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Найменування навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем, та 

кількість лекційних годин з кожної навчальної дисципліни 

Загальна етнологія (20 год. денна ф.навч. і 14 маг., 26 год на МВ) – 60 годин 

Історія війн, військової дипломатії та військового мистецтва – 22 години 

 

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

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, кафедра історії 

словянських народів,12.05-12.06.2015 р. 

 Стажування «Виникнення державності в Білорусі (1917-1918 рр)», 

Довідка №04/1-05/48 від 25.06.2015  р. (Наказ НДУ № 82-к від 12.05.2015 р.) 

 

 

Інформація про наукову діяльність 

Тип Інформація 

основні публікації за 

напрямом 

1.Білоруська Народна Республіка//Західно-Українська народна 

Республіка 1918-1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення 

Західно-Української Народної Республіки. – Т. 1. – Івано-

Франківськ, 2019. 

2.Роль пропаганди у державах з антидемократичними 

режимами. На прикладі країн соціалістичного табору в умовах 

другої хвилі «холодної війни» // Польща та Україна: Проблеми 

та перспективи. – Краків, 2019. – С.  174-185. 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_a

nd_Ukraine_Problems_and_prospects.pdf?sequence=1&isAllowed=

y 

3.Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі і яе прізнанне 

украінскім урадам у 1918 годзе/ Беларусь і суседзі: гістарычны 

вопыт стасункау народау і дзяржау Центральна-Усходняй 

Еуропы: матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі – 

Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 2018. – С.52-57 

4.Велика війна 1914-1918: витоки, характер, наслідки: 

Монографія / Наукова редакція. д.і.н., проф. Трояна.– К: 

Видавничий дім «Кондор», 2018. – 536 с. (С.260-280). 

5. Виникнення Білоруської Народної Республіки 1918 року: 

історіографічно-джерелознавчий аналіз /Українська історична 

наука в сучасному освітньому та інформаційному просторі: 

монографія / Наукова редакція д.і.н., проф. О.О.Салати. – 

Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2018. – 356 с. (С.38-48) 

6. Роль пропаганди в державах з антидемократичними 

режимами (на прикладі країн соціалістичного табору в умовах 

другої хвилі “холодної війни”)  // Polska i Ukraina na drodze do 

demokracji. – Krakow, 2017. 

7. Виникнення державності в Білорусі 1917-1918 рр.: історичний 

огляд.// Література та культура Полісся. Вип. 83. Серія Історичні 

науки №5. – Ніжин, 2016.   – С. 39-47. 

8. Проголошення Білоруської Народної Республіки та її 

визнання. // Матеріали міжнародної наукової конференції 

“Беларусь і суседзі: шляхі фарміравання дзяржаўнасцi, 

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


Мiжнацыянальныя i мiждзяржаўныя адносiны” Гомель, 21 – 

22.04.2016 года. 

9.Українсько-білоруські територіальні протиріччя 1918 року на 

прикладі чернігово-гомельського пограниччя. –  Гілея.– Київ, 

2015. – Вип. 101. 

10. Налагодження економічної співпраці між Україною й Білоруссю 

в 1918 році// «Гілея: науковий вісник».Фахове видання з 

філософських, політичних та історичних наук,затверджено 

постановами Президії ВАК України № 1-05/2від 10 березня 

2010 р. та № 1-05/3 від 14 квітня 2010 р. – Випуск 87(8)– 2014 

р.–С.36–39. 

11. Довідник зі всесвітньої історії для випускників історико-

юридичного факультету: Навчальний посібник. - 4-ге вид., випр. 

і доповн.  (у співавт.) – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2014. – 243 с. 

12.Українсько-білоруські стосунки у світлі вирішення 

міждержавних територіальних протиріч// «Гілея: науковий 

вісник».Фахове видання з філософських, політичних та 

історичних наук,затверджено постановами Президії ВАК 

України № 1-05/2від 10 березня 2010 р. та № 1-05/3 від 14 квітня 

2010 р. – Випуск 84(5)– 2014 р.–С.60–64. 

13.Суспільно-політичні передумови білоруської державності на 

початку  XX ст. // Література та культура Полісся. Вип. 72. – 

Ніжин, 2013. - С.160-170. 

14.Загальна етнологія: навчально-методичні матеріали. Ніжин: 

Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2012. –  42 с. 

15.Провозглашение Белорусской Народной Республики в 

условиях немецкой оккупации (февраль-декабрь 1918 г.) // 

Перекрёстки истории. Актуальные проблемы исторической 

науки: Материалы Всероссийской научной конференции (г. 

Астрахань, 27 апреля 2009 г.) / сост. и отв. ред. Д.В. Васильев. 

А.В.Сызранов. - Астрахань: Издательский дом "Астраханский 

университет", 2009. - С.9-15. (у співавт)  

16.Проблема кордонів у контексті налагодження українсько-

білоруських відносин 1918 року. // Література та культура 

Полісся. Вип. 56.–С.257-266. 

науково-дослідні роботи - 

участь у конференціях і 

семінарах 

Кількість за останні 5 років: 

Міжнародних – 26 

Всеукраїнських – 15 

Університетських – 5 

робота з аспірантами та 

докторантами 

- 

керівництво науковою 

роботою студентів 

-Керівництво магістерською роботою студента у 

2019-2020 н.р. 

 

 

 

 

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 

- 

 

3) наявність виданого 

підручника чи навчального 

посібника або монографії 

1.Роль пропаганди у державах з антидемократичними 

режимами. На прикладі країн соціалістичного табору в 

умовах другої хвилі «холодної війни» // Польща та 

Україна: Проблеми та перспективи. – Краків, 2019. – С.  

174-185. Колективна мон. 

2.Білоруська Народна Республіка//Західно-Українська 

народна Республіка 1918-1923. Енциклопедія: До 100-

річчя утворення Західно-Української Народної 

Республіки. – Т. 1. – Івано-Франківськ, 2019. 

3.Мартиненко В.В. Виникнення Білоруської Народної 

Республіки 1918 року: історіографічно-джерелознавчий 

аналіз /Українська історична наука в сучасному 

освітньому та інформаційному просторі: монографія. 

Наукова редакція д.і.н., проф. О.О.Салати. – Вінниця: 

ТОВ «ТВОРИ», 2018. – 356 с. (С.38-48) Колективна мон. 

4.Велика війна 1914-1918: витоки, характер, наслідки. 

Монографія / Наукова редакція. д.і.н., проф. Трояна.– К: 

Видавничий дім «Кондор», 2018. – 536 с. (С.260-280). 

Колективна мон. 

 

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 наукова конференція «Гендерні cтудії: 

крок до демократії та миру у сусідніх до ЄС країнах з 

різними традиціями» 24 – 28 червня 2018 р., м. Салоніки 

(Греція) в рамках  Міжнародного проекту ЄС Еразмус+ 

«GenderStudiesCurriculum: A Stepfor. Democracyand 

Peacein EU-Neighbouring Countries with Different 

Traditions» (2015-2018) - адміністратор. Підстава – наказ 

ректора НДУ. 

http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/mizhnarodni-zv-

yazki/item/1801-proekt-za-prohramoiu-erazmus 

http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/mizhnarodni-zv-yazki/item/1801-proekt-za-prohramoiu-erazmus
http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/mizhnarodni-zv-yazki/item/1801-proekt-za-prohramoiu-erazmus


2. Участь у Міжнародна літня школа «Виклики для 

сучасної демократії: українські та польські бачення» 

(Польща-Україна)  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.Матеріали Міжнародної наукової конференції «Крах 

радянської імперії: анатомія катастрофи» – Ніжин, 2016. 

2.Матеріали міжнародної конференції «Європейська 

інтеграція: історичний досвід та політичні 

перспективи». – Ніжин: Вид-во НДУ ім. Миколи Гоголя, 

2016. 

3.Перша світова війна в долях народів Європи та світу: 

збірник наукових статей. – Ніжин, 2014. – 240 с. 

4. Керівник колективної науково-дослідної теми 

кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин 

«Інноваційні методики викладання курсів зі всесвітньої 

історії», 2016-2020 рр. 

 

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/факультет

у/ відділення (наукової 

установи)/навчально-

методичного управління 

(відділу)/лабораторії/іншог

о навчально-наукового 

(інноваційного) 

структурного 

підрозділу/вченого 

секретаря закладу 

освіти(факультету, 

інституту)/відповідального 

секретаря приймальної 

комісії та його заступника 

З 2016 р. Декан історико-юридичного факультету 

 

11) участь в атестації 

наукових працівників як 

офіційного опонента або 

члена постійної 

спеціалізованої вченої 

ради (не менше трьох 

разових спеціалізованих 

вчених рад) 

Офіційний опонент: 

1.Кудіна  Юлія Володимирівна «Формування радянської 

державності в білоруських землях (грудень 1918 – 

грудень 1922 рр.», поданої на здобуття наукового 

ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 

07.00.02 – всесвiтня історія // Спеціалізована вчена рада 

Д 26.001.01 Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. 2016 р. 

 

12) наявність не менше 

п`яти авторських свідоцтв 

та/або патентів загальною 

кількістю два досягнення 

 

13) наявність виданих 

навчально-методичних 

1. Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з 

фаху. Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки, напрям 



посібників/посібників для 

самостійної роботи 

студентів та дистанційного 

навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методи

чних 

вказівок/рекомендацій 

загальною кількістю три 

найменування 

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. Довідник зі всесвітньої історії для випускників 

історико-юридичного факультету.  Навчально-

методичний посібник.–Ніжин, 2014. – 207 с. –207/40 

//Гладилін В.М., Давиденко Ю.М., Дудка Р.А. та ін. 

 

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 

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.Відповідальний секретар Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності «Історія» 12-15 квітня 2016 

р., Ніжин; 14-17 квітня 2015 р. 8-11 квітня 2014 р. 

 



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 

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 

 



18) наукове 

консультування установ, 

підприємств, організацій 

протягом не менше двох 

років 

 

 

 


