відповідального секретаря 

приймальної комісії та його 

заступника 

-  

11) участь в атестації наукових 

працівників як офіційного опонента 

або члена постійної спеціалізованої 

вченої ради (не менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад) 

-  

12) наявність не менше п`яти 

авторських свідоцтв та/або патентів 

-  



загальною кількістю два досягнення 

13) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування 

1.Міжнародні економічні відносини/ Бровко 

А.Г. – Навчально-методичний посібник. – 

Ніжин, 2019. -  60 с.  

2. Бровко А.Г. Навчально-методичний 

посібник. Країнознавство. Ніжин: 

Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 

2017. – 55 с. 

3. Навчально-методичний посібник. 

Прудько В.О., Бровко А.Г. Цінності 

Європейської цивілізації : навчально-метод. 

посіб. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – 

38 с.  

 

14) керівництво студентом, який 

зайняв призове місце на І етапі 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або 

робота у складі організаційного 

комітету/журі Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або 

керівництво постійно діючим 

студентським науковим 

гуртком/проблемною групою; 

керівництво студентом, який став 

призером або лауреатом 

Міжнародних мистецьких конкурсів, 

фестивалів та проектів, робота у 

складі організаційного комітету або у 

складі журі міжнародних мистецьких 

конкурсів, інших культурно-

мистецьких проектів; керівництво 

студентом, який брав участь в 

Олімпійських, Паралімпійських 

іграх, Всесвітній та Всеукраїнській 

Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах Кубка 

світу та Європи, чемпіонатах 

України; виконання обов`язків 

тренера, помічника тренера 

національної збірної команди 

України з видів спорту; виконання 

обов`язків головного секретаря, 

1. Магістранти спеціальності «Середня 

освіта. Історія» та «Історія та археологія» 

історико-юридичного факультету Баров 

В.В., Донець А.О. та Моціяка О.П. брали 

участь у V Всеукраїнському студентському 

турнірі з історії, який проходив на базі 

Київського  університету імені Бориса 

Грінченка 7-9 листопада 2017 р. (3 місце). 

2.10-13 квітня 2017 р. у Херсонському 

державному університеті відбувся ІІ етап 

Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності «Історія», в якій взяли участь 

магістрант спеціальності «Середня освіта. 

Історія» Баров В.В. та студентка ІV курсу 

Моціяка О.П. За результатами олімпіади 

Баров В.В. посів ІІ призове місце, Моціяка 

О.П.- грамоту за найкращі результати зі 

всесвітньої історії. 

3. 25-27 квітня 2017 р. у Житомирському 

державному університеті імені Івана 

Франка відбувся ІІ етап Всеукраїнської 

студентської олімпіади зі спеціальності 

«Історія України», в якій взяли участь 

магістрант спеціальності «Середня освіта. 

Історія» Баров В.В. та студент ІІІ курсу 

Власенко І.А. За результатами олімпіади 

Баров В.В. посів ІІ призове місце.  

 



головного судді, судді міжнародних 

та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивною делегацією; 

робота у складі організаційного 

комітету, суддівського корпусу 

15) наявність науково-популярних 

та/або консультаційних (дорадчих) 

та/або дискусійних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше п`яти 

публікацій 

1. Місце та роль навчальних закладів в 

повсякденному житті радянських студентів 

(1920-1930 рр.) // Наукові записки інституту 

археографії. Том 30. – Київ, 2016.  

2.Командир Студентського куреня 

Спиридон Микитович Довгаль: 

історіографічний аналіз.  // Часопис 

історико-юридичного факультету: збірник 

наукових праць. – Вип. 8. – Ніжин: НДУ 

імені Миколи Гоголя , 2017. -  с. 18-23 

3.Міграційна політика Франції: історія та 

сучасність /  Проблеми європейської 

інтеграції та демократії в рецепції 

української та польської молоді: Збірник 

статей. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. – 

С. 271 – 277.  

4.Міграційна політика Франції: історія та 

сучасність /  Проблеми європейської 

інтеграції та демократії в рецепції 

української та польської молоді: Збірник 

статей. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. – 

С. 271 – 277.  

5.Особливості конституційної системи 

Королівства Швеція / Проблеми 

європейської інтеграції та демократії в 

рецепції української та польської молоді: 

Збірник статей. – Ніжин: НДУ ім. М. 

Гоголя. – 2018 р.  

16) участь у професійних 

об`єднаннях за спеціальністю 

-  

17) досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п`яти років 

Науково-педагогічний стаж (робота на 

посадах науково-педагогічних працівників 

ВНЗ) –  12 років.  

 

18) наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не 

менше двох років 

-  

 



 


