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Найменування навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем, та 

кількість лекційних годин з кожної навчальної дисципліни 
Вступ до спеціальності міжнародні відносини – 16 год; Основи міжнародного туризму – 

18 год.; міжнародні організації – 28 год. 

 

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

 

 
Інформація про наукову діяльність 

Тип Інформація 

основні публікації за напрямом 1. Кучменко Е.М. З історії вступу Польщі 

до НАТО в контексті міжнародної політики 

України (90-ті роки ХХ ст.): навч. пос. - 

Ніжин:НДУ ім. Миколи Гоголя, 2019. – 80 

с. 

2. Кучменко Е.М., Козир А.В. Історичні 

етапи реформування музично-педагогічної 

освіти в Китаї у процесі  її глобалізації // 

Педагогічна освіта: теорія і практика: 

зб.н.пр. Каменець-Подільського 

національного університету імені Івана 

Огієнка. – Кам’янець-Подільськ, 2019. – 

Вип.26 (1-2019). С. 129-135. 

3. Кучменко Е.М. Історіографічний огляд  

міжкультурного діалогу та 

самоідентичності в політиці // Література та 

культура Полісся. Збірн. Наук. праць. Вип. 

90. Серія «Історичні науки», №90.-Серія 

№9.- Ніжин, НДУ ім.М.Гоголя, 2018. – С. 

152-162. 

4. Кучменко Е.М. Політологія в схемах та 

визначеннях:навч.посіб.3-є вид., переробл. і 

допов. (електронне видання). - Ніжин:НДУ 

ім. Миколи Гоголя, 2018. – 186 с. 

5. Кучменко Е.М. Системний підхід і 

«зіткнення цивілізацій» у міжнародних 

відносинах – історіософський огляд // 

Література та культура Полісся. Збірн. 

Наук. праць. Вип. 92. Серія «Історичні 

науки», №10.- Ніжин, НДУ ім.М.Гоголя, 

2018. – С. 326-333. 

6. Кучменко Е.М. «Мистецькі національні 

традиції як методична основа у формуванні 

освітнього простору Китаю».-Стаття.-

«Сучасна мистецька освіта: Матеріалои  

міжнародних науково-практичних 



читань.Вип.2.-К.: НПУ 

ім..М.П.Драгоманова, 2018.(ІІ Міжнародно-

практичні читання пам’яті Анатолія 

Авдієвського:15-16 березня 2018 р.).-К.: 

НПУ ім..М.П.Драгоманова, 2018.- С.34-43. 

7. Кучменко Е.М. Педагогічна складова 

безперервної освіти викладача мистецьких 

дисциплін.-  Стаття.- «Науковий вісник 

Миколаївського національного 

університету імені В.О.Сухомлинського: 

Педагогічні науки.-№1(56).-Миколаїв: МНУ 

імені В.О.Сухомлинського, 2017. – С.80-85. 

8. Кучменко Е.М. Міжкультурне виховання 

- міжкультурна взаємодія людських 

цінностей (історіографічний огляд).-Стаття. 

– «Література та культура Полісся/ Збірник 

наук.пр. Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя. Випуск 

87.Серія «Історичні науки», №7.-

Ніжин,2017.- С.223-232. 

9. Кучменко Е.М. «Полікультурне 

виховання – процес соціалізації 

студентської молоді».-Стаття.-Науковий 

часопис НПУ ім.. М.П.Драгоманова, Серія 

14,теорія  і методика мистецької освіти. 

Вип..18 («№), 2015.- С.86-93. 

3. Кучменко Е.М. «Історичні етапи 

формування держави в Україні»: навч. 

пос..- К.:ІПК ДСЗУ, 2014.-46 с. 

10. Кучменко Е.М. Політична система 

України: сучасний стан та основні тенденції 

розвитку:- навч. посіб..-К.ІПК ДСЗУ, 2014.-

33 с. 

5. Кучменко Е.М., Мельничук Т.Ф. 

Культурологія. Історія світової культури: 

навч. посіб. 2-е вид. доп. К.:НАКККіМ, 

2014.- 480 с. 

11. Кучменко Е.М. Національні цінності в 

контексті формування освітньо-культурної 

парадигми».-Серія 14.Теорія і методика 

мистецької освіти.Вип.16(21).Ч.ІІ.-К., НПУ 

ім.М.П.Драгоманова.2014.- С.82-91. 

науково-дослідні роботи 

 

«Історія культури», «Культура та її 

трансформаційні виклики», «Системний 

підхід і «зіткнення цивілізацій»  

 

участь у конференціях і семінарах Міжнародних – 2 

Всеукраїнських – 4 

Університетських – 4 

робота з аспірантами та докторантами керівництво науковою роботою 1 аспіранта 



на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії 

керівництво науковою роботою студентів Керує 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 

 

2) наявність не менше п`яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку фахових 

видань України 

1. Кучменко Е.М., Козир А.В. Історичні 

етапи реформування музично-педагогічної 

освіти в Китаї у процесі  її глобалізації // 

Педагогічна освіта: теорія і практика: 

зб.н.пр. Каменець-Подільського 

національного університету імені Івана 

Огієнка. – Кам’янець-Подільськ, 2019. – 

Вип.26 (1-2019). С. 129-135. (Index 

Copernicus) 

2. Кучменко Е.М. Історіографічний огляд  

міжкультурного діалогу та 

самоідентичності в політиці // Література та 

культура Полісся. Збірн. Наук. праць. Вип. 

90. Серія «Історичні науки», №90.-Серія 

№9.- Ніжин, НДУ ім.М.Гоголя, 2018. – С. 

152-162. 

3. Кучменко Е.М. Системний підхід і 

«зіткнення цивілізацій» у міжнародних 

відносинах – історіософський огляд // 

Література та культура Полісся. Збірн. 

Наук. праць. Вип. 92. Серія «Історичні 

науки», №10.- Ніжин, НДУ ім.М.Гоголя, 

2018. – С. 326-333. 

4. Кучменко Е.М. «Мистецькі національні 

традиції як методична основа у формуванні 

освітнього простору Китаю».-Стаття.-

«Сучасна мистецька освіта: Матеріалои  

міжнародних науково-практичних 

читань.Вип.2.-К.: НПУ 

ім..М.П.Драгоманова, 2018.(ІІ Міжнародно-

практичні читання пам’яті Анатолія 

Авдієвського:15-16 березня 2018 р.).-К.: 

НПУ ім..М.П.Драгоманова, 2018.- С.34-43. 

5. Кучменко Е.М. Педагогічна складова 

безперервної освіти викладача мистецьких 

дисциплін.-  Стаття.- «Науковий вісник 

Миколаївського національного 



університету імені В.О.Сухомлинського: 

Педагогічні науки.-№1(56).-Миколаїв: МНУ 

імені В.О.Сухомлинського, 2017. – С.80-85. 

6. Кучменко Е.М. Міжкультурне виховання 

- міжкультурна взаємодія людських 

цінностей (історіографічний огляд).-Стаття. 

– «Література та культура Полісся/ Збірник 

наук.пр. Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя. Випуск 

87.Серія «Історичні науки», №7.-

Ніжин,2017.- С.223-232. 

7. Кучменко Е.М. «Полікультурне 

виховання – процес соціалізації 

студентської молоді».-Стаття.-Науковий 

часопис НПУ ім.. М.П.Драгоманова, Серія 

14,теорія  і методика мистецької освіти. 

Вип..18 («№), 2015.- С.86-93. 

8. Кучменко Е.М. Національні цінності в 

контексті формування освітньо-культурної 

парадигми».-Серія 14.Теорія і методика 

мистецької освіти.Вип.16(21).Ч.ІІ.-К., НПУ 

ім..М.П.Драгоманова.2014.- С.82-91. 

9. Кучменко Е.М. «Модернізація проти 

традиційності: історіософський та 

історіографічний огляд»- Стаття.-журнал 

«Освіта регіону.Політологія, психологія, 

комунікації»-№4.-2013. (вид.ВАКУ).-С.52-

65. 

 

3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або 

монографії 

1. Кучменко Е.М. Політологія в схемах та 

визначеннях:навч.посіб.3-є вид., переробл. і 

допов. (електронне видання). - Ніжин:НДУ 

ім. Миколи Гоголя, 2018. – 186 с. 

2. Кучменко Е.М. «Історичні етапи 

формування держави в Україні»: навч. 

пос..- К.:ІПК ДСЗУ, 2014.-46 с. 

3. Кучменко Е.М. Політична система 

України: сучасний стан та основні тенденції 

розвитку:- навч. посіб..-К.ІПК ДСЗУ, 2014.-

33 с. 

4. Кучменко Е.М., Мельничук Т.Ф. 

Культурологія. Історія світової культури: 

навч. посіб. 2-е вид. доп. К.:НАКККіМ, 

2014.- 480 с. 

5.Кучменко Е.М. З історії вступу Польщі до 

НАТО в контексті міжнародної політики 

України (90-ті роки ХХ ст.): навч. посібн. 

для студентів денної та заочної форм 

навчання.Ніжин:НДУ ім.М.Гоголя, 2019., 



66 с. 

 

4) наукове керівництво 

(консультування) здобувача, який 

одержав документ про присудження 

наукового ступеня 

Потапенко Я.О. Зарубіжна історіографія 

українського націонал-комунізму: дис… 

канд. іст. наук: 07.00.06 / Потапенко 

Ярослав Олександрович ; Національний 

педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 

К., 2000. — 192 арк. 

 

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 

Член експертної ради з історії ВАК МОН 

України (2000-2007 рр.); член експертної 

ради з культурології ВАК МОН України 

(2009-2011 рр.). 

 

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 

Керівник наукової теми «Етнополітика в 

сучасній Україні: соціально-політичний і 

культурологічний аспект» (кафедра 

політології і соціології Національного 

педагогічного університету імені 

М.П.Драгоманова (2002 – 2004 рр.)). 

Член редакційної колегії українського 

наукового журналу «Освіта регіону. 

Політологія, психологія, комунікації» 

(фаховий журнал МОН України) 

 

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» 

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 

Завідувач кафедри політології і соціології 

Національного педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова (2002 – 2004 рр.) 

 

11) участь в атестації наукових 

працівників як офіційного опонента 

або члена постійної спеціалізованої 

вченої ради (не менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад) 

1. Член спеціалізованої вченої ради К 

26.053.24.- теорія та методика навчання 

(образотворче мистецтво) у Національному  

педагогічному університеті імені  М.П. 

Драгоманова. 

 

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.Кучменко Е.М. «Методичні рекомендації 

до самостійної навчальної та науково-

дослідної роботи студентів з циклу  

соціально-гуманітарних дисциплін. – К.: 

ІПК ДСЗУ, 2013. – 33 с. 

2.Кучменко Е.М. «Історичні етапи 

формування держави в Україні»: навч.-

метод. пос..- К.:ІПК ДСЗУ, 2014.-46 с. 

3.Кучменко Е.М. «Політична система 

України: сучасний стан та основні тенденції 

розвитку»:- навч. –метод. посіб..-К.ІПК 

ДСЗУ, 2014.-33 с. 

4.Кучменко Е.М. «Соціальна політика: 

теорія і практика». –Метод.рекомендації. -

ІПК ДСЗУ, 2014. – 30 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, 

головного судді, судді міжнародних 

та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивною делегацією; 

робота у складі організаційного 

комітету, суддівського корпусу 

1. Кучменко Е.М. Керівництво проблемною 

групою «Методологія і методи дослідження 

історії культурологічних теорій». 

 

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. Кучменко Е.М., Забузова О.В. Політика 

мультикультуралізму та гендерного 

громадянства // Ідентичності та політичні 

інститути : матеріали IV Всеукраїнської 

науково-практичної конференції / За заг. 

ред. В.М. Циби. – Ніжин : НДУ ім. М. 

Гоголя, 2019.-С. 42-46. 

2. Кучменко О.Б. Художня освіта – головна 



мета гуманістично зорієнтованої 

загальноосвітньої парадигми // «Сучасна 

мистецька освіта: ІІІ міжнародні науково-

практичні читання пам’яті А.Авдієвського: 

матеріали науково-практичної конференції. 

– К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2019. - 

С. 55 – 61. 

3. Кучменко Е.М. «Специфіка професійного 

розвитку викладачів музичних дисциплін». 

Тези.- «Гуманістичні орієнтири мистецької 

освіти// VІІ Міжнародна науково-практична 

конференція.-К.: НПУ 

ім..М.П.Драгоманова, 2017. – С.8-85. 

4. Кучменко Е.М. «Особливості 

професійної підготовки викладачів 

мистецьких дисциплін» –Тези – Час 

мистецької освіти: традиції і 

новаторство:зб.тез  і матеріалів ІV між 

народ. Наук.-практ. конференції(12-13 

квітня 2016 р.) Ч.1.-Харків, ХНПУ ім.. 

Г.С.Сковороди, 2016. –С.5-7. 

5. Кучменко Е.М. «Характерні особливості 

безперервної освіти викладачів мистецьких 

дисциплін» -Тези.- «Сучасні проблеми 

виконавської підготовки викладачів 

мистецьких дисциплін: матеріали науково-

практ. конф.. Вип.. 1.-Херсон, ХДУ, 2016. – 

С.189-194. 

6. Кучменко Е.М. «Форми і методи 

забезпечення тендерної рівності при 

вирішенні працевлаштування в сучасних 

умовах» - Тези.- Науково-практична конф. 

«соціологія праці  та зайнятості: шляхи 

інституціолізації і перспективи розитку»- 

К.: ІПК ДСЗУ, 2015. – С.224-229. 

7. Кучменко Е.М. « Психолого-

управлінський менеджмент та організаційна 

культура». –Тези.- Зб. матер. Науково-

практ. конф. «Психологія праці і 

управління. Психологічна підтримка і 

допомога безробітним на ринку 

парці».(м.Київ, 14 березня 2014 р.).-К.: ІПК 

ДСЗУ, 2014. – С.128-134. 

 

16) участь у професійних 

об`єднаннях за спеціальністю 

1. Кучменко Е.М. Член товариства 

«Україна-Франція». 

 

17) досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п`яти років 

З 1971 р. - 47 років. 

 



18) наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не 

менше двох років 

 

 

 

 


