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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЧОРНОМОРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені ПЕТРА МОГИЛИ  

 

Якісний склад випускової кафедри історії 

зі спеціальності 032 «Історія та археологія» 

 

Штат (11 осіб): 

 професор – 3 (д.і.н. Котляр Ю.В., д.і.н. Шкляж Й.М., д. філос. н. Лозко Г.С.); 

 професор бвз – 1 (д.і.н. Міронова І.С.); 

 доценти – 4 (к.і.н. Гайдай О.М., к.і.н. Шевченко Н.В., к.і.н., Морозова О.С., к.і.н. Підберезних І.Є. ); 

 старший викладач – 1 (к. політ. н. Іовчева  А.М.). 

 сумісники – 2 (к.і.н., доцент І.В. Піструіл, д.і.н., доцент Л.Л. Левченко). 

 
№ 

з/

п 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

викладача 

Найме-

нування 

посади; 

(для суміс- 

ників – місце 

основної 

роботи, 

найменування 

посади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив 

викладач (рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової 

спеціальності, тема 

дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно 

Найменування 

всіх дисциплін, 

які закріплені за 

викладачем, та 

кількість 

лекційних годин з 

кожної 

дисципліни 

Інформація про наукову 

діяльність (основні публікації 

за напрямом, науково-дослідна 

робота, участь у конференціях і 

семінарах, робота з 

аспірантами та докторантами, 

керівництво науковою роботою 

студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

1. Котляр 

Юрій 

Вадимович 

Завідувач 

кафедри 

історії ЧДУ 

ім. Петра 

Могили 

Одеський 

державний 

університет ім. 

І.І. Мечникова 

(1992 р. 

спеціальність – 

Доктор історичних 

наук, спеціальність 

07.00.01. – історія 

України 

(рішення ВАК від 

15.12.2005). 

«Бакалавр» 

Спецкурс з історії 

(70 год.), 

Історія України 

(50 год.) 

 

Основні публікації:  

 Військова історія України: 

[навчальний посібник]. – 

Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені 

Петра Могили, 2012. – 112 с. 

 Врадіївська Хліборобська 

республіка // Чорноморський 

Кустанайський 

інженерно-економічний 

університет ім. 

Миржакипа Дулатова 

(Казахстан), «Цінності 

особистості» 

сертифікат (2014).  
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історія, 

кваліфікація – 

історик, 

викладач 

історії) 

Тема: «Селянство 

Півдня України в 

період нової 

економічної політики 

(1921 – 1929 рр.)». 

 

Професор кафедри 

історичних дисциплін 

(рішення АК МОН від 

19.04.2007) 

«Магістр» 

Актуальні 

проблеми з історії 

України (28 год.), 

Спецкурс з історії 

(28 год.) 

 

«Доктор 

філософії» 

«Історія України» 

(14 год) 

 

літопис: Науковий журнал. – 

Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра 

Могили, 2012. – Випуск 5. – 

С. 50-53. 

 Отамани Лихо в боротьбі за 

свободу України // Реабілітовані 

історією. Миколаївська область. 

– Кн. 6. – Київ – Миколаїв: 

Світогляд, 2013. – С.7-30. 

 Bauernrepubliken in der 

Südukraine: Der Kampf um Macht 

und Staatlichkeit // Loyalität, 

Legitimität, Legalität. Zerfalls-, 

Separations- und 

Souveränisierungsprozesse in 

Ostmittel – und Osteuropa 1914 – 

1921 / Hrsg. von Alfred Eisfeld und 

Konrad Maier. Veröffentlichungen 

des Nordost-Instituts. – Bd. 17. 

Harrassowitz Verlag Wiesbaden, 

2014. – S. 9-22. 

 Атаман Григорьев до 

«григорьевщины» // От 

«германской» к Гражданской: 

становление корпуса вожаков 

русской смуты. – М.: АИРО-ХХI, 

2014. – С. 231-239. 

 Брати Тури – керівники 

Баштанської республіки // 

Історичний архів. Наукові студії: 

Збірник наукових праць. – 

Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра 

Могили, 2015. – Випуск 14. – 

С. 61-66. 

 Первомайська петлюрівська 

організація в 

антибільшовицькому 

повстанському русі // 

Краєзнавство. – 2015. – № 1/2. – 

С. 164-171. 

 Армія і народ у військовій історії 

України // EVROPSKÝ 

 

НУК ім. А. Макарова 

«Постать та творчість 

Т. Шевченко в 

контексті історії та 

культури 

Миколаївщини в ХІХ – 

ХХІ ст., сертифікат НК 

№0027 (2014). 

 

НУК ім. Адмірала 

Макарова, науково-

методичий семінар 

«Україна і Білорусь: 

історія і сучасність» 

сертифікат №3/333-

к/5.05.15 від 22.05.2015 р. 
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FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ 

DISKURZ. – 2015. – Svazek 1. – 

С. 77-83. 

Конференції: 

 Международная научная 

конференция «Религия и 

религиозность в локальном и 

глобальном измерении» 

(Владимир, 2013). 

 Международная научно-

практическая конференция 

«Регионы в современном мире» 

(Пермь, 2014). 

 Международная научная 

конференция «Беларусь и 

соседи» (Гомель, 2014). 

 Міжнародна наукова 

історіографічна конференція 

«Продовження і зміна. 

Історіографія країн Центрально-

Східної Європи перед обличчям 

нових тенденцій в науці ХІХ – 

ХХ століть» (Варшава, 2014). 

 Науково-практична конференція 

«Державна етнонаціональна 

політика: правовий та 

культурологічний аспекти в 

умовах Півдня України» 

(Запоріжжя, 2015). 

 Міжнародна науково-практична 

конференція: «Культ предків у 

слов'ян» (Любляна, Словенія, 

2015). 

Робота з аспірантами: 

 захищених – 3 

 підготовка до захисту – 2 

Керівництво дипломними роботами: 

 бакалаври – 4 

 магістри – 2 
2. Гайдай 

Ольга 

Доцент 

кафедри 

Миколаївський 

державний 

Кандидат історичних 

наук, спеціальність -
«Бакалавр» 

Історія Росії та 

Основні публікації: 

 Духовні традиції родини 

Докторантура за 

спеціальністю 07.00.01 в 
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Михайлівна історії ЧДУ 

ім. Петра 

Могили 

педагогічний 

інститут ім. 

В. Бєлінського, 

1993 р. 

Спеціальність – 

історія, 

кваліфікація - 

вчитель історії 

та 

правознавства 

07.00.01. – історія 

України (рішення 

ВАК 04.07.06). 

Тема: «Рух 

української 

громадськості за 

національну 

початкову освіту 

кінець XIX ст. - 

початок 1917 р.» 

 

Доцент кафедри 

всесвітньої історії 

(рішення АК від 

23.12.2011 р.) 

СРСР 

(74 год.) 

Історія України 

(90 год.) 

Музеєзнавство 

(18 год) 

Харитоненків // Історичний архів. 

Наукові студії: Збірник наукових 

праць. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ 

імені П.Могили, 2012. – С.24-28. 

 Рід Харитоненків в працях 

англійської дослідниці К. Бертон. 

Чорноморський літопис: 

Науковий журнал. – Миколаїв: 

Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 

2013. – Вип. 7. – С.39-44. 

 Торговий дім «І.Г. Харитоненко з 

сином» на Всесвітній виставці в 

Парижі 1900 р. // Гуржіївські 

історичні читання: – Черкаси: 

Вид. Чабаненко Ю.А., 2013. – 

Вип. 6. – С.353 - 355  

 Династия Харитоненко: к 

истории становления сахарной 

промышленности Российской 

империи (середина ХIХ – начало 

ХХ в.) // Государственнаявласть 

и крестьянство в ХIХ – начале 

ХХI века: сборник. – Коломна: 

Московский государственный 

областной социально-

гуманитарный институт, 2013. – 

С.117-121. 

 Участь торгового дому 

«І.Г. Харитоненко з сином» у 

торгівлі цукром з Південною 

Персією. Український селянин. – 

Черкаси: Черкаський 

національний університет ім. 

Б. Хмельницького, 2014. – 

Вип.14. – С.97-99. 

 Жінки династії Харитоненків: 

освітня та благодійна діяльність. 

Між правдою та сумнівами // 

Академія Яна Длугоша в 

Ченстохове. – Т.2, 2014. – С.149-

157.  

 Сумская региональная 

Чорноморському 

державному університету 

імені Петра Могили 

(2012-2015 рр.) 

 

Національний 

університет 

кораблебудування імені 

адмірала С.О. Макарова 

сертифікат НК №0026, 

«Миколаївщина і 

Північне Причорномор’я: 

історія і сучасність», 

від 21.09.2012 р. 
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периодическая пресса о династии 

сахарозаводчиков Харитоненко 

(1990-1999 гг.) // 

Государственнаявласть и 

крестьянство в ХIХ – начале ХХI 

века: сборник. – Коломна: 

Московский государственный 

областной социально-

гуманитарный институт, 2015. – 

С.38-42. 

Конференції: 

 Всеукраїнська науково-

методична конференція 

«Миколаївщина і Північне 

Причорномор'я: історія і 

сучасність.». – Миколаїв, 2015. 

 Міжнародна наукова 

конференція «Значення доробку 

синів св. Володимира для 

української незалежної держави, 

національної культури і 

духовності. Святі князі Борис і 

Гліб та Ярослав Мудрий». – 

Краків, 2015. 

 Міжнародна наукова 

конференція «Одеса і Південь 

України в українській і польській 

історіографії». – Одеса, 2015 

 Всеукраїнська наукова 

конференція «Шості Гуржіївські 

історичні читання». – Черкаси, 

2015. 

 Пятая Международная научно-

практическая конференция 

«Государственная власть и 

крестьянство в ХIХ – начале ХХI 

века». – Коломна, 2015. 

Керівництво дипломними роботами: 

 бакалаври – 2 

 магістри – 1 

3. Іовчева Начальник Чорноморський Кандидат політичних «Бакалавр» Основні публікації:  Диплом кандидата наук 

ДК №020969 від 3 
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Аліна 

Михайлівна 

відділу 

міжнародних 

зв’язків ЧДУ 

імені  

П. Могили,  

 

старший 

викладач 

кафедри 

історії ЧДУ 

ім. Петра 

Могили 

державний 

університет 

імені Петра 

Могили, 

2009 р. 

кваліфікація – 

магістр з 

політології, 

спеціалізація – 

політологія 

наук, спеціальність 

23.00.02 – політичні 

інститути та процеси. 

(Диплом кандидата 

наук ДК № 020969 від 

3 квітня 2014 р.) 

Тема: «Гендерна 

рівність в політичних 

процесах Республіки 

Сербія та України» 

 

Перехідні 

демократії з 

врахуванням 

досвіду країн 

Вишеградської 

четвірки 

(28 год.),  

Історія української 

культури 

(28 год.) 

 

«Магістр» 

Історія державних 

установ 

(28 год.) 

 

 Законодавче закріплення 

гендерної рівності в сучасних 

політичних системах Республіки 

Сербія та України // Грані. – 

Дніпропетровськ: 

Дніпропетровський національний 

університет імені Олеся Гончара, 

2012. – № 10 (90). – С. 110–114. 

 Роль освіти в процесі 

становлення гендерно-

збалансованої політичної 

системи в Республіці Сербії та 

Україні // Сучасна українська 

політика. – К. : Вид-во «Центр 

соціальних комунікацій», 2012. – 

Вип. 27. – С. 235–243. 

 Гендерні стереотипи в 

українській політиці // 

Політологічний вісник. – К. : 

«Інтас», 2012. – Вип. 62. – С.  

230–238. 

 Gender quotes in the political 

systems of the countries in 

transition such as Republic of 

Serbia and Ukraine // Science and 

Education a New Dimension // 

Humanities and Social Science. – 

Budapest, 2013. – Vol. 6. – P.78–

81. 

 Інформаційне суспільство в 

умовах глобалізаційного 

розвитку // Наукові праці. 

Політологія. – 2014. – Т. 236, 

Вип. 224. – С.108-111.  

Конференції: 

 Международная научно-

практическая конференция 

«Фундаментальные и 

прикладные науки сегодня» 

(Москва, 2013). 

 Всеукраїнська науково-

методична конференція 

квітня 2014 р. 

 

Посольство Федеративної 

Республіки Німеччина, 

Всеукраїнська 

громадська організація 

«Демократична дія», 

тренінг «Демократія та 

мас-медіа» (серпень 

2014 р.) 

 

НУК ім. Адмірала 

Макарова, науково-

методичний семінар 

«Україна і Білорусь: 

історія і сучасність» 

сертифікат № 3/334-

к/5.05.15 від 22.05.2015 р. 

 

Німецька служба 

академічних обмінів 

DAAD, науковий проект-

семінар «Ecology and 

Civil Society – 

Recognizing Opportunities 

and Acting upon Them» 

(22.09-05.10.2015р.) 

 

Шуменський університет 

ім. Єпископа Костянтина 

Преславського (м. Варна, 

Болгарія), 

кваліфікаційний курс і 

педагогічна  практика 

«Употреби на минало и 

настояне. Език, 

література, история», 

сертифікат 

№3992/16.06.2015 від 

13.06.2015р. 

 

Софійський університет 
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«Миколаївщина і Північне 

Причорномор'я: історія і 

сучасність.». – Миколаїв, 2015. 

Керівництво дипломними роботами: 

 бакалаври – 2 

Святого Климента 

Охридського (м. Софія, 

Болгарія), 

Кваліфікаційний 

педагогічний курс, 

сертифікат 

№1226/01.07.2015 від  

14.07.2015 р. 

 

4. Лозко 

Галина 

Сергіївна 

Професор 

кафедри 

історії 

ЧДУ ім. Петра 

Могили 

Київський 

державний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка 

(1977 р., 

філологічний 

факультет, 

спеціальність – 

українська 

мова і 

література, 

кваліфікація – 

філолог, 

викладач 

української 

мови і 

літератури). 

Доктор філософських 

наук, спеціальність 

09.00.12 – 

українознавство 

(Рішення ВАК від 

20.09.2007) 

Тема: «Актуалізація 

української 

етнорелігії в 

європейському 

контексті» 

 

Професор кафедри 

філософії 

(Рішення АК МОН 

від 14.04.2011 р.) 

 

«Бакалавр» 

Історія української  

культури 

(64 год.) 

Етнологія 

(38 год.) 

 

«Магістр» 

Спецкурс з 

етнології 

(28 год.) 

Актуальні 

проблеми етнології 

(28 год.) 

 

«Доктор 

філософії» 

«Філософія науки» 

(12 год) 

 

 

Основні публікації: 

 Етнодержавознавство: 

Філософсько-теоретичний вимір. 

Курс лекцій. – Тернопіль: 

Мандрівець, 2012. – 384 с.  

 Антологія християнства. 

Хрестоматія з релігієзнавства та 

культурології. Серія: «Пам’ятки 

релігійної думки України-Русі». 

– Тернопіль, 2013. – 376 с. ( 

«Книжка року–2012. ХIV 

Всеукраїнського рейтингу» у 

номінації «Обрії»: серія 

«Спеціальна література»). 

 Боги і народи: Етносоціальний 

вимір. Курс лекцій з 

релігієзнавства. – Тернопіль: 

Мандрівець, 2015. – 620 с. 

 Велесова Книга – Волховник. 

Текстологічне дослідження, 

літературний переклад, 

релігієзнавчий коментар, 

лексикографічний словник. – 

Видання 7-е виправлене і 

доповнене – Тернопіль, 2015. – 

520 с. 

 Постхристиянське суспільство: 

археофутуристичний прогноз // 

Наукові праці: науково-

методичний журнал. – Миколаїв. 

Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 

2012. – Вип. 189, Т. 201. 

Полтавський університет 

економіки і торгівлі 

Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

12СПВ 029034 від 

9.12.2013. 
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Соціологія. – С. 32–37. 

 Етнорелігійні архетипи у 

звичаєвому праві Давньої Русі // 

Наукові праці: науково-

методичний журнал. – Миколаїв. 

Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 

2013. – Вип. 213. Т.225. Серія 

«Соціологія». – С.60 –64. 

 Критерії типології НРР і 

релігієзнавча класифікація рідної 

віри // Наукові праці: 

Соціологія.– Випуск 246, том 

258. – С. 124 –131.  

 Етносоціальні категорії філософії 

релігії: «метафізика крові» та 

«нумінозна сила» // Наукові 

праці: Філософія. – Випуск 245, 

том 257. – С.58 - 64. 

 Еволюція уявлень про душу: від 

етнічних до світових релігій // 

Наукові праці: Філософія, 

Випуск 250, том 262. – С. 64-70. 

 Автентичні етнорелігії і 

проблеми типології нових 

релігійних рухів // Вісник 

Черкаського університету. Серія: 

Філософія. – №31 (364). 2015. – 

С. 96 – 106.  

Конференції: 

 Міжнародна наукова 

конференція «Нагальні проблеми 

рідновір’я та слов’янства» (м. 

Вроцлав –м. Соботка Польща), 

2012. 

 Ольвійський форум «Стратегії 

України в геополітичному 

просторі» (Севастополь, Крим), 

2012. 

 Міжнародна науково-практична 

конференція «Морально-етичні 

норми життя слов'ян» (Ужгород, 

2013). 
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 Наукова конференція «Велесова 

книга – елемент культури 

українського народу» (Київ, 

2013). 

 Міжнародна науково-практична 

конференція «Релігійні вчення 

про душу в слов'ян» (Мошченіци, 

Хорватія, 2014). 

 Міжнародна науково-практична 

конференція: «Культ предків у 

слов'ян» (Любляна, Словенія, 

2015). 

 Всеукраїнська наукова 

конференція «Україна в 

етнокультурному вимірі століть» 

(Київ, 2015). 

Керівництво дипломними роботами: 

 бакалаври – 2 

 магістри – 2 

 

5. Морозова 

Ольга 

Станіславів

на 

доцент 

кафедри 

історії ЧДУ 

ім. Петра 

Могили 

Миколаївський 

державний 

університет ім. 

О.В. Сухомлин

ського, 2001 р. 

Спеціальність – 

історія. 

Кваліфікація: 

вчитель історії 

й 

українознавств

а, викладач 

історії  

Кандидат історичних 

наук, спеціальність – 

07.00.01. – історія 

України (рішення 

ВАК від 20.09.07). 

Тема: «Рух за 

впровадження 

української мови в 

навчальних закладах 

України в кінці ХІХ – 

на поч. ХХ ст.» 

 

Доцент кафедри 

історії (рішення АК 

від 14.04.2011 р.) 

«Бакалавр» 

Історія України  

(56 год.) 

Історія української 

культури 

(74 год.) 

Спецкурс з 

краєзнавства 

(70 год.) 

 

Основні публікації: 

 Konflikt ukraińsko-polski w latach 

40.XX w. we współczesnej polskiej 

i ukraińskiej publicystyce i 

historiografii // Biuletyn 

Ukrainoznawczy. - №15. – 

Przemyśl: Południowo-Wschodni 

instytut naukowy w Przemyślu, 

2012. – p. 132-140. 

 Актуальні проблеми українсько-

польських відносин в новітній 

польській історіографії // 

Харківський історіографічний 

збірник. – Х.: ХНУ ім. 

В.Н.Каразіна, 2013. – Вип. 12. – 

С.95-111. 

 Badania w zakresie historii Ukrainy 

w polskich placówkach naukowych 

w latach 1989-2012, [w:]Rozdroża. 

Polsko-ukraiński dyskurs 

humanistyczny, red. Rafał 

Варшавський 

університет (Польща). 

Сертифікат № 541. 

Літня школа істориків 

«Східноєвропейські 

студії» 

від 21.07.2012 р. 
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Dymczyk, Igor Krywoszeja, 

Norbert Morawiec, Częstochowa-

Humań-Poznań 2013, s. 159-164. 

 Волинська трагедія у сучасній 

українській і польській 

історіографії // Чорноморський 

літопис. - Миколаїв: Вид-во ЧДУ 

ім. Петра Могили, 2013. – Вип. 7. 

– С. 105-111. 

 Дискусія українських і польських 

вчених навколо актуальних 

проблем спільної минувшини // 

Nowa Ukraina. Zeszyty historczno-

politologiczne.- Kraków-Przemyśl, 

2013. – S. 145-151. 

 Kwestia łemkowska w polskiej 

historiografii // Lemkowie, 

Bojkowie, Rusini - historia, 

współczesność, kultura materialna i 

duchowa / red. B.Halczak, S.Durda, 

R.Drozd... – Słupsk-Zielona Góra-

śvidnik. – 2014. – s.237-247. 

 Мовний аспект формування 

ЗУНР та висвітлення проблеми 

української мови в польській 

історіографії // Галичина. -2014. - 

№25-26.- С. 331-335. 

 Українсько-польські відносини 

часів ІІ Світової війни й 

післявоєнного періоду: 

історіографія питання // Zeszyty 

historyczne. Prace naukowe 

Akademii im.Jana Długosza w 

Częstochowie/ red. 

A.Stroynowskiego. – 2015. – T. 

XIV. – S.147-160. 

Конференції: 

 Міжнародна наукова 

конференція «Українська мова у 

житті та діяльності еліти в 

Україні протягом віків. Культура, 

наука, освіта, релігія, 
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суспільство, політика». – Краків, 

2012.  

 Міжнародна наукова 

конференція «Лемки, бойки, 

гуцули, русини – історія, 

сучасність, матеріальна та 

духовна культура» (з нагоди 120-

ої річниці заснування 

Словацького національного 

музею. – Свидник, 2013. 

 Міжнародна конференція «česká 

polonistická studia v evropskěm 

kontextu». – Прага, 2013. 

 Міжнародна конференція 

«Kontynuacja i zmiana. 

Historiografia krajów Europy 

środkowo-wschodniej wobec 

nowych tendencji w nauce XIX- 

XXI wieku». – Варшава, 2014. 

 Міжнародна конференція 

«Ziemia Słobodzka – Donbas – 

Krym – Chersoń – Odessa w źyciu 

Ukrainy do listopada 2014 roku. 

Historia, język, kultura, religia, 

gospodarka, polityka». – Краків, 

2014 р. 

 Міжнародна конференція 

«Dośwadczenie 25-lecia…». – 

Варшава, 2015. 

Керівництво дипломними роботами: 

 бакалаври – 2 

 магістри – 1 

 

6. Міронова 

Ірина 

Сергіївна 

Професор 

без вченого 

звання 

кафедри 

історії ЧДУ 

ім. Петра 

Могили 

Миколаївський 

державний 

педагогічний 

інститут, 

1998 р. 

Спеціальність 

– всесвітня 

Доктор історичних 

наук, спеціальність 

07.00.01. – історія 

України, 

(рішення ДАК від  

26.02. 2015). 

Тема: «Формування 

«Бакалавр» 

Історія України  

(58 год.), 

Спеціальні 

історичні 

дисципліни  

(24 год.), 

Основні публікації:  

 Поштові і поштово-телеграфні 

установи на півдні України в 

системі зв’язку російської 

держави (друга половина ХVІІ – 

початок ХХ ст.) : [монографія]. – 

Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра 

Могили, 2012. – 564 с. 

Доктор історичних 

наук, спеціальність 

07.00.01. – історія 

України, 

(рішення ДАК від  

26.02. 2015). 
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історія та 

основи 

правознавства, 

кваліфікація – 

вчитель 

всесвітньої 

історії та основ 

правознавства 

та розвиток поштових 

і поштово-

телеграфних установ 

на півдні України 

(остання чверть ХVІІІ 

– початок ХХ ст.)», 

 

Доцент кафедри 

історичних дисциплін 

(рішення АК МОН 

від 22.12.2006) 

 

Дидактика історії  

(18 год.),  

 

«Магістр» 

Спецкурс з 

джерелознавства, 

історіографії та 

методики  

(30 год.) 

 

«Доктор 

філософії» 

«Методологія 

історичних 

досліджень» 

(14 год) 

 

 Поштова цензура в Одесі (ХІХ – 

початок ХХ ст.) // Слов’янський 

вісник : зб. наук. праць. Серія 

«Історичні та політичні науки» / 

Рівненський державний 

гуманітарний університет, 

Рівненський інститут 

слов’янознавства Київського 

славістичного університету. – 

Вип. 14. – Рівне, 2012. – С. 65–69. 

 Поштово-телеграфний зв’язок на 

півдні Російської імперії в роки 

правління Олександра ІІІ (1881-

1894 рр.) // Записки історичного 

факультету : наук.-істор. 

видання. Вип. 23. – Одеса : 

Одеський національний 

університет ім. І. І. Мечникова, 

2012. – С. 288–303. 

 Земская почта Южной Украины в 

контексте экономических реформ 

Российской империи второй 

половины XIX в. // Актуальные 

проблемы гуманитарных и 

естественных наук. Журнал 

научных публикаций. – Москва, 

2013. – № 1 (48). – С. 76–80. 

 Военная цензура почтовой 

корреспонденции Одесского 

почтово-телеграфного округа в 

период Первой мировой войны // 

Историческая и социально-

образовательная мысль. – 

Краснодар, 2014. – № 1 (23). – С. 

54–57. 

 Реорганизация почтовой отрасли 

Российской империи в годы 

правления Александра І // 

Исторические, философские, 

политические и юридические 

науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы 
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теории и практики. – Тамбов, 

2014. – № 3 (41): в 2-х ч. – Ч. II. – 

C. 128–131. 

 Роль южноукраинского региона в 

создании международной 

телеграфной службы (вторая 

половина ХІХ – начало ХХ в.) // 

Zeszyty historyczne. Prace 

Naukowe Akademii im. Jana 

Długosza w Częstochowie. – 

T. XIII. – Czestochowa, 2014. – S. 

373–385. 

 Дмитро Прокопович 

Трощинський (1749–1829) – 

державний діяч Російської 

імперії, меценат української 

культури // Історичний архів. 

Наукові студії: Збірник наукових 

праць. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ 

ім. Петра Могили, 2015. – Вип. 

15. – С. 94-101. 

Конференції: 

 Науково-методична конференція 

«Могилянські читання» 

(Миколаїв, 2012- 2015). 

 Міжнародна науково-практична 

конференція «Південь України у 

вітчизняній історії» (Одеса, 

2012). 

Робота з аспірантами: 

– підготовка до захисту – 1 

Керівництво дипломними роботами: 

– бакалаври – 4  

– магістри – 2  

 

7. Підберезних 

Інна 

Євгенівна 

доцент 

кафедри 

історії ЧДУ 

ім. Петра 

Могили 

Миколаївський 

державний 

університет ім. 

О.В. Сухомлин

ського, 2002 р. 

Спеціальність - 

Кандидат історичних 

наук, спеціальність 

07.00.02. – всесвітня 

історія 

(рішення ДАК від 

22.12.2011). 

«Бакалавр» 

Нова та новітня 

історія Західної 

Європи і Америки 

(82 год.) 

Історія 

Основні публікації: 

 США та країни Далекого Сходу: 

1945-початок 1990-их років 

[навчальний посібник]. –  

Миколаїв: ЧДУ ім. Петра 

Могили, 2013. – 194 с. 

 Зовнішня політика та дипломатія 

Доцент кафедри 

всесвітньої історії  

(рішення АК МОН від 

25.04.2013) 
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педагогіка і 

методика 

середньої 

освіти. Історія, 

кваліфікація – 

магістр 

педагогічної 

освіти, 

викладач 

історії 

 

Тема: «Далекосхідний 

напрямок зовнішньої 

політики США в 

умовах Ялтинсько-

Потсдамської світової 

системи (1945-1991 

роки)» 

 

Доцент кафедри 

всесвітньої історії  

(рішення АК МОН від 

25.04.2013) 

 

слов’янських країн 

(46 год.) 

 

«Магістр» 

Інтелектуальна 

історія Європи 

(28 год.), 

 

 

США на Далекому Сході в 

умовах глобалізації: 

характеристика домінуючих 

напрямків // Актуальні проблеми 

міжнародних відносин: Збірник 

наукових праць. Випуск 107. Ч. I. 

- К.: Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, Інститут міжнародних 

відносин, 2012. – С. 208-214. 

 США-М’янма: проблеми 

взаємовідносин сучасної доби // 

Історичні записки: Збірник 

наукових праць. – Луганськ: Вид-

во СНУ ім. В.Даля, 2013. – 

Випуск 39. – С. 143-154. 

 Зовнішньополітичний напрям 

адміністрації Б. Обами на 

співробітництво з країнами 

Південно-Східної Азії // Наукові 

праці історичного факультету 

Запорізького національного 

університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 

2014. – Вип. XXXIX. – С. 224-

228. 

 Стратегічні інтереси США у 

Південно-Східній Азії // Наукові 

записки Тернопільського 

національного педагогічного 

університету імені Володимира 

Гнатюка. Серія: Історія. – 

Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. 

Гнатюка, 2014. – Вип. 2. – Ч. 3. – 

С.145-148. 

 Індонезія: шлях до 

прогресивного розвитку та 

демократії // Науковий вісник 

Східноєвропейського 

національного університету імені 

Лесі Українки. Серія: Історичні 

науки. – Луцьк: Вид-во 

Східноєвропейський 
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національний університет ім. 

Лесі Українки, 2015. – Вип. №5 

(306). – С. 129-134. 

 Історичний досвід 

міждержавного співробітництва 

та партнерства другої 

адміністрації Б.Обами з 

державами Південно-Східної Азії 

// Науковий вісник 

Дипломатичної академії України. 

Випуск 22. Зовнішня політика і 

дипломатія: традиції, тренди, 

досвід. Ч. I. Серія «Історичні 

науки». – К., 2015. – С. 52-57. 

 Приєднання США до Договору 

про дружбу та співробітництво з 

АСЕАН // Всесвітня історія та 

Схід. Збірник наукових статей. – 

Миколаїв: Іліон, 2015. – С. 50-56. 

Конференції: 

 II международная научно-

практическая конференція 

«Фундаментальная наука и 

технологии - перспективные 

разработки» (Москва-США, 

2013). 

 II Международная научная 

конференция «США: история, 

общество, культура» 

(Симферополь, 2014). 

 Міжнародна конференція 

«Виклики європейській 

архітектурі безпеки: український 

контекст» (Київ, 2014). 

 II Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

международных отношений и 

дипломатии (1918 г. – начало 

XXI в.)» (Витебск, 2015). 

 ХІІ Міжнародна науково-

практична інтернет-конференція 
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«Проблеми та перспективи 

розвитку науки на початку 

третього тисячоліття у країнах 

Європи та Азії» (Переяслав-

Хмельницький, 2015). 

  ІІ міжнародна науково-

практична конференція 

«Сполучені Штати Америки у 

сучасному світі: політика, 

економіка, право, суспільство» 

(Львів, 2015). 

 Міжнародна науково-практична 

конференція «Зовнішня політика 

і дипломатія: український і 

світовий досвід» (Київ, 2015). 

Керівництво дипломними роботами: 

 бакалаври – 2 

 магістри – 1 
8. Шевченко 

Наталія 

Володимирів

на 

Доцент 

кафедри 

історії ЧДУ 

ім. Петра 

Могили 

Полтавський 

державний 

педагогічний 

інститут ім. 

В.Г. Короленка, 

1975 р. 

Спеціальність - 

Історія, 

кваліфікація: 

вчитель історії і 

суспільствознав

ства 

Кандидат історичних 

наук, спеціальність – 

07.00.01. – історія 

України 

(рішення Ради в 

Інституті історії 

України АН України 

від 6.11.1991 р.). 

Тема: «Суспільно-

політичний рух в 

Україні у 60-70-х 

роках ХVІІІ ст.» 

 

Доцент кафедри 

історії України 

(рішення вченої Ради 

Миколаївського 

педагогічного 

інституту від 

1.02.1995 р.) 

«Бакалавр» 

Спецкурс 

гендерної історії 

(24 год.) 

Історія України 

(168 год.) 

 

Основні публікації: 

 Г. М. Теплов // Енциклопедія 

історії України. – Т.8. – К.: 

«Наукова думка», 2012. - С.538. 

 Український науковий інститут 

Гарвардського університету в 

інтеграційних процесах 

вітчизняної історіографії до 

світової історичної науки // 

Наукові праці: науково-

методичний журнал. – Миколаїв: 

Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 

2014. - Вип. 215. – Т. 227. Історія. 

– С.97-104;. 

 Русь Московська та Русь 

Литовська у дослідженні 

американського славіста Едварда 

Кінана // Чорноморський літопис. 

– Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім.. 

Петра Могили, 2013. - Вип. 8. – 

С. 82-89. 

Конференції: 

 «Ольвійський форум: стратегії 

НУК ім. Адмірала 

Макарова, науково-

методичий семінар 

«Україна і Білорусь: 

історія і сучасність» 

сертифікат №5/335-

к/5.05.15 

від 22.05.2015 р 
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України в геополітичному 

просторі». Землеробські 

цивілізації світу: історія, 

археологія, етнологія, екологія, 

економіка, політика, право 

(Миколаїв, 2012-2013). 

 Міжнародний науково-

методичний семінар «Україна і 

Білорусь: історія і сучасність» 

(Миколаїв, 2013). 

 Всеукраїнська науково-

методична конференція. «Досвід 

та тенденції розвитку суспільства 

в Україні: глобальний, 

національний та регіональний 

аспекти» (Миколаїв, 2014). 

 Науково-практична конференція 

«Історико-культурна спадщина в 

контексті відродження 

самобутності регіонів України» 

(Миколаїв, 2015) 

Керівництво дипломними роботами: 

 Бакалавр – 2 

 Магістр - 1 
9. Шкляж 

Йосип 

Михайлович 

Професор 

кафедри 

історії ЧДУ 

ім. П.Могили 

Одеський 

державний 

університет ім. 

І.І. Мечникова 

(1967 р.), 

кваліфікація – 

історик 

Доктор історичних 

наук, спеціальність 

07.00.03 – всесвітня 

історія 

(ИТ №002137 Москва 

від 14.07.1989 г.) 

Тема:«Давня культура 

народів Африки» 

 

Професор кафедри 

загальної історії 

(28.02.1991) 

«Бакалавр» 

Спеціальні 

історичні 

дисципліни  

(18 год.) 

Історія світової 

культури (14 год.) 

 

«Магістр» 

Спецкурс на 

іноземній мові 

(14 год.) 

 

«Доктор 

Основні публікації: 

 Международные отношения 

перед Отечественной войны 1812 

года: посвящается 200-летию. – 

Николаев : Илион, 2012 . – 45 с. 

 Большая игра : из истории 

русско-французкого 

дипломатического 

противостояния. – Николаев, 

2012. – 12 с. 

 В поисках тайны адмирала де 

Рибаса: записки историка. – 

Николаев, 2013. – 168 с. 

 Шкляж И. М. «Ты рождена 

воспламенять воображение 

поэтов …»: [историко-

литературные очерки]. – 

НУК ім. Адмірала 

Макарова, науково-

методичий семінар 

«Україна і Білорусь: 

історія і сучасність» 

сертифікат №5/337-

к/5.05.15 

від 22.05.2015 р. 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:229030/Source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:229030/Source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:229030/Source:default
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філософії» 

«Всесвітня історія» 

(14 год) 

Історіографія 

всесвітньої історії 

(14 год.) 

 

 

 

Николаев: Изд-во ЧГУ им. Петра 

Могилы, 2016. – 96 с. 

Конференції: 

 Всеукраїнська науково-

методична конференція. «Досвід 

та тенденції розвитку суспільства 

в Україні: глобальний, 

національний та регіональний 

аспекти» (Миколаїв, 2014). 

 Науково-практична конференція 

«Історико-культурна спадщина в 

контексті відродження 

самобутності регіонів України» 

(Миколаїв, 2015) 

Керівництво дипломними роботами: 

 Бакалавр – 4 

 

Особи, які працюють за сумісництвом 

10 Левченко 

Лариса 

Леонідівна 

Директор 

державного 

архіву 

Миколаївськ

ої області, 

 

Доцент  

кафедри 

історії ЧДУ 

ім. Петра 

Могили 

Російський 

державний 

гуманітарний 

університет, 

1992 р. 

Спеціальність 

– 

документознав

ство 

кваліфікація - 

документознав

ець, 

організатор 

НТІ 

Доктор історичних 

наук, спеціальність 

07.00.10 – 

документознавство, 

архівознавство 

(рішення ДАК від 

31.10. 2014 р.)  

Тема: «Розвиток 

архівної справи в 

Сполучених Штатах 

Америки, кінець 

XVIII – початок 

ХХІ ст.» 

 

Доцент кафедри 

історії 

(рішення 12 ДЦ 

№042348 від 

28.04.2015 р. 

 

«Бакалавр» 

Архівознавство  

(18 год.)  

 

«Магістр» 

Актуальні 

проблеми історії 

зарубіжних країн 

(42 год.) 

 

  

Основні публікації: 

 Архіви і архівна справа 

Сполучених Штатів Америки : 

історія та організація : 

[монографія] / Лариса 

Левченко. – Миколаїв : Іліон, 

2013. – 1204 с. 

 Формирование системы 

архивного образования в США: 

ученые, дискуссии, результаты / 

Л. Л. Левченко // Беларускі 

археаграфічны штогоднік. – 

Мінск, 2012. – Вып. 13. – С. 260–

274. 

 О структуре архивной системы в 

США / Л. Л. Левченко // 

Делопроизводство : 

ежеквартальный журн. – 

Кострома, 2013. – № 4. – С. 109–

117. 

 Общества архивистов в США / 

Л. Л. Левченко // Отечественные 

архивы. – Москва, 2013. – № 5. – 

Доктор історичних 

наук, спеціальність 

07.00.10 – 

документознавство, 

архівознавство 

(рішення ДАК від 

31.10. 2014 р.) 

 

Доцент кафедри історії 

(рішення 12 ДЦ 

№042348 від 

28.04.2015 р. 

 

Національна академія 

державного управління 

при Президентові 

України 

Свідоцтво 

12 СПК №735135, 

Інститут підвищення 

кваліфікації керівних 

кадрів, 

від 26.10.2012 р. 
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С. 66–79. 

 Історія Національного архіву 

США в працях американських 

авторів // Спеціальні історичні 

дисципліни. Число 22-23. – К.: 

Інститут історії України НАН 

України, 2013. – С. 6-25. 

 Видатний польський архівіст 

Густав Каленський та його праця 

«Brakowanie akt»  / 

Л. Л. Левченко // Архіви 

України. – К., 2014. – № 4–5. – 

С. 281–317. 

Конференції: 

 «Ольвійський форум: стратегії 

України в геополітичному 

просторі». Землеробські 

цивілізації світу: історія, 

археологія, етнологія, екологія, 

економіка, політика, право 

(Миколаїв, 2013-2015). 

 Всеукраїнська науково-

методична конференція. «Досвід 

та тенденції розвитку суспільства 

в Україні: глобальний, 

національний та регіональний 

аспекти» (Миколаїв, 2014). 

 Науково-практична конференція 

«Історико-культурна спадщина в 

контексті відродження 

самобутності регіонів України» 

(Миколаїв, 2015) 

Керівництво дипломними роботами: 

 Бакалавр – 1 

 

 

 

11 Піструіл 

Ігор 

Володимиров

ич 

Науковий 

співробітник 

Одеського 

археологічно

го музею 

Одеський 

державний 

університет ім. 

І.І. Мечникова, 

1995 р. 

Кандидат історичних 

наук, спеціальність 

07.00.04– археологія 

(рішення ВАК від 

11.05.2006). 

«Бакалавр» 

Історія 

первісного 

суспільства 

(28 год.) 

Основні публікації: 

 Коллекция кремневых изделий из 

с. Анетовка (сборы экспедиции 

под руководством Ф.А. 

Козубовского) // Человек в 

истории и культуре. Выпуск 2. 

Атестат доцента 

кафедри всесвітньої 

історії та методології 

науки 

(рішення АК МОН від 

28.04.2015) 
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НАН 

України 

 

Доцент 

кафедри 

історії ЧДУ 

ім. Петра 

Могили 

Спеціальність 

– історія, 

кваліфікація – 

історик, 

викладач 

історії 

Тема: «Різці на 

пам’ятках пізнього 

палеоліту Північно-

Західного 

Причорномор’я» 

 

Доцент кафедри 

всесвітньої історії та 

методології науки 

(рішення АК МОН 

від 28.04.2015) 

Спецкурс з 

археології 

(28 год.) 

 

«Магістр» 

Спецкурс з 

археології 

(20 год.) 

 

 

«Доктор 

філософії» 

«Історія 

археологічної 

науки» 

(14 год) 

 

 

Мемориальный сборник 

материалов и исследований в 

память лауреата 

Государственной премии 

Украины, академика РАЕН, 

профессора Владимира 

Никифоровича Станко. – Одесса: 

Смил, 2012. – С. 180-186. 

 Стоянка каменного века 

Катаржино 2 у 

с.Червонознаменка (Ивановский 

р- н Одесской области) // Stratum 

plus. – №2. – 2012. – С. 205-210. 

 The investigation of Stone Age 

sites of Katarzhino I and 

Katarzhino II near v. 

Chervonoznamenka (Ivanovka 

district of Odessa region) // 

Danubus. – 2013. – ХХХІ. – Р.51-

64. 

 Поздний каменный век // 

Древние культуры Северо-

Западного Причерноморья (к 95-

летию Национальной академии 

наук Украины) / Отв. ред. И.В. 

Бруяко, Т.Л. Самойлова. – 

Одесса: Одесский 

археологический музей, СМИЛ, 

2013. – С.10-40. 

 Пам’ятки епігравету північно-

західного Причорномор’я 

(проблема інтерпретації 

археологічних джерел) // Наукові 

праці історичного факультету 

Запорізького національного 

університету. – Вип. 41. – 

Запоріжжя, 2014. – С. 362-365. 

 Структура поселень 

епіграветських мисливців на 

бізона Північно-Західного 

Причорномор’я // Емінак. 

Науковий щоквартальник. - № 
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3(11). – 2015. – С. 13-20. 

 Кремневый инвентарь 

местонахождения Траповка // 

МАСП к 190-летию Одесского 

археологического музея 1825-

2015. – Вып. 13. – 2015. – С. 147-

154. 
Конференції: 

 «Ольвійський форум: стратегії 

України в геополітичному 

просторі». Землеробські 

цивілізації світу: історія, 

археологія, етнологія, екологія, 

економіка, політика, право 

(Миколаїв, 2013-2015). 

 Всеукраїнська науково-

методична конференція. «Досвід 

та тенденції розвитку суспільства 

в Україні: глобальний, 

національний та регіональний 

аспекти» (Миколаїв, 2014). 

 

 

 


