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Найменування навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем, та 

кількість лекційних годин з кожної навчальної дисципліни 

Політична географія світу 26 год. 

Основи дипломатії та дипломатичної роботи 22год. 

Дипломатичний протокол та етикет 16 год. 

Конфліктологія та теорія переговорів 22 год. 

Цінності європейської цивілізації 18 год. 

Історія науки і техніки 22 год. 

 

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

Наприклад: 

Київський університет імені Бориса Грінченка. кафедра міжнародних відносин та міжнародного 

права; 

26.11.2018 – 26.12.2018; 

 Стажування; 

«Класична дипломатія в умовах постбіполярності: виклики та тенденції розвитку», 

Довідка № 172 Н від 27.12.2018 р. 

 

Інформація про наукову діяльність 

Тип Інформація 

основні публікації за напрямом Найважливіші за останні 5 років-5 
1. Ніжин в добу Української революції 

1917-1921 рр. / М.Потапенко, В.Прудько, 

В.Ємельянов.- Ніжин: Видавець ПП 

Лисенко М.М., 2018. – 104 с. 11,5 д.а. 

2. Прудько В. Вирішення земельного 

питання в Ніжинському повіті у 1917-1918 

рр. / В’ячеслав Прудько // Ніжинська 

старовина №11, 2018 р. – С.47-54. 

3. Прудько В. Соціально-економічне 

становище і громадське життя Ніжинського 

повіту на початку ХХ ст / В’ячеслав 

Прудько // Сіверщина в історії України. 

Збірник наукових праць / Гол. ред. О.Д. 

Савицький. Національний заповідник 

«Глухів». Центр пам’яткознавства 

Національної академії наук України і 

Українського товариства охорони пам’яток 

історії та культури. – К.- Глухів, 2017. – 

Вип. 10. – С. 266-272. 

4. Прудько В. Освіта Ніжинщини в період 

Української Держави П. Скоропадського  / 

В’ячеслав Прудько // Література та 

культура Полісся. – Видавництво НДУ ім. 

М.Гоголя, 2014. – Вип. 76. – С. 353-363. 

5. Прудько В. Становлення радянської 



влади в Ніжинському повіті (1919-1921 рр.)  

/ В’ячеслав Прудько // Література та 

культура Полісся. – Видавництво НДУ ім. 

М.Гоголя, 2013. – Вип. 72. – С. 146-160. 

 

 

науково-дослідні роботи  

участь у конференціях і семінарах Кількість за останні 5 років: 

Міжнародних – 12 

Всеукраїнських –18 

Університетських – 8 

робота з аспірантами та 

докторантами 

Здійснює керівництво науковими 

роботами (вказати кількість) 

аспірантів на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії 

керівництво науковою роботою 

студентів 

Керує дипломними та 

магістерськими роботами 

студентів-2 

 

 

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. Прудько В. Вирішення земельного 

питання в Ніжинському повіті у 1917-1918 

рр. / В’ячеслав Прудько // Ніжинська 

старовина №11, 2018 р. – С.47-54. 

2. Прудько В. Соціально-економічне 

становище і громадське життя 

Ніжинського повіту на початку ХХ ст / 

В’ячеслав Прудько // Сіверщина в історії 

України. Збірник наукових праць / Гол. 

ред. О.Д. Савицький. Національний 

заповідник «Глухів». Центр 

пам’яткознавства Національної академії 

наук України і Українського товариства 

охорони пам’яток історії та культури. – К.- 

Глухів, 2017. – Вип. 10. – С. 266-272. 

3. Кедун І.С. Прудько В.О. Археологічні 

експерименти на базі центру 

експериментальної археології НКМ ім. І.Г. 

Спаського та НДУ ім. М. Гоголя  / Іван 

Кедун, В’ячеслав Прудько // Сіверщина в 



історії України. Збірник наукових праць / 

Гол. ред. О.Д. Савицький. Національний 

заповідник «Глухів». Центр 

пам’яткознавства Національної академії 

наук України і Українського товариства 

охорони пам’яток історії та культури. – К.- 

Глухів, 2017. – Вип. 10. – С. 67-70. 

4. Прудько В. Освіта Ніжинщини в період 

Української Держави П. Скоропадського  / 

В’ячеслав Прудько // Література та 

культура Полісся. – Видавництво НДУ ім. 

М.Гоголя, 2014. – Вип. 76. – С. 353-363. 

5. Прудько В. Становлення радянської 

влади в Ніжинському повіті (1919-1921 рр.)  

/ В’ячеслав Прудько // Література та 

культура Полісся. – Видавництво НДУ ім. 

М.Гоголя, 2013. – Вип. 72. – С. 146-160. 

 

3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або 

монографії 

 

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» 

 

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 

Директор центру інформаційних технологій 

Управління освіти Ніжинської міської ради 

2008-2009 рр. 

11) участь в атестації наукових 

працівників як офіційного опонента 

або члена постійної спеціалізованої 

вченої ради (не менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад) 

 

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 

1.Експериментальна археологія : навчально-

методичний посібник з курсу / упор. І.С. 

Кедун, В.О. Прудько.  – Ніжин : НДУ ім. М. 

Гоголя, 2014. – 29  с. 



лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування 

2.Цінності європейської цивілізації : Навч.- 

метод. Посіб. / укладач  А.Г. Бровко, В.О. 

Прудько. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 

2016. –38 с. 

3. Желіба О. В., Прудько В. О. Пам’ятка 

історика-першокурсника: навч.-метод. 

посіб. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – 44 

с. 

4. 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.    

 

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 

1.25-27 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.  

2.Член оргкомітету ІІ етап Всеукраїнського 

туру студентської олімпіади зі 

спеціальності «Історія» м. Ніжин (8-11 

квітня 2014 р.)   

 



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. Ніжин в добу Української революції 

1917-1921 рр. / М.Потапенко, В.Прудько, 

В.Ємельянов.- Ніжин: Видавець ПП 

Лисенко М.М., 2018. – 104 с. 11,5 д.а. 

2. Прудько В. Рибальство в Давні Русі за 

матеріалами розкопок у Новгороді-

Сіверському, Ніжині та результатами 

експериментальних досліджень / В’ячеслав 

Прудько // Родові таємниці Сіверянського 

краю. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко 

М.М., 2017. – С.153-157. 

3. Прудько В. Семен Андронович Гатцук 

археолог-ентузіаст / В’ячеслав Прудько // 

Родові таємниці Сіверянського краю. – 

Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2015. – 

С.85-88. 

4. Прудько В. Активізація діяльності 

національно-культурних осередків 

Ніжинщини протягом весни-літа 1917 р. / 

В’ячеслав Прудько // Скарбниця 

української культури. Збірник наукових 

праць. – Чернігів: Видавництво 

Чернігівського ЦНІІ,  2011. – Вип. 13. – С. 

156-159. 

5. На допомогу вчителю історії: Краєзнавчі 

матеріали [Текст]. Вип. 2 / Ніжинський 

державний університет імені Миколи 

Гоголя. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. - 

78 с. 

 

16) участь у професійних 

об`єднаннях за спеціальністю 

Член правління ГО «Ніжинське 

археологічне товариство при НДУ імені 

Миколи Гоголя» з 2017 р. 

 

17) досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п`яти років 

3 роки практичної роботи у Ніжинському 

краєзнавчому музеї імені І.Г. Спаського 

 

18) наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не 

1.Ніжинський краєзнавчий музей ім.І. 

Спаського Оформлення експозиції до 



менше двох років відзначення 100-чя революційних подій. 

2.Ніжинський будинок дітей та юнацтва. 

Науковий консультант при створенні 

відеоролику для конкурсу «Віртуальна 

екскурсія «Історія Української Революції 

1917-1921 років на теренах Чернігівщини» 

3.З 2017 по 2019 рр. Член Вченої Ради 

Ніжинського краєзнавчого музею ім. І. 

Спаського 

 

 

 


