
Дудка Раїса Анатоліївна 

  

1.Політична історія країн світу (20 год. лекцій),  

2.Історія світових цивілізацій (22 год.),  

3. Міжнародні відносини та світова політика (18 год),  

4. Політичний розвиток та політичні системи країн світу (22 год.),  

5. Міжнародна інтеграція та глобалізація світової політики (18 год.) 

6. Історія стародавнього світу (74 год.) 

  

  

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

 
Київський університет Бориса Грінченка, кафедра міжнародних відносин 

11.04.2019 – 11.05.2019; 
 Стажування; 
«Балканські держави в нових геополітичних умовах», 
Сертифікат № 74Нвід 17.05.2019 р.; 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

09.11.2015- 09.12.2015рр. 

Стажування: 

«Особливості давньосхідної деспотії» 

Довідка№046/18-27 від 21.01.2016р. 

 

  

Інформація про науковудіяльність 

Тип Інформація 

основніпублікації за напрямом 

1.«Особливості давньосхідної 

деспотії»//Часописісторико-юридичного 

факультету: збірникнауковихпраць. 

Вип.7. – Ніжин: Вид-во НДУ ім. Миколи 

Гоголя, 2016. – С. 27-36. 

2.«Военные конфликты в Косово и 

мировая политика»// Проблеми 

міжнародних відносин. Зб. Наук. Праць, 

Серія: політичні науки. Вип. 15.-К.,2019.-

с.129-146. 

3.«Вызовы христианству в современном 

мире»//Сборники научных трудов, №1 

(29), Тбилиси, 2016.– С.232-238. 

4.«Есть у революции начало»// 

Література та культура Полісся. –Вип. 87. 

Серія «Історичні науки»: № 7. – С.  121-

129. ВАК 

5.«Гендерна політика: завдання в умовах 

глобалізації» 

//Література та культура Полісся. Вип. 92. 

Серія: Історичні науки № 11. – Ніжин, 

2018. – С.  282-290. ВАК. 

6.Нью-эйдж и трансгуманизм как 

проявления глобальной идеологии. 

//Телавский государственный университет: 



Сборник научных трудов. Тбилиси, 

№1(28), 2015.– с. 99-103.  
науково-дослідніроботи - 

участь у конференціях і семінарах 

Кількість за останні 5 років: 

Міжнародних – 11 

Всеукраїнських –4 

Університетських – 5 

робота з аспірантами та докторантами - 

керівництвонауковоюроботоюстудентів 

Керуєдипломними та 

магістерськими роботами 

студентів -2 студенти на 2019р. 
  

Додатковіпоказники, щовизначаютькваліфікаціюпрацівника 

Тип Інформація 

1) наявність за 

останніп`ятьроківнауковихпублікацій у 

періодичнихвиданнях, яківключені до 

наукометричних баз, рекомендованих МОН, 

зокремаScopusабоWebofScienceCoreCollection 

 - 

2) наявність не меншеп`ятинауковихпублікацій у 

науковихвиданнях, включених до 

перелікуфаховихвиданьУкраїни 

1. «Pecunia non olet», 

абоінновації в 

податковійсистеміримськогоі

мператораВеспасіана (у 

співав. з Мойсейчук І.І.)/ 
Література та культура 

Полісся. – Вип. 90. Серія 

«Історичні науки»: № 9. – С.  

145-153 

2. «Военные конфликты в 

Косово и мировая 

политика»// Проблеми 

міжнародних відносин. Зб. 

Наук. Праць, Серія: політичні 

науки. Вип. 15.-К.,2019.-

с.129-146. 

3«Есть у революции 

начало»// Література та 

культура Полісся. –Вип. 87. 

Серія «Історичні науки»: 

№ 7. – С.  121-129. ВАК 

4.«Гендерна політика: 

завдання в умовах 

глобалізації» 

//Література та культура Полі

сся. Вип. 92. Серія: 

Історичні науки № 11. – 

Ніжин, 2018. – С.  282-290. 

ВАК. 



5.Иустин Попович 

противєкуменизма// 

Література та культура 

Полісся. –Вип. 94. Серія 

«Історичні науки»: № 11. – 

С. 171-181.COPERNIKUS. 

ВАК 

 

3) наявність виданого підручника чи навчального 

посібника або монографії 

 1. Практикум з історії 

Стародавнього Сходу. 

Н.,2005, 247с.(11,02 д.а.) /у 

співавторстві. 

2. Практикум з історії 

Стародавньої Греції та 

Риму.(за вимогами кредитно-

модульного навчання) –Н., 

2006, 283с. ( 12,8 д.а.) 

3.Тести. Всесвітня історія(6-

11) класи. / За ред. Л. М. 

Мицик. – К., 2007. /у 

співавторстві- 26, 9 д. А. 

Гриф МОН 

4. Історія стародавнього 

світу. – Ніжин 2007. У 

співавторстві- гриф МОНУ 

5.Практикум з Історії 

стародавнього світу –У 

співавторстві-гриф МОНУ 

4) наукове керівництво (консультування) 

здобувача, який одержав документ про 

присудженнянауковогоступеня 

 - 

5) участь у міжнародних проектах, залучення до 

міжнародноїекспертизи, наявністьзвання 

«суддяміжнародноїкатегорії» 

 - 

6) проведеннянавчальних занять 

ізспеціальнихдисциплініноземноюмовою в обсязі 

не менше 50 аудиторних годин на навчальнийрік 

 - 

7) робота у складіекспертних рад з 

питаньпроведенняекспертизидисертацій МОН 

абогалузевихекспертних рад Національного 

агентства іззабезпеченняякостівищоїосвіти, 

абоАкредитаційноїкомісії, абоїхекспертних рад, 

абоміжгалузевоїекспертної ради з 

вищоїосвіти Акредитаційноїкомісії, 

аботрьохекспертнихкомісій МОН/зазначеного 

Агентства, або Науково-методичної ради/ 

науково-методичнихкомісій (підкомісій) з 

вищоїосвіти МОН 

 - 



8) 

виконанняфункційнауковогокерівникаабовідповід

альноговиконавцянаукової теми (проекту), або 

головного редактора/члена 

редакційноїколегіїнауковоговидання, включення 

до перелікунауковихфаховихвиданьУкраїни, 

абоіноземногорецензованогонауковоговидання 

 Наукова тема на кафедрі 

всесвітньої історії та 

міжнародних відносин 

Інноваційні методики 

викладання курсів зі 

всесвітньої історії 

 

9) керівництвошколярем, 

якийзайнявпризовемісце ІІІ-ІV 

етапуВсеукраїнських учнівськихолімпіад з 

базовихпредметів, ІІ-ІІІ 

етапуВсеукраїнськихконкурсів-захистів науково-

дослідницькихробітучнів – членівНаціонального 

центру «Мала академія наук України»: участь у 

журіолімпіадчиконкурсів «Мала академія наук 

України» 

 -  

10) організаційна робота у закладах освіти на 

посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/ відділення (наукової 

установи)/навчально-методичного управління 

(відділу)/лабораторії/іншогонавчально-наукового 

(інноваційного) структурного підрозділу/вченого 

секретаря закладу освіти(факультету, 

інституту)/відповідального 

секретаря приймальноїкомісії та його заступника 

  

11) участь в атестаціїнауковихпрацівників як 

офіційногоопонентаабо члена 

постійної спеціалізованоївченої ради (не 

меншетрьохразовихспеціалізованихвчених рад) 

 - 

12) наявність не меншеп`ятиавторськихсвідоцтв 

та/абопатентівзагальноюкількістю два досягнення 
 - 

13) наявністьвиданихнавчально-

методичнихпосібників/посібників для 

самостійноїроботистудентів та 

дистанційногонавчання, 

конспектівлекцій/практикумів/методичнихвказіво

к/рекомендаційзагальноюкількістю три 

найменування 

 1. Практикум з історії 

Стародавньої Греції та 

Риму.(за вимогами кредитно-

модульного навчання) –Н., 

2006, 283с. ( 12,8 д.а.)Гриф 

МОН 

2. Історія стародавнього 

світу. – Ніжин 2007. У 

співавторстві- гриф МОНУ 

3.Робоча програма 

навчальної дисципліни 

«Міжнародні відносини та 

світова політика».- Ніжин, 

2019. -23с. 

4. Методичні матеріали до 

курсу «Політична історія 



країн світу» -Ніжин 2017.- 

42с. 

 

 

14) керівництво студентом, 

якийзайнявпризовемісце на І 

етапіВсеукраїнськоїстудентськоїолімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу 

студентськихнауковихробіт), або робота у 

складіорганізаційногокомітету/журіВсеукраїнськ

оїстудентськоїолімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентськихнауковихробіт), 

абокерівництвопостійнодіючимстудентськимнаук

овимгуртком/проблемною групою; керівництво 

студентом, який став призером або лауреатом 

Міжнароднихмистецькихконкурсів, фестивалів та 

проектів, робота у 

складіорганізаційногокомітетуабо у 

складіжуріміжнароднихмистецькихконкурсів, 

інших культурно-мистецькихпроектів; 

керівництво студентом, який брав участь в 

Олімпійських, Паралімпійськихіграх, Всесвітній 

та ВсеукраїнськійУніверсіаді, чемпіонатісвіту, 

Європи, Європейськихіграх, етапах Кубка світу 

та Європи, чемпіонатахУкраїни; 

виконанняобов`язків тренера, помічника тренера 

національноїзбірноїкомандиУкраїни з видів 

спорту; виконанняобов`язків головного 

секретаря, головного судді, суддіміжнародних та 

всеукраїнськихзмагань; керівництво спортивною 

делегацією; робота у 

складіорганізаційногокомітету, суддівського 

корпусу 

 Магістрантиспеціальності 

«Середняосвіта. Історія» та 

«Історія та археологія» 

історико-юридичного 

факультету Баров В.В., 

Донець А.О. та Моціяка О.П. 

брали участь у V 

Всеукраїнськомустудентсько

мутурнірі з історії, який 

проходив на базіКиївського  

університетуімені Бориса 

Грінченка 7-9 листопада 2017 

р. (3 місце). 

15) наявністьнауково-популярних 

та/абоконсультаційних (дорадчих) 

та/абодискусійнихпублікацій з 

науковоїабопрофесійної тематики 

загальноюкількістю не меншеп`ятипублікацій 

 1.Венценосная семья 

Романовых накануне и 

военные годы // «Перша 

світовавійна в долях 

народівЄвропи та світу»: 

збірникнаукових статей. – 

Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 

2014. – С.186–194. 

2.Глобализация: угрозы 

духовной жизни 

православных народов. 
//Телавский государственный 

университет: Сборник 

научных трудов №1 (27). 



Тбилиси, 2014. – С. 126-130. 

3.Ювенальная юстиция: 

проблемы безопасности 

детей// 

Матеріалиміжнародноїконфе

ренції «Проблеми миру та 

безпеки в Європі та світі: 

концептуальні засади й 

політичніреаліїдругоїполовин

и ХХ – початку ХХІ 

століття». – Ніжин: Вид-во 

НДУ ім. Миколи Гоголя, 

2015. – С. 10-21. 

4.Розколукраїнськоїправосла

вної церкви в кінціХХ  ст.: 

хронологія та наслідки/ 

Матеріалиміжнародноїнауков

оїконференції «Крах 

Радянськоїімперії: 

анатоміякатастрофи» 

Соціалістичнийтабір, СРСР 

та пострадянськийпростір у 

другійполовині ХХ- на 

початку ХХІ ст., присвячена 

25-тій річницірозпаду 

СРСР. – Ніжин, 2016. – C. 

138-157. 

5.Вызовы христианству в 

современном мире/Сборники 

научных трудов, №1 (29), 

Тбилиси, 2016.– С.232-238. 

 

 

 

 

 

 

 

16) участь у професійнихоб`єднаннях за 

спеціальністю 

 Ніжинське археологічне 

товариство при НДУ ім. М. 

Гоголя 

17) досвідпрактичноїроботи за спеціальністю не 

меншеп`ятироків 
 25 років 

18) науковеконсультуванняустанов, підприємств, 

організаційпротягом не меншедвохроків 
  

  

Народилася 7 вересня 1965 року с. Сидорівка, Борзнянського району, 

Чернігівськоїобласті. У 1988 р. закінчила  історичний факультет Київського 

державного університету  імені Тараса Шевченка.  З вересня 1988 р. 

по серпень 1990 р. працювалавчителемісторії та суспільствознавства 



Носівської ЗОШ №1 Чернігівської обл. З 1990 року працює у 

Ніжинськійвищійшколі: у 1990-1996 рр. – асистент, з 1997 р. – доцент 

кафедриісторії (з 1999 р. - кафедривсесвітньоїісторії) Ніжинського 

державного педагогічногоуніверситетуіменіМиколи Гоголя (з 2004 р. - 

Ніжинського державного університетуіменіМиколи Гоголя). У 

1996роцізахистилакандидатськудисертацію з історіїУкраїни при Київському 

національному Університеті імені Тараса Шевченка на тему: «Суспільно-

культурна діяльність української інтелігенції України у другій половині 50-х 

– на поч. 60-х років ХХст». У 2001 р. проходила стажування при 

Московському унівеситеті імені Михайла Ломоносова на кафедрі 

Стародавньої історії. У 2015 році проходила стажування при кафедрі історії 

стародавнього світу та середніх віків КДУ ім. Т. Шевченка. У 2019 

проходила стажування при кафедрі міжнародних відносин Київського 

університету Б. Грінченка. 

Сфера науковихінтересів – історіястародавнього світу, історія релігії, 

міжнароднівідносини та сучаснасвітоваполітика. Науковийдоробок становить 

понад 70 наукових та науково-методичнихпраць, у тому числі 

4навчальніпосібники з грифом МОН України. У 2019-2020 н.р. 

викладаєкурси «Історіясвітових цивілізацій», «Політична історія», 

«Міжнароднівідносини та світова політика», «Міжнародна інтеграція та 

глобалізація світової політики», «Політичний розвиток та політичні системи 

країн світу», «Історія стародавнього світу».  


