
ПІБ 

Моціяка Петро Петрович 

Найменування навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем, та 

кількість лекційних годин з кожної навчальної дисципліни 

Нова історія (ІІІ-й курс стаціонару, спеціальності: СОІ, ІА;ІІІ-й курс заочного 

відділення, спеціальність : СОІ)) -  68 год.;  год. 

Націоналізм та сепаратизм у сучасному світі (дисципліна за вибором) – 18 

год. 

 

 

 

 

 

 

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

Інститут історичної освіти Національного  

Університету ім. М.П. Драгоманова; 

12.03.2019 – 12.04.2019; Наказ № 44-к від 11.03.2019. 

 Стажування; 

«Передові інформаційні технології та методика викладання історії 

слов’янських народів», 

Довідка № 85 від 10.04.2019 р. 

 

Інформація про наукову діяльність 

Тип Інформація 

основні публікації за напрямом 1. Шевченківський ювілей 1914 р. в 

Інституті князя Безбородька 

//Література і культура Полісся. Вип. 

76. Серія «Історичні науки». - №2. – 

Ніжин, 2014. – С.345-352. 

2. Інтернат Історико-філологічного 

інституту князя Безбородька в Ніжині  

//Література і культура Полісся. Вип. 

79. – Ніжин, 2015. С. 

3. Благодійна діяльність Інституту 

князя Безбородька в роки Першої 

світової війни (1914-1918 рр.) 

//Література та культура Полісся. 

Вип. 81. Серія «Історичні науки». - 

№4. – Ніжин, 2016. – С.102-111. 

4. Томаш Масарик про особливості 

виникнення Чехословацької 

Республіки // Література та культура 



Полісся. – Вип. 87. Серія «Історичні 

науки»: № 7. – С.  216-222. 

5. Створення Ніжинського повітового 

благодійного комітету (серпень 1914 

р.) // Література та культура Полісся. 

– Вип. 90. Серія «Історичні науки»: 

№ 9. – С.  47-60. 

6. «Відьомські процеси» і 

протестантські конфесії Західної 

Європи XVI-XVIII ст. /Література і 

культура Полісся. Серія «Історичні 

науки». – Вип. 88. Серія «Історичні 

науки»: № 8.  – Ніжин: Видавництво 

НДУ імені Миколи Гоголя, 2017. – 

С.34-46. 

7. Створення Ніжинського  

повітового благодійного комітету 

(серпень 1914 р.) // Література та 

культура Полісся. – Вип. 90. Серія 

«Історичні науки»: № 9. – Ніжин: 

Видавництво НДУ імені Миколи 

Гоголя, 2018. – С.47-60. 

8. Вшанування пам’яті Тараса 

Шевченка і «українське питання» на 

ІІ сесії IV Державної Думи (лютий 

1914 р.)// Література та культура 

Полісся – Вип. 92. Серія «Історичні 

науки»: № 10. – Ніжин: Видавництво 

НДУ імені Миколи Гоголя, 2018. – 

С.334-349. 

9. «Маньчжурський інцидент» та 

початок агресії Японії проти Китаю 

(1931-1933 рр.)» .)// Література та 

культура Полісся. – Вип. 94. Серія 

«Історичні науки»: № 11. – Ніжин: 

Видавництво НДУ імені Миколи 

Гоголя, 2019. – С.101-111. 

науково-дослідні роботи  

участь у конференціях і семінарах Кількість за останні 5 років: 

Міжнародних – 14 

Всеукраїнських – 9 

Університетських – 5 

робота з аспірантами та 

докторантами 
- 

керівництво науковою роботою Успішно захищено 6 дипломних та 7 



студентів магістерських робіт 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. Шевченківський ювілей 1914 р. в 

Інституті князя Безбородька 

//Література і культура Полісся. Вип. 

76. Серія «Історичні науки». - №2. – 

Ніжин, 2014. – С.345-352. 

2. Інтернат Історико-філологічного 

інституту князя Безбородька в Ніжині  

//Література і культура Полісся. Вип. 

79. – Ніжин, 2015. С. 

3. Благодійна діяльність Інституту 

князя Безбородька в роки Першої 

світової війни (1914-1918 рр.) 

//Література та культура Полісся. 

Вип. 81. Серія «Історичні науки». - 

№4. – Ніжин, 2016. – С.102-111. 

4. Томаш Масарик про особливості 

виникнення Чехословацької 

Республіки // Література та культура 

Полісся. – Вип. 87. Серія «Історичні 

науки»: № 7. – С.  216-222. 

5. Створення Ніжинського повітового 

благодійного комітету (серпень 1914 

р.) // Література та культура Полісся. 

– Вип. 90. Серія «Історичні науки»: 

№ 9. – С.  47-60. 

6. «Відьомські процеси» і 

протестантські конфесії Західної 

Європи XVI-XVIII ст. /Література і 

культура Полісся. Серія «Історичні 

науки». – Вип. 88. Серія «Історичні 

науки»: № 8.  – Ніжин: Видавництво 

НДУ імені Миколи Гоголя, 2017. – 

С.34-46. 

7. Створення Ніжинського  



повітового благодійного комітету 

(серпень 1914 р.) // Література та 

культура Полісся. – Вип. 90. Серія 

«Історичні науки»: № 9. – Ніжин: 

Видавництво НДУ імені Миколи 

Гоголя, 2018. – С.47-60. 

8. Вшанування пам’яті Тараса 

Шевченка і «українське питання» на 

ІІ сесії IV Державної Думи (лютий 

1914 р.)// Література та культура 

Полісся. – Вип. 92. Серія «Історичні 

науки»: № 10. – Ніжин: Видавництво 

НДУ імені Миколи Гоголя, 2018. – 

С.334-349. 

9. «Маньчжурський інцидент» та 

початок агресії Японії проти Китаю 

(1931-1933 рр.)» .)// Література та 

культура Полісся. – Вип. 94. Серія 

«Історичні науки»: № 11. – Ніжин: 

Видавництво НДУ імені Миколи 

Гоголя, 2019. – С.101-111. 

3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або 

монографії 

1. Нова історія країн Європи і 

Америки. Ч. 1. XVII-XVIII ст. Курс 

лекцій.- Ніжин, 2005. 222 с. 10,7 др. а. 

2. Ніжинський Історико-філологічний 

інститут князя Безбородька у 

портретах його директорів. 

Монографія. - Ніжин, 2011. 312 с. 

20,2 др. а. 

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» 

- 

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. Член журі Всеукраїнської шкільної 

олімпіади з історії (квітень 2004 р., 

Чернігів). 

2. Член журі міської шкільної 

олімпіади з історії в м. Ніжині в 2016 

і 2019 рр. 

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 всесвітньої історії 

НДУ імені Миколи Гоголя в 1999-

2004 рр. 

11) участь в атестації наукових 

працівників як офіційного опонента 

1. Офіційний опонент дисертації 

Петровської Юлії Михайлівни 



або члена постійної спеціалізованої 

вченої ради (не менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад) 

«Діяльність земських установ 

Чернігівської губернії з 

продовольчого забезпечення 

населення (друга половина ХІХ – 

початок ХХ ст.», що представлена у 

раду на здобуття наукового ступеня 

кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 – історія 

України, 22 червня 2010 р. на 

засіданні Спеціалізованої вченої ради 

К 79.053.01 у Чернігівському 

національному університеті імені Т.Г. 

Шевченка. 

2. Офіційний опонент дисертації 

Ципляк Наталії Олегівни 

«Чернігівська духовна семінарія у 

соціокультурному т громадському 

житті Північного Лівобережжя 

(кінець XVIII – початок ХІХ ст.», що 

представлена у раду на здобуття 

наукового ступеня кандидата 

історичних наук за спеціальністю 

07.00.01 – історія України, 9 жовтня 

2012 р. на засіданні Спеціалізованої 

вченої ради К 79.053.01 у 

Чернігівському національному 

університеті імені Т.Г. Шевченка. 

3. Офіційний опонент дисертації 

Торубари Аліни Олексіївни 

«Ніжинський юридичний ліцей в 

освітньому просторі, науковому та 

соціокультурному житті 

Лівобережної України (1840-1875 

рр.», що представлена у раду на 

здобуття наукового ступеня 

кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 – історія 

України, 19 квітня 2016 р. на 

засіданні Спеціалізованої вченої ради 

К 79.053.01 у Чернігівському 

національному університеті імені Т.Г. 

Шевченка. 

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. Довідник зі всесвітньої історії для 

випускників історико-юридичного 

факультету: Навчальний посібник. - 

4-те вид., випр. і доповн.  (у співавт.) 

Ніжин: Видавництво Міланік, 2014. 

2. Історія Середньовічного Сходу (за  

вимогами кредитно-модульної 

системи). Програма навчального 

курсу. Плани семінарських занять 

Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2015. – 28 

с. 

3. Програма комплексного 

кваліфікаційного екзамену з фаху. 

Галузь знань: 0203 Гуманітарні 

науки, напрям підготовки: Історія*, 

освітній рівень: бакалавр денної та 

заочної форм навчання . Ніжин: НДУ 

ім. М. Гоголя, 2018. – 68 с.(у 

співавт.) 

4. Програма комплексного 

кваліфікаційного екзамену з фаху. 

Галузь знань: 0203 Гуманітарні 

науки, напрям підготовки: Історія, 

освітній рівень: бакалавр. Ніжин: 

НДУ ім. М. Гоголя, 2018. – 47 с. (у 

співавт.) 

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 

1. Член журі ІІ етапу Всеукраїнського 

туру студентської олімпіади зі 

спеціальності «Історія» м. Ніжин (8-

11 квітня 2014 р.)   

2. 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. 

 



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 

1. Нелегальні Шевченківські 

святкування 1914 р. в Інституті князя 

Безбородька //Наш український дім. 

Науково-популярний часопис для 

вчителів України та діаспори №1, 
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