
Давиденко Юрій Миколайович 

Найменування навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем, та 

кількість лекційних годин з кожної навчальної дисципліни 

Історія Росії (СРСР) 44 год., Історія країн Центрально-Східної Європи 58 

год., Історія слов`янських народів 66 год., Балкани в європейській системі 

міжнародних відносин 22 год.,  Паблік рілейшинз (PR) 22 год., Історія 

Польського державотворення 32 год. 

 

Відомості про підвищення кваліфікації викладача  

(вказуються параметри документу про підвищення кваліфікації) 
Підвищення кваліфікації за фахом: Інститут історичної освіти Національного 

педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, 18.11.2015 – 18.12.2015, стажування, 

«Оновлення бібліографічної та джерельної бази курсу «Історія слов’янських народів 

XVIII-XXI ст.»», № 184-к від 18.11.2015 р. 

 

Інформація про наукову діяльність 

Тип Інформація 

основні публікації за напрямом 1. Давиденко Ю.М. Діяльність 

польських молодіжних організацій 

на території Центральної та Східної 

України у 1917-1918 рр. в умовах 

падіння самодержавства  // 

Література та культура Полісся. Вип. 

72. – Ніжин, 2013. - С. 134-145. 

2. Правове забезпечення діяльності 

Польської Підпільної держави у 

роки Другої світової Війни  // 

Права і обов’язки людини і 

громадянина: Матеріали ІІІ 

Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (21 листопада 2014 р., м. 

Ніжин). Ніжин, 2014. – С. 

3. Scriptorium nostrum Михайленко 

Галина. Олександр Лотоцький (1870-

1939): інтелектуальна біографія 

історика.   Херсон: 

Видавничий дім «Гельветика». – 

2015. – 292-294 с. 

4. Виникнення та діяльність 

усташського руху до початку Другої 

світової війни (1929–1939 рр.) 

 // Scriptorium nostrum. 

Електронний історичний журнал / 

голов. ред. В. Андрєєв. – Херсон, 

2018. – Вип. 1 (10). – С. 277-285. 

5. Діяльність Хорватської партії 

правадо відїзду Анте Павелича в 

еміграцію (1915-1929 рр.)  // 

Література та культура Полісся. – 

Ніжин, 2018 - Вип. 90. Серія 



«Історичні науки»: № 9. – С.  61-70. 

ВАК 

науково-дослідні роботи  

участь у конференціях і семінарах Кількість за останні 5 років: 

Міжнародних – 23 

Всеукраїнських – 16 

Університетських – 5 

робота з аспірантами та 

докторантами 

- 

керівництво науковою роботою 

студентів 

1. студентка Кудрявцева А.В. брала 

участь у конкурсі наукових робіт:  

     ІІІ місце за роботу “Становлення та 

діяльність підпільних селянських молодіжних 

організацій на території окупованої Польщі 

(1939-1944 рр.)” у Всеукраїнському  конкурсі 

студентських наукових робіт з  історичних наук 

в м. Острог (захищено 27 березня 2012 рр. ) 

2. студент Черненко В.М. брав участь у 

VІ КОНКУРСІ імені ЄЖИ ҐЄДРОЙЦЯ 

дипломних, маґістерських та кандидатських 

робіт 2011/2012 н.р., що відбувся 12 жовтня 

2012 р. Посольство Республіки Польща у Києві:  

     ІІІ місце за роботу „Польські молодіжні 

організації на території Східної України у 80-х 

рр. XIX ст. – 20-х рр. XX ст.” 

3. магістрантка Жмака А.А. є 

дипломантом конкурсу наукових робіт за 

роботу “Підпільні католицькі та освітні 

організації в Польщі в 1918-1944 рр.” в V 

конкурсі імені Єжи Гєдроця на найкращі 

дипломі, магістерські та кандидатські роботи 

присвячені історії Польщі та польсько-

українським взаєминам (захищено в 2010-2011 

н.р. ) 

4. студ. Черненко В.М. брав участь у 

конкурсі наукових робіт:  

      ІІ місце за роботу “Розвиток судової 

системи Чернігівської губернії в 

пореформенний період (1864-1917 рр.)” у 

Всеукраїнському  конкурсі студентських 

наукових робіт з природничих,технічних та 

гуманітарних наук з галузі “Історія” в м. Херсон 

(захищено в 2010-2011 рр. ) 

5. студ. Жмака А.А. двічі брала участь у 

конкурсі наукових робіт: 1)наукове 

дослідження “Підпільні католицькі та військові 

організації в Польщі в період окупації” булу 

відзначенo 2 премією Всеукраїнського конкурсу  

студентських наукових робіт з природничо-

гуманітарних та технічних наук в м. Херсоні; 

ІІІ місце за роботу “Підпільні католицькі та 

освітні організації в Польщі в 1939-1944 рр.” в 

IV конкурсі імені Єжи Гєдроця на найкращі 

дипломі, магістерські та кандидатські роботи 

присвячені історії Польщі та польсько-



українським взаєминам (захищені в 2009-2010 

рр. ) 

 

 

 

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.Діяльність польської підпільної 

організації «Коменда Оборонців 

Польських» на початковому етапі 

становлення польського Руху Опору (1939-

1942 рр.) // Scriptorium nostrum/ 

Електронний журнал.– №1(12). – Херсон, 

2019. – С. 268-276. 

2.Давиденко Ю.М. Виникнення та 

діяльність усташського руху до початку 

Другої світової війни (1929–1939 рр.) 

// Scriptorium nostrum. Електронний 

історичний журнал / голов. ред. В. Андрєєв. 

– Херсон, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 277-

285. (у співавт. з Моціяка О.П.) 

3.Давиденко Ю.М. Діяльність Хорватської 

партії права до від’їзду Анте Павелича в 

еміграцію (1915-1929 рр.)// Література та 

культура Полісся. – Вип. 90. Серія 

«Історичні науки»: № 9. – Ніжин, 2018. - С.  

61-70. (у співавт. з Моціяка О.П.) 

4.Давиденко Ю.М. 1. Діяльність 

селянських військових підпільних 

організацій на теренах окупованої Польщі 

(1939-1944 рр.) (у співавт. з Кудрявцевою 

А.В.).  // Література та культура 

Полісся. Вип. 72. – Ніжин, 2013. - С. 217-

227. 

5.Давиденко Ю.М Становище Римо-

католицької церкви на території України 

1917-1939 рр. // Література та культура 

Полісся. Вип. 62. – Ніжин, 2011. - С. 128-

138.   

6. Діяльність польської підпільної 

організації “Меч і Плуг” у 1939-1944 рр.  

//Південний архів. Історичні науки: Збірник 

наукових праць. – Херсон: Видавництво 

ХДУ, 2010. – Випуск 31-32. – с. 139-145. 



 

 

 

 

 

3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або 

монографії 

1. Давиденко Ю.М., Кузьменко Ю.В. 

Практикум з курсу «Історія Росії ХVІІІ – 

початок ХХІ ст.» Ніжин: Видавництво НДУ 

імені Миколи Гоголя, 2017. – 798 с. 

2. Навчально-методичний посібник  

Гладилін В.М., Давиденко 

Ю.М.,Самойленко О.Г., Моціяка П.П., 

Мицик Л.М., Дудка Р.А.,   Лейберов О.О.,  

Кедун І.С., Крапив’янський 

С.М.,Мартиненко В.В., Прудько В.О.   

Довідник зі всесвітньої історії для 

випускників історико-юридичного 

факультету: Навчальний посібник. – 4-ге 

вид., випр. і доповн. – Ніжин: Видавництво 

Міланік, 2014. – 243 с. 

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» 

1.Брав участь у проекті «Повноцінність 

суспільства: «Повага». Завданням якого 

було проведення  наукової та культурної 

діяльності для розвитку та інтеграції 

спільнот та локальних громад, 3-12 вересня 

2018 р. (м. Щецин та Куліце (Польща).  

2. Здійснив екскурсійну поїздку «Львів та 

Краків: дві столиці Галичини» (Польща) 4-

12 травня 2018 р. доц. Давиденко Ю.М. 

разом з 19 студентами.  

3.Міжнародна літня школа «Виклики для 

сучасної демократії: українські та польські 

бачення» (Україна - Польща) Ніжин, 24 

серпня -3 вересня 2017 р. 

 

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  Кичко Анжеліка брала участь у 

ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт «Мала 

академія наук України» (2 ступінь): 

робота “Культурно-релігійне життя 

ніжинців в період німецької окупації 1941-

1943 рр.” у 2018/2019 н.р., що відбувся в 

березні 2019 р. у м. Чернігів. 

 

2. Учень Кобзар Владислав брав участь у ІІ 

етапі конкурсу наукових робіт «Мала 

академія наук України» (2 ступінь): 

робота “Розвиток судової системи 

Чернігівської губернії в пореформений 

період(1864-1917 рр.” у 2017/2018 н.р., що 

відбувся в лютому 2018 р. у м. Чернігів. 

3.Доц. Давиденко Ю.М. брав участь у 

роботі журі IІ етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з історії (Ніжин, 17 

листопада 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) 

В 2014-2015 рр. вчений секретар засідань 

Вченої ради факультету. 

 



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) 

1. Виступив офіційним 

опонентом на захисті 

кандидатської дисертації А.А. 

Телегуза (липень 2009 р.) 

“Польська самоврядна 

організація “Солідарність” в 

80-90 рр. ХХ ст., яка 

захищалася у Спеціалізованій 

вченій раді в Академії 

дипломатичних служб України 

(м. Київ). 2009 р. 

2. Виступив офіційним опонентом 

на захисті дисертації 

Скопненка Богдана 

Олександровича «Формування 

чехословацьких військових 

частин на території СРСР в 

роки Другої світової війни та їх 

участь у фронтових операціях 

Червоної армії (1941-1945 рр.)» 

представленої на здобуття 

наукового ступеня кандидата 

історичних наук за 

спеціальністю 07.00.02 – 

всесвітня історія. – Київ, 2014. 

 

 

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.Програма комплексного кваліфікаційного 

екзамену з фаху. Галузь знань: 0203 

Гуманітарні науки, напрям підготовки: 

Історія, освітній рівень: бакалавр. Укл. 

Луняк Є.М., Лепявко С.А., Страшко Є.М.,  

Москаленко О.Ю., Кривобок О.П., 

Крупенко О.В., Кириленко С.А., Потапенко 

М.В., Моціяка П.П., Самойленко О.Г., 

Мартиненко В.В., Мицик Л.М., Давиденко 

Ю.М., , Дудка Р.А.,   Кедун І.С., Кузьменко 

Ю.В., Прудько В.О., Желіба О.В. – Ніжин: 



НДУ ім. М. Гоголя, 2019. – 98 с. 

2.Програма комплексного кваліфікаційного 

екзамену з фаху. Галузь знань: 0203 

Гуманітарні науки, напрям підготовки: 

Історія*, освітній рівень: бакалавр денної та 

заочної форм навчання. Укл. Луняк Є.М., 

Лепявко С.А., Страшко Є.М.,  Москаленко 

О.Ю., Кривобок О.П., Крупенко О.В., 

Кириленко С.А., Потапенко М.В., Моціяка 

П.П., Самойленко О.Г., Мартиненко В.В., 

Мицик Л.М., Давиденко Ю.М., Дудка Р.А.,   

Кедун І.С., Кузьменко Ю.В., Прудько В.О., 

Желіба О.В., Коваленко Є.І., Білоусова 

Н.В., Демченко Н.М., Дубровська Л.О., 

Новгородська Ю.Г., Падун Н.О., 

Самойленко О.В., Щотка О.П. – Ніжин: 

НДУ ім. М. Гоголя, 2018. – 68 с. – (С.12-27). 

3.Практикум з курсу «Історія Росії ХVІІІ – 

початок ХХІ ст.» (у співавторстві з Ю.В 

Кузьменко) Ніжин, Видавництво НДУ імені 

Миколи Гоголя, 2017 – 798 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, 

1.Доц. Давиденко Ю.М. брав участь у 

роботі журі IV етапу ХХІІІ Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з історії (Чернігів, 26-

30 березня 2018 р.) 

2.Доц. Давиденко Ю.М. брав участь у 

роботі журі IІ етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з історії (Ніжин, 17 

листопада 2018 р.) 

3.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). 

4.10-13 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. 

5.25-27 квітня 2017 р. у Житомирському 

державному університеті імені Івана 

Франка відбувся ІІ етап Всеукраїнської 



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, 

головного судді, судді міжнародних 

та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивною делегацією; 

робота у складі організаційного 

комітету, суддівського корпусу 

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.  

 

15) наявність науково-популярних 

та/або консультаційних (дорадчих) 

та/або дискусійних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше п`яти 

публікацій 

 

16) участь у професійних 

об`єднаннях за спеціальністю 

 

17) досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п`яти років 

Стаж роботи в Обласному педагогічному 

ліцеї Чернігівської обласної ради 12 років  

 

18) наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не 

менше двох років 

 

 

 


