
Кузьменко Юлія Володимирівна 
 

Найменування навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем, та 

кількість лекційних годин з кожної навчальної дисципліни 

Новітня історія країн Азії та Африки – 78 год. 

Історія повсякденності – 36 год. 

Історіографія всесвітньої історії – 44 год. 

Актуальні проблеми історіографії всесвітньої історії – 16. 

Джерелознавство – 37 год. 

 

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

Наприклад: 

Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра всесвітньої історії 

25.04.2018 – 25.05.2018; 

 Стажування; 

«Теорія та методика викладання історіографії всесвітньої історії у сучасній вищій школі», 

Довідка № 116-н 27.06.2018 р. 

 

Інформація про наукову діяльність 

Тип Інформація 

основні публікації за напрямом 1. Кузьменко Ю.В., Іванова А.С. Мода та 

дозвілля радянських жінок у 1960–1980-ті 

рр. // Література та культура Полісся : 

Збірник наукових праць / Відп. ред. та 

упоряд. Г. В. Самойленко. - Ніжин : НДУ 

ім. М. Гоголя, 2019. - Вип. 92: Серія 

"Історичні науки", № 10. - С. 291-303 (0,7 

друк.арк) ВАК 

2. Кузьменко Ю.В.  Канони зовнішнього 

вигляду та організація дозвілля радянських 

вчителів провінційних міст у 1945-1980 рр. 

(у співав. з Корпас О.М.) 0,55 // 

Київські історичні студії. 2019.  – Вип. 2(6) 

– С. 81-93.  ВАК, Index Copernicus. 

3. Кузьменко Ю.В., Корпас О.М. Вплив 

компартійної ідеології на професійну 

повсякденність освітян СРСР у 1945 – 1953 

рр. // Література та культура Полісся ВАК 

(у друці) (0,54 друк.арк) 

4. Кузьменко Ю.В. Партійно-радянська 

номенклатура СРСР: сучасні підходи та 

перспективні напрямки дослідження (у 

співавторстві з В.Крупиною) // Література 

та культура Полісся. – 2017 р.  – Вип. 87. 

Серія «Історичні науки»: № 7. – С. 192-215 

5. Кузьменко Ю.В. Вік і влада: до проблеми 

динаміки вікових характеристик партійно-

радянської номенклатури Української  РСР 

в умовах суспільно-політичних 



трансформацій 1985 – 1991 рр. //Література 

та культура Полісся. Вип. 83. Серія 

Історичні науки №5. – Ніжин, 2016. – C. 

168-178. ВАК 

6. Кузьменко Ю.В.Повсякденне життя 

провінційної освітянської інтелігенції УРСР 

у 60-80-ті рр. ХХ ст. // Література та 

культура Полісся. Вип. 81. – Ніжин, 2016. – 

С. 158-167. (у співав. з Корпас О.)  

7. Кузьменко Ю.В. Кадрова політика 

В.Щербицького  в УРСР періоду 

перебудови. // Гілея: науковий вісник. – 

Київ, 2015. – Вип. 95. – С.89–93.   

8. Кузьменко Ю.В.Повсякденне життя 

студентів УРСР у роки перебудови (у 

співавторстві з Л. Семененко)//Література 

та культура Полісся. – 2014. - №76. Серія 

«Історичні науки». – №2  – С. 393 – 409. 

 

науково-дослідні роботи  

участь у конференціях і семінарах Кількість за останні 5 років: 

Міжнародних – 28 

Всеукраїнських – 16 

Університетських – 11 

робота з аспірантами та 

докторантами 

- 

керівництво науковою роботою 

студентів 

Керує 6 магістерськими роботами 

студентів 

 

 

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 

1. Кузьменко Ю.В. Партійно-радянська 

номенклатура УРСР в умовах суспільно-

політичних трансформацій 1985 – 1991 рр.: 

джерела дослідження проблеми / Virtus: 

Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. 

Zhurba – April # 23, Рart 2, 2018. – Р.92-98. 

(Журнал внесений до наукометричних баз 

данных: Scientific Indexing Services (USA), 

Citefactor (USA), International Innovative 

Journal Impact Factor, Международный 

реестр периодических изданий массовой 

информации) (0,58 друк.арк) 

2) наявність не менше п`яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку фахових 

видань України 

1. Кузьменко Ю.В., Іванова А.С. Мода та 

дозвілля радянських жінок у 1960–1980-ті 

рр. // Література та культура Полісся : 

Збірник наукових праць / Відп. ред. та 

упоряд. Г. В. Самойленко. - Ніжин : НДУ 

ім. М. Гоголя, 2019. - Вип. 92: Серія 



"Історичні науки", № 10. - С. 291-303 (0,7 

друк.арк) ВАК 

2. Кузьменко Ю.В.  Канони зовнішнього 

вигляду та організація дозвілля радянських 

вчителів провінційних міст у 1945-1980 рр. 

(у співав. з Корпас О.М.) 0,55 // 

Київські історичні студії. 2019.  – Вип. 2(6) 

– С. 81-93.  ВАК, Index Copernicus. 

3. Кузьменко Ю.В., Корпас О.М. Вплив 

компартійної ідеології на професійну 

повсякденність освітян СРСР у 1945 – 1953 

рр. // Література та культура Полісся ВАК 

(у друці) (0,54 друк.арк) 

4. Кузьменко Ю.В. Партійно-радянська 

номенклатура СРСР: сучасні підходи та 

перспективні напрямки дослідження (у 

співавторстві з В.Крупиною) // Література 

та культура Полісся. – 2017 р.  – Вип. 87. 

Серія «Історичні науки»: № 7. – С. 192-215 

5. Кузьменко Ю.В. Вік і влада: до проблеми 

динаміки вікових характеристик партійно-

радянської номенклатури Української  РСР 

в умовах суспільно-політичних 

трансформацій 1985 – 1991 рр. //Література 

та культура Полісся. Вип. 83. Серія 

Історичні науки №5. – Ніжин, 2016. – C. 

168-178. ВАК 

6. Кузьменко Ю.В. Повсякденне життя 

провінційної освітянської інтелігенції УРСР 

у 60-80-ті рр. ХХ ст. // Література та 

культура Полісся. Вип. 81. – Ніжин, 2016. – 

С. 158-167. (у співав. з Корпас О.)  

7. Кузьменко Ю.В. Кадрова політика 

В.Щербицького  в УРСР періоду 

перебудови. // Гілея: науковий вісник. – 

Київ, 2015. – Вип. 95. – С.89–93.   

8. Кузьменко Ю.В.Повсякденне життя 

студентів УРСР у роки перебудови (у 

співавторстві з Л. Семененко) // Література 

та культура Полісся. – 2014. – №76. Серія 

«Історичні науки». – №2  – С. 393 – 409. 

 

3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або 

монографії 

1. Polska i Ukraina: problemy i perspektywy. - 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 

Pedagogicznego, Kraków, 2019 (колективна 

монографія) 

http://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/

11716/4013/Poland_and_Ukraine_Problems_a

nd_prospects.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

2. Давиденко Ю.М., Кузьменко Ю.В. 

Практикум з курсу «Історія Росії ХVІІІ – 

початок ХХІ ст.» Ніжин: Видавництво НДУ 

http://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/4013/Poland_and_Ukraine_Problems_and_prospects.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/4013/Poland_and_Ukraine_Problems_and_prospects.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/4013/Poland_and_Ukraine_Problems_and_prospects.pdf?sequence=1&isAllowed=y


імені Миколи Гоголя, 2017. – 798 с. 

3. Навчально-методичний посібник 

Кузьменко Ю.В. Методичні рекомендації та 

плани семінарських занять з курсу 

«Історіографія всесвітньої історії». Ніжин: 

Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – 68 

с. 

4. 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.Міжнародна літня школа «Виклики для 

сучасної демократії: український та 

польський досвід децентралізації очима 

молоді» (Польща - Україна), Ніжин-Київ, 1-

9 серпня 2019 р. (У рамках Українсько-

Польської ради обмінів молоддю при 

Міністерстві молоді та спорту України) 

2. Проект профінансований Малопольським 

воєводством «Польські молодіжні 

неурядові організації: їх досвід та роль для 

формування громадянського суспільства в 

Україні в контексті міграції українців до 

Польщі» (Олькуш-Краків, Польща, 4-7 

червня 2019 р.) 

3. 23 щорічний Центрально-Європейський 

конгрес політологів (м. Банська-Бистриця, 

Словаччина, вересень 2018 р.)   

4.  Міжнародна літня школа «Виклики для 

сучасної демократії: польський та 

український досвід децентралізації очима 

молоді» (Польща - Україна), Краків-

Олькуш, 1-8 серпня 2018 р. 

5. 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 

1. "Проблеми європейської інтеграції та 

демократії в рецепції української та 

польської молоді": Збірник статей. – Ніжин: 

НДУ ім. М. Гоголя, 2018. – 370 с. (15,4 

друк.арк) 

2. Матеріали Міжнародної наукової 

конференції «Крах радянської імперії: 

анатомія катастрофи» – Ніжин, 2016. 

3. Матеріали міжнародної конференції 

«Європейська інтеграція: історичний досвід 

та політичні перспективи». – Ніжин: Вид-во 

НДУ ім. Миколи Гоголя, 2016. 

4. "Проблеми європейської інтеграції та 

демократії в рецепції української та 

польської молоді": Збірник статей. Вип.2. – 

Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019. – 341 с. 

(19,9 друк.арк) 

5."Проблеми європейської інтеграції та 

демократії в рецепції української та 

польської молоді": Збірник статей. Вип.3.– 

Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019. – 272 с. 

(11,3 друк.арк) 

 

 

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 

Брала участь у роботі журі IV етапу ХХІІІ 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

історії (Чернігів, 26-30 березня 2018 р.) 



академія наук України»: участь у 

журі олімпіад чи конкурсів «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/іншого 

навчально-наукового (інноваційного) 

структурного підрозділу/вченого 

секретаря закладу освіти(факультету, 

інституту)/відповідального секретаря 

приймальної комісії та його 

заступника 

1) керівник проекту ІІІ Міжнародна літня 

школа «Виклики для сучасної демократії: 

український та польський досвід 

децентралізації очима молоді», 01 – 09 

серпня 2019, Ніжин – Київ. 

2) співорганізатор та керівник проекту ІІ 

Міжнародна літня школа «Виклики для 

сучасної демократії: польський та 

український досвід децентралізації очима 

молоді», 01 – 08 серпня 2018, Краків – 

Олькуш (Республіка Польща). 

3) керівник проекту І Міжнародна літня 

школа «Виклики для сучасної демократії: 

українське та польське бачення», 24 серпня 

– 03 вересня 2017, Ніжин. 

 

11) участь в атестації наукових 

працівників як офіційного опонента 

або члена постійної спеціалізованої 

вченої ради (не менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад) 

Офіційний опонент: 

 Відгук офіційного опонента на дисертацію 

Журавльова Ярослава Олексійовича 

«Відображення радянської дійсності у 

зверненнях громадян до ЦК КП України 

(друга половина 1960-х – перша половина 

1980-х рр.)», подану на здобуття наукового 

ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 – історія України 

(Захист відбувся «25» жовтня 2019 року о 

12:00 на засіданні спеціалізованої вченої 

ради Д 26.235.01 в Інституті історії України 

НАН України за адресою: 01001, м. Київ, 

вул. М. Грушевського, 4.)  

 

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. Давиденко Ю.М., Кузьменко Ю.В. 

Практикум з курсу «Історія Росії ХVІІІ – 

початок ХХІ ст.» Ніжин: Видавництво НДУ 

імені Миколи Гоголя, 2017. – 798 с. 

4.Навчально-методичний посібник 

Кузьменко Ю.В. Методичні рекомендації та 

плани семінарських занять з курсу 

«Історіографія всесвітньої історії». – Ніжин: 

Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – 68 

с. 

5. 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. 

 

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 

1.Міжнародна літня школа «Виклики для 

сучасної демократії: український та 

польський досвід децентралізації очима 

молоді» (Польща - Україна), Ніжин-Київ, 1-

8 серпня 2019 р.(В рамках Українсько-

Польської ради обмінів молоддю при 

Міністерстві молоді та спорту України) 

Відповідальна особа за реалізацію проекту, 

член оргкомітету. 

2.Доц. Кузьменко Ю.В. брала участь у 

роботі журі IV етапу ХХІІІ Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з історії (Чернігів, 26-

30 березня 2018 р.) 

3.Магістранти спеціальності «Середня 

освіта. Історія» та «Історія та археологія» 

історико-юридичного факультету Баров 



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, 

головного судді, судді міжнародних 

та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивною делегацією; 

робота у складі організаційного 

комітету, суддівського корпусу 

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 

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.  

6. Брала участь у роботі (член журі) 

Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності «Історія» 12-15 квітня 2016 р., 

Ніжин; 14-17 квітня 2015 р. 8-11 квітня 

2014 р. 

 

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. Літописні назви Ніжина в історії  та 

легендах міста // На допомогу вчителю 

історії. Краєзнавчі матеріали. – Вип. 2. – 

Ніжин: Вид. НДУ ім. М. Гоголя. – с. 4 – 12                 

(0,46 друк. арк.) 

2. Ніжинські перекази: міфи та історія // На 

допомогу вчителю історії. Краєзнавчі 

матеріали. – Вип. 2. – Ніжин: Вид. НДУ ім. 

М. Гоголя. – с. 12 – 19 (0,38 друк. арк.) 

3. ІІ Міжнародна польсько-українська літня 

школа: «Виклики для сучасної демократії: 

польський та український досвід 

децентралізації очима молоді»: післямова // 

Сайт НДУ імені Миколи Гоголя. 

Електронна адреса: 

http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/novini-

universitetu/item/1766-ii-mizhnarodna-polsko-

ukrainska-litnia-shkola-vyklyky-dlia-

suchasnoi-demokratii-polskyi-ta-ukrainskyi-

dosvid-detsentralizatsii-ochyma-molodi-

pisliamova 

 

http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/novini-universitetu/item/1766-ii-mizhnarodna-polsko-ukrainska-litnia-shkola-vyklyky-dlia-suchasnoi-demokratii-polskyi-ta-ukrainskyi-dosvid-detsentralizatsii-ochyma-molodi-pisliamova
http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/novini-universitetu/item/1766-ii-mizhnarodna-polsko-ukrainska-litnia-shkola-vyklyky-dlia-suchasnoi-demokratii-polskyi-ta-ukrainskyi-dosvid-detsentralizatsii-ochyma-molodi-pisliamova
http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/novini-universitetu/item/1766-ii-mizhnarodna-polsko-ukrainska-litnia-shkola-vyklyky-dlia-suchasnoi-demokratii-polskyi-ta-ukrainskyi-dosvid-detsentralizatsii-ochyma-molodi-pisliamova
http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/novini-universitetu/item/1766-ii-mizhnarodna-polsko-ukrainska-litnia-shkola-vyklyky-dlia-suchasnoi-demokratii-polskyi-ta-ukrainskyi-dosvid-detsentralizatsii-ochyma-molodi-pisliamova
http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/novini-universitetu/item/1766-ii-mizhnarodna-polsko-ukrainska-litnia-shkola-vyklyky-dlia-suchasnoi-demokratii-polskyi-ta-ukrainskyi-dosvid-detsentralizatsii-ochyma-molodi-pisliamova
http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/novini-universitetu/item/1766-ii-mizhnarodna-polsko-ukrainska-litnia-shkola-vyklyky-dlia-suchasnoi-demokratii-polskyi-ta-ukrainskyi-dosvid-detsentralizatsii-ochyma-molodi-pisliamova


4. В Ніжинському державному університеті 

відбулась ІІ Міжнародна науково-

практична конференція "Європейська 

інтеграція: історичний досвід та політичні 

перспективи" післямова // Сайт НДУ імені 

Миколи Гоголя. Електронна адреса: 

http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/novini-

universitetu/item/1408-v-nizhynskomu-

derzhavnomu-universyteti-vidbulas-ii-

mizhnarodna-naukovo-praktychna-

konferentsiia-yevropeiska-intehratsiia-

istorychnyi-dosvid-ta-politychni-perspektyvy 

5. «Грецька громада Ніжина: історія та 

сучасність», 27 – 28 квітня 2017 року // Сайт 

НДУ імені Миколи Гоголя. Електронна 

адреса: 

http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/novini-

fakultetu-ist/item/1177-hretska-hromada-

nizhyna-istoriia-ta-suchasnist-27-28-kvitnia-

2017-roku 

6. «Чому Польща підтримуватиме 

Україну?» (Про відкриту лекцію доктора 

Лукаша Адамського у Ніжинському 

державному університеті імені Миколи 

Гоголя) // Сайт НДУ імені Миколи Гоголя. 

Електронна адреса: 

http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/novini-

fakultetu-ist/item/960-chomu-polshcha-

pidtrymuvatyme-ukrainu-pro-vidkrytu-lektsiiu-

doktora-lukasha-adamskoho-u-nizhynskomu-

derzhavnomu-universyteti-imeni-mykoly-

hoholia 

7. Неформальні об’єднання молоді та влада: 

взаємовідносиини в умовах транзиту 

України до демократії // Альма Матер. – 

2019. – №10. – с.5.  

16) участь у професійних 

об`єднаннях за спеціальністю 

Ніжинське археологічне товариство при 

НДУ імені Миколи Гоголя 

17) досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п`яти років 

 

18) наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не 

менше двох років 

 

 

 

http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/novini-universitetu/item/1408-v-nizhynskomu-derzhavnomu-universyteti-vidbulas-ii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-yevropeiska-intehratsiia-istorychnyi-dosvid-ta-politychni-perspektyvy
http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/novini-universitetu/item/1408-v-nizhynskomu-derzhavnomu-universyteti-vidbulas-ii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-yevropeiska-intehratsiia-istorychnyi-dosvid-ta-politychni-perspektyvy
http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/novini-universitetu/item/1408-v-nizhynskomu-derzhavnomu-universyteti-vidbulas-ii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-yevropeiska-intehratsiia-istorychnyi-dosvid-ta-politychni-perspektyvy
http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/novini-universitetu/item/1408-v-nizhynskomu-derzhavnomu-universyteti-vidbulas-ii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-yevropeiska-intehratsiia-istorychnyi-dosvid-ta-politychni-perspektyvy
http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/novini-universitetu/item/1408-v-nizhynskomu-derzhavnomu-universyteti-vidbulas-ii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-yevropeiska-intehratsiia-istorychnyi-dosvid-ta-politychni-perspektyvy
http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/novini-universitetu/item/1408-v-nizhynskomu-derzhavnomu-universyteti-vidbulas-ii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-yevropeiska-intehratsiia-istorychnyi-dosvid-ta-politychni-perspektyvy
http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/novini-fakultetu-ist/item/1177-hretska-hromada-nizhyna-istoriia-ta-suchasnist-27-28-kvitnia-2017-roku
http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/novini-fakultetu-ist/item/1177-hretska-hromada-nizhyna-istoriia-ta-suchasnist-27-28-kvitnia-2017-roku
http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/novini-fakultetu-ist/item/1177-hretska-hromada-nizhyna-istoriia-ta-suchasnist-27-28-kvitnia-2017-roku
http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/novini-fakultetu-ist/item/1177-hretska-hromada-nizhyna-istoriia-ta-suchasnist-27-28-kvitnia-2017-roku
http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/novini-fakultetu-ist/item/960-chomu-polshcha-pidtrymuvatyme-ukrainu-pro-vidkrytu-lektsiiu-doktora-lukasha-adamskoho-u-nizhynskomu-derzhavnomu-universyteti-imeni-mykoly-hoholia
http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/novini-fakultetu-ist/item/960-chomu-polshcha-pidtrymuvatyme-ukrainu-pro-vidkrytu-lektsiiu-doktora-lukasha-adamskoho-u-nizhynskomu-derzhavnomu-universyteti-imeni-mykoly-hoholia
http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/novini-fakultetu-ist/item/960-chomu-polshcha-pidtrymuvatyme-ukrainu-pro-vidkrytu-lektsiiu-doktora-lukasha-adamskoho-u-nizhynskomu-derzhavnomu-universyteti-imeni-mykoly-hoholia
http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/novini-fakultetu-ist/item/960-chomu-polshcha-pidtrymuvatyme-ukrainu-pro-vidkrytu-lektsiiu-doktora-lukasha-adamskoho-u-nizhynskomu-derzhavnomu-universyteti-imeni-mykoly-hoholia
http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/novini-fakultetu-ist/item/960-chomu-polshcha-pidtrymuvatyme-ukrainu-pro-vidkrytu-lektsiiu-doktora-lukasha-adamskoho-u-nizhynskomu-derzhavnomu-universyteti-imeni-mykoly-hoholia
http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/novini-fakultetu-ist/item/960-chomu-polshcha-pidtrymuvatyme-ukrainu-pro-vidkrytu-lektsiiu-doktora-lukasha-adamskoho-u-nizhynskomu-derzhavnomu-universyteti-imeni-mykoly-hoholia

