Додаток 1
Звіт про наукову роботу центру/лабораторії у 2017 році
Інститут громадянської освіти імені С. Рябова НаУКМА
(Назва центру/лабораторії)
Керівник (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання):
Людмила Зубрицька, директор Інституту громадянської освіти імені С. Рябова
НаУКМА, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології
Дата створення центру/лабораторії _______1999 р.____________________________________

1. НАПРЯМ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:
1. Громадянська освіта в Україні
2. Дослідження наукової спадщини С.Рябова
3. Політична міфологія

2. АНОТОВАНІ ЗВІТИ ПО НАУКОВИМ ТЕМАМА/ПРОЕКТАМ, які виконуються в
центрі/лабораторії:

Тема: РЯБІВСЬКІ ЧИТАННЯ
Керівник: Зубрицька Людмила Йосипівна, кандидат політичних наук, доцент кафедри
політології.
Термін виконання: 2017 – 2018 рр.
Джерело фінансування: благодійні кошти
Реєстраційний номер в УкрІНТЕІ: не зареєстровано
Мета роботи: актуалізація, дослідження та переосмислення творчої спадщини Сергія
Геннадійовича Рябова.
Очікувані результати роботи:. Конкурс студентських робіт, низка щодо проблематики
творчого спадку С.Рябова
Кількість виконавців: 6
Стислий опис отриманих наукових результатів.
1. Проведено конкурс студентських робіт, який тривав протягом чотирьох місяців у
2017 роціі. Перед студентами було поставлене завдання - проаналізувати науковий спадок
С.Г.Рябова та написати статтю, обравши один з тематичних напрямків, які досліджував
український науковець, та спираючись на його ідеї.
Із тринадцяти конкурсних робіт призовими стали чотири.
У конкурсі взяли участь студенти не лише Національного університету «КиєвоМогилянська академія», а й із Чорноморського національного університету імені Петра

Могили, Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського
інституту мистецтв ім. Р. М. Глієра.
2. Проведено наукову конференцію, метою якої було оглянути і охарактеризувати
наукову спадщину, результати досліджень українського науковця Сергія Рябова, які досі
продовжують зберігати свою актуальність та привертають увагу сучасних дослідників
3. Підготовлено збірку студентських наукових робіт, що брали участь у конкурсі
«РЯБІВСЬКІ ЧИТАННЯ».
Збірку розміщено на сайті кафедри політології НаУКМА.
http://political-science.ukma.edu.ua
4. Підготовлені наукові статті за результатами досліджень.

Практична цінність результатів та продукції
Завдяки конкурсу та конференції популяризовано ідеї громадянської освіти, які розробляв
С.Рябов, повернено до життя ряд тез, що не втрачають актуальності, сформовано у
студентства навички проведення наукових досліджень.
Використання результатів дослідження у навчальному процесі.
Результати проекту реалізуються у науковій роботі студентів та аспірантів кафедри
політології, у написанні дипломних робіт.
Перспектива нового проекту
Діяльність в рамках проекту дала можливість створення Школи громадянської освіти.

3. НАУКОВИЙ ДОРОБОК ЗА ПІДЗВІТНИЙ РІК:
3.1. П у б л і к а ц і ї:
3.1.1. Монографії
3.1.1.1. Одноосібні
3.1.2. Інше
3.1.2. Підручники та навчальні посібники
•

•

Амельченко Н.А. Методичні рекомендації для вчителів загальноосвітньої школи з
питань висвітлення тем «Виборчий процес», «Політична система в Україні: участь
громадян», «Законодавство для молоді» і «Молодь в урядових програмах».- Київ,
2017.- 88 с.
Рябівські читання: творчість яку варто вивчати. Збірка наукових студентських
статей.( заг. ред. – Зубрицька Л.Й.), – Київ, 2017 – 134 с./ http://politicalscience.ukma.edu.ua

3.1.3. Інше
Тези доповідей
1. Зубрицька Л. Й. Причини актуалізації міфу в період кризи / "Дні науки філософського факультету
– 2017", Міжн. наук. конф. (2017 ; Київ). Міжнародна наукова конференція "Дні науки
філософського факультету – 2017", 25-26 квіт. 2017 р. : – К. : Видавничо-поліграфічний центр
"Київський уні- верситет", 2017. – Ч. 8. – 213 с.

3.2. Н а у к о в і с т а т т і
3.2.1. В інших виданнях України
•

•

•

Зубрицька Л. Й. Активізація міфу у період кризи: особливості міфологем «війни» та
«героя»/ Наукові записки НаУКМА. Том 186, Політичні науки / Національний
університет
"Києво-Могилянська
академія",
Київ,
2016.С. 72-76.
Кисельов С. О., Поліщук Ю. В. Науковий спадок, що не втрачає своєї актуальності:
теорія держави у працях Сергія Геннадійовича Рябова // Наукові записки НаУКМА.
Політичні науки (подана до розгляду).
Зубрицька Л. Й. , Побережник А. Громадянська освіта у творчості Сергія Рябова як
спосіб поширення та утвердження цінностей громадянського суспільства// Наукові
записки НаУКМА. Політичні науки (подана до розгляду).

•

3.2.2. В іноземних виданнях
3.2.3. В іноземних журналах
4. УЧАСТЬ У НАУКОВИХ ЗАХОДАХ: КОНФЕРЕНЦІЯХ, СЕМІНАРАХ, ЛІТНІХ
ШКОЛАХ ТОЩО.
4.1. Перелік наукових заходів, організованих центром/лабораторією (назва
наукового заходу, дата, країна, місто, джерело фінансування):
•

Організовані і проведені самостійно центром/лабораторію:
..1.
•

Національні/регіональні
Конференція “РЯБІВСЬКІ ЧИТАННЯ”, 19 травня 2017 р., м. Київ (в рамках
конференції відбулось підведення конкурсу студентських робіт та нагородження
переможців). Співорганізатор конференції: кафедра політології НаУКМА.

•

Семінар-нарада з членами експертної комісії щодо механізму оцінювання
конкурсних студентських робіт за участі:

Амельченко Наталія Анатоліівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри
політології Національного університету «Києво-Могилянська академія»
Дем’янчук Олександр Петрович, доктор політичних наук, професор кафедри політології
Національного університету «Києво-Могилянська академія»
Зубрицька Людмила Йосипівна, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології,
Директор Інституту громадянської освіти імені Сергія Рябова НаУКМА
Кисельов Сергій Олегович, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри
політології Національного університету «Києво-Могилянська академія»
Новічкова Олександра Сергіївна, старший викладач кафедри політології Національного
університету «Києво-Могилянська академія»
ПУБЛІЧНІ ЛЕКЦІЇ:

•
•

Публічна лекція випускника НаУКМА, журналіста DW Дмитра Прокопчука
«Журналістика і політичний контент» м. Київ, НаУКМА, 13 лютого 2017 р.
https://www.facebook.com/events/231209287340776/

•

Публічна лекція тележурналіста В’ячеслава Піховшека «Особливості
політичного спічрайтингу», м. Київ, НаУКМА, 27 лютого 2017 р.
https://www.facebook.com/events/379964002387256/

•

Публічна лекція Олександри Пікузи, випускниці KMBS, Digital Marketing Strategist в
агенції PR Space «SMM в політичній практиці», м. Київ, НаУКМА, 20 лютого
2017 р
https://www.facebook.com/events/1858839881019930/

•
•
•

Публічна лекція випускника НаУКМА, журналіста DW Дмитра Прокопчука
«ЗМІ та політика» м. Київ, НаУКМА, 25 січня 2018 р.
https://www.facebook.com/events/466953810368469/

• Публічна лекція відомого французького історика та політолога Анн де Тангі
«Джерела могутності Радянського Союзу», м. Київ, НаУКМА, 14 березня 2017
р. (спільно з кафедрою політології НаУКМА)
•
•

https://www.facebook.com/events/1828103040763282/
Публічна лекція випускника НаУКМА, редактора телеканалу 112. Україна
Віталія Прудіуса «Проект для студентства New TV generation». м. Київ,
НаУКМА, 14 травня 2017 р.

• Публічна лекція комерційного директора ЛТЕК Енерго Віталія Бутенко
«Досвід управління в умовах невизначеності». м. Київ, НаУКМА, 18.05. 2017.
(спільно з кафедрою політології НаУКМА)

4.2 Доповіді співробітників кафедри/наукового підрозділу на конференціях,
семінарах, круглих столах:
4.2.1. Національних/регіональних
1. Амельченко Н. Організація і проведення колоквіума з громадянської освіти для вчителів
загальноосвітніх шкіл.- м. Чернігів., 10 березня 2017 р.
2. Амельченко Н. Організація і проведення колоквіума з громадянської освіти для вчителів
загальноосвітніх шкіл.- Бровари Київської обл., 17 березня 2017 р.

3. Зубрицька Л.Й. Місце громадянської освіти в системі освіти України/ Круглий стіл
«Освітня реформа: інновація чи деградація», м. Київ, вересень, 2017 р.
4. Зубрицька Л. Й. “Рябівські читання”- проект шани та памяті/ Конференція «Рябівські
читання», м. Київ, 19 травня, 2017 р
5. Кисельов С. О. Громадянське суспільство та громадянська освіта / Конференція «Рябівські
читання», м. Київ, травень, 2017 р.
6. Амельченко Н. Сергій Рябов - людина, яка не розчарувала/ Конференція «Рябівські
читання», м. Київ, травень, 2017 р.
7. Дем’янчук О. П. Науковий спадок С. Рябова/ Конференція «Рябівські читання», м. Київ,
травень, 2017 р.
8. Кисельов С. О. Виступ на «круглому столі» «America House. Українські освітні трансформації
у глобальному контексті: ініціативи знизу». 15.06.2017.
9. Кисельов С. О. Участь у форумі: «Освіта дорослих і розвиток громадянського суспільства». –
Київ, 2-3 листопада 2017.
10. Зубрицька Л.Й. Участь у форумі: «Освіта дорослих і розвиток громадянського суспільства».
– Київ, 2-3 листопада 2017.

5. МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО (З ЯКИМИ УНІВЕРСИТЕТАМИ,
ФІРМАМИ ТОЩО). СПІЛЬНІ НАУКОВІ ПРОЕКТИ ТА ІНШІ ЗАХОДИ.
У 2017 році підписано Меморандум про співробітництво з ГО «СТОП КОРУПЦІЇ» щодо
організації та проведення протягом 2018 року серії навчальних тренінгів рамках «Школи
громадянської освіти».
6.

УЧАСТЬ
СТУДЕНТІВ
ЦЕНТРУ/ЛАБОРАТОРІЇ

ТА

АСПІРАНТІВ

НАУКМА

У

РОБОТІ

(У кожному підпункті подати список студентів/аспірантів, вказавши ПІБ, кафедру та рік
навчання):

6.1. Студенти/аспіранти, які беруть участь у виконанні науково-дослідних тем:
– з оплатою праці (прізвище, ім’я, курс, наукова тема, джерело
фінансування);
– без оплати (прізвище, ім’я, курс, наукова тема).

6.2. Студенти/аспіранти, які на базі центру/лабораторії виконували кваліфікаційні
бакалаврські та магістерські роботи:
(прізвище, ім’я, курс, тема кваліфікаційної роботи, науковий керівник).
6.3. Кількість опублікованих статей, тез доповідей за участю студентів 15, із них
самостійно 13 (перелік статей і назви наукових видань, де їх надруковано).
Рябівські читання: творчість яку варто вивчати. Збірка наукових студентських
статей.( заг. ред. – Зубрицька Л.Й.), – Київ, 2017 – 134 с./ http://politicalscience.ukma.edu.ua
Статті:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Романів Любомир. Особливості громадянського суспільства у демократичних
системах (есе на основі творчості професора Сергія Рябова).
Побережник Артем. Громадянська освіта у творчості Сергія Рябова як спосіб
поширення та утвердження цінностей громадянського суспільства.
Поліщук Юрій. Науковий спадок, що не втрачає своєї актуальності: теорія
держави у працях Сергія Геннадійовича Рябова
Когут Оксана. Громадянська освіта та культура України в сучасному контексті (на
основі наукової спадщини Рябова С. Г.).
Креховець Аліна. Явка на вибори, як складова легітимності влади
Хилько Марія. Громадянська культура та її виховання: матеріали, концепція у
науковому доробку Сергія Рябова, їх використання на сучасному етапі розвитку
Гринь Анастасія. Концепти громадянської освіти у творчості С. Г. Рябова
Карпенко Олена. Теорії політики, держави та влади у науковій спадщині Сергія
Рябова
Побережник Гліб. Громадянське суспільство та політична культура
Сирота Олег. Актуальність концепції політичних виборів С. Г. Рябова
Пікалова Тетяна. Співробітництво України і ЄС у сфері освіти як чинник
підвищення рівня громадянської освіти
Костенко Карина. Особливості розвитку громадянської освіти у демократичному
суспільстві
Вороніна Яна. Проблеми теорії політики, держави та влади: історичнофілософський погляд

• Кисельов С. О., Поліщук Ю. В. Науковий спадок, що не втрачає своєї актуальності:
теорія держави у працях Сергія Геннадійовича Рябова // Наукові записки НаУКМА.
Політичні науки (подана до розгляду).
• Зубрицька Л. Й., Побережник А. Громадянська освіта у творчості Сергія Рябова як
спосіб поширення та утвердження цінностей громадянського суспільства// Наукові
записки НаУКМА. Політичні науки (подана до розгляду).

6.4. Студенти/аспіранти, які брали участь у проведенні заходів центру/лабораторії:
(прізвище, ім’я, курс, назва заходу, форма участі).
Приходько Петро, 3 курс, проект «РЯБІВСЬКІ ЧИТАННЯ», організаційні питання
конкурсу та конференції
Слюсар Юлія, 4 курс, проект «РЯБІВСЬКІ ЧИТАННЯ», редактор онлайн-проекту
«Згадуючи Сергія Рябова»
Побережник Артем, 3 курс, проект «РЯБІВСЬКІ ЧИТАННЯ», організаційні
питання конкурсу та конференції
Мазниченко Богдан, 3 курс, проект «РЯБІВСЬКІ ЧИТАННЯ», організаційні
питання конкурсу та конференції
Івахнюк Володимир, 3 курс, проект «РЯБІВСЬКІ ЧИТАННЯ», організаційні
питання конкурсу та конференції

Мажар Андрій, 3 курс, проект «РЯБІВСЬКІ ЧИТАННЯ», організаційні питання
конкурсу та конференції.

7. ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ/ЛАБОРАТОРІЇ
(вказати види діяльності, які здійснював центр/лабораторія, їх результат та джерело
фінансування)
•

Онлайн-проект «Згадуючи Сергія Рябова» у мережі Facebook
(волонтерська діяльність) :

Олександр Дем’янчук: “Сергій Рябов випередив все, що зараз відбувається, на добрий
десяток років”
https://www.facebook.com/notes/julia-slussar/%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9-%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%BE%D0%B2-%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D1%89%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%94%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B5/1500896379974001/

Сергій Кисельов: “Сергій Геннадійович не просто вмів, а й любив всю відповідальність брати
на себе”
https://www.facebook.com/notes/julia-slussar/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9-%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%BC%D1%96%D0%B2-%D0%B0-%D0%B9-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%B2-%D0%B2%D1%81%D1%8E%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82/1477638295633143/

Маргарита Чабанна: “Сергій Геннадійович дуже відповідально підходив до своїх
слів”
https://www.facebook.com/notes/julia-slussar/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%B4%D1%83%D0%B6%D0%B5-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D0%B4%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%97%D1%85-%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2/1493960584000914/

Володимир Кушніренко: “Сергій Геннадійович жив наукою, не просто в практиці
життя, а ще й у своєму ціннісному вимирі”
https://www.facebook.com/notes/julia-slussar/%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%B6%D0%B8%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%8E-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F-%D0%B0/1493985883998384/

• Створення онлайн-бібліотеки праць С. Рябова (робота
триває, на волонтерських засадах)

Дата 23.03.2018 р.
Керівник наукового центру/лабораторії

Зубрицька Л.Й.

