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Середній вік викладачів –
50 років



Кадровий склад

Загальна кількість викладачів  – 11

Кандидатів наук – 6Докторів наук – 5



Доктори наук

Капелюшний 
Валерій Петрович –
д.і.н., професор, 
завідувач кафедри

- Етнологія
- Історична етнологія
- Етногенез народів Азії
- Історична етногеографія
- Історичний туризм в країнах Європи
- Етнологія та етнографія народів Європи та 

Америки

Викладає курси:

Коцур Анатолій 
Петрович – д.і.н., 
професор кафедри

- Методологія історичних та  археологічних
досліджень

- Історія розвитку етнопсихології
- Вступ до  університетських студій
- Українська етнологія
- Вступ до спеціальності етнологія
- Методологія викладання історії у  закладах  вищої

освіти
- Методологія та  організація етнологічних

досліджень

Викладає курси:



Борисенко Мирослав 
Володимирович –
д.і.н., професор 
кафедри

- Українська етнологія
- Антропологія дизайну
- Етнологія
- Трансформація культури в урбанізованому

суспільстві
- Культура  та  побут міського населення
- Культура господарювання українців

Викладає курси:

Конта Ростислав 
Михайлович – д.і.н., 
професор кафедри

- Теорія та  методологія історії
- Етнологія
- Українська етнологія
- Прикладна етнологія
- Історія української етнології до кінця ХІХ ст.   
- Етнологія та  етнографія народів Європи та 

Америки 
- Українська етнологія в контексті розвитку

європейської науки

Викладає курси:



Казьмирчук Марія 
Григорівна – д.і.н., 
доцент кафедри

- Музейний туризм
- Особові джерела
- Меморіальний та  ностальгічний туризм 
- Релігійний туризм 
- Маєткова культура  України
- Історія зарубіжної етнології

Викладає курси:



Кандидати наук

Гончаров Олександр 
Петрович – к.і.н., 
доцент кафедри

- Історичне краєзнавство
- Розвиток етнологічних знань в Україні (від

початків писемності – до початку ХХ ст.) 
- Туристичне краєзнавство
- Екскурсологія
- Історичні села України:  історико-туристичний

потенціал

Викладає курси:

Громова Наталія 
Олександрівна –
к.і.н., доцент 
кафедри

- Календарна обрядовість українців
- Ментальність та  національний характер

етнічних спільнот
- Світоглядні уявлення українців
- Світоглядні уявлення народів світу
- Українська міфологія
- Етнографія
- Звичаєва культура  українців
- Етноси Давньої Європи

Викладає курси:



Ігнатенко Ірина 
Василівна – к.і.н., 
доцент кафедри

- Вступ до спеціальності етнологія
- Обрядово-магічна культура українців
- Етнологія
- Теорія та методологія етнологічної науки 
- Повсякдення та  міфологія сучасності
- Народне православ’я
- Народна  культура  українців
- Етнопсихологія

Викладає курси:

Кузіна Наталія 
Вікторівна – к.і.н., 
доцент кафедри

- Етнологія
- Історичне краєзнавство
- Вплив європейської культури на  українське

мистецтво
- Історичний туризм в Україні
- Українська національна ідея
- Історико-культурна  спадщина української

діаспори

Викладає курси:



Пилипенко Віктор 
Володимирович –
к.і.н., доцент 
кафедри

- Етнокультура міст і містечок
- Етнографія народів Північної Європи
- Народне мистецтво українців
- Пам‘ятки культури українців
- Матеріальна культура  українців
- Історичний туризм в країнах Північної

Америки 

Викладає курси:

Терес Наталія 
Володимирівна –
к.і.н., доцент 
кафедри

- Музеєзнавство
- Історична туризмологія
- Історичний туризм в Україні
- Етнотуризм
- Києвознавство
- Палаци і парки  світу

Викладає курси:



Освітні програми

Бакалаврат

Освітня програма «Історія України,  етнологія та  джерелознавство»

Освітня програма «Історія України та  культурна  антропологія»

Магістратура
Освітня програма «Етнологія»

Освітня програма «Історичне туризмознавство»



Періодичні видання кафедри

Етнічна історія народів Європи Часопис української історії

Краєзнавство МІКС



Загальна кількість публікацій викладачів
кафедри за 2017–2019 рр.

Монографій – 3

Підручників та  навчальних посібників – 6

Статей – 112

Тез – 76

Разом  всього:  197



Публікації, що входять до  наукометричних баз
Scopus   та Web of  Sciеnce

Коцур А.П. – 3

Конта Р.М. – 3

Капелюшний В.П. – 2

Всього – 8



Монографії

Загальна кількість – 3

Ігнатенко І.В. – 2017 р. Капелюшний В.П., 
Коваль О.Ф. – 2018 р. 

Капелюшний В.П.. 
Скидан О.В., 

Мельничук І.А. – 2018.



Підручники та навчальні посібники
Загальна кількість – 6

Ігнатенко І.В. – 2017 р. Ігнатенко І.В. – Т.1. 2017 р. Ігнатенко І.В. – Т.2. 2017 р. 



Пилипенко В.В. – 2018 р. Терес Н.В., ГорбаньТ.Ю. – 2017. Коцур А.П., 
Капелюшний В. П. – 2018. 



Участь викладачів кафедри у наукових
конференціях

Всеукраїнські наукові конференції та  круглі столи – 23

Міжнародні наукові конференції – 59
(З них зарубіжні – 17)

Разом: 82



Наукова  кафедральна  тема

«Етнологічна, краєзнавча та історико-
туристична проблематика в контексті
розвитку сучасної історичної науки»

Керівник теми: завідувач кафедри етнології та 
краєзнавства, д.і.н., проф. Капелюшний В.П.

За період з 2017 до квітня 2019 р. оприлюднено 1 монографію, 3
навчальних посібники, 77 статей у наукових часописах та
збірниках.
До теми, крім викладачів, залучались докторанти, аспіранти та
магістри кафедри.



Конференції та  круглі столи,
організовані кафедрою етнології та краєзнавства
2017 р. – Міжнародна конференція: Другі києвознавчі читання: історія та 

етнокультура. До 100-річчя Української революції 1917 – 1921 рр.



2017 р. – Міжнародна наукова конференція «Фінляндія – 100 років незалежності»



Квітень 2018 р. – Науково-
практичний семінар « Методи
історичної реконструкції в  
етнології та  археології» 

Травень 2018 р. – Круглий стіл
«Обговорення державної концепції
«Етнонаціональна політика в  
Україні»



5 квітня 2019 р. – Міжнародна науково-практична конференція «Історико-
культурний туризм: український та світовий досвід»

Кількість учасників: всього – 74 ; співробітників університету – 30; співробітників НАН України – 9;
провідних учених (академіків, член-кореспондентів, професорів) – 12;  в т.ч. іногородніх – 3
Іноземні учасники  – 7:



Докторантура

2018 – захист дисертації докторантки Орлик С.В. 
(науковий консультант  Капелюшний В.П.)

2018 – захист дисертації докторанта Житкова  О.А. 
(науковий консультант  Капелюшний В.П.)

Березень 2019 р. – рекомендовано  до  захисту дисертацію докторанта 
Пшеничного Т.Ю. (науковий консультант  Коцур А.П.)



Аспірантура

2017 р. - захист к дисертації Ю.Т. Кириченко (науковий керівник В.П.Капелюшний). 

2017 р. - захист к дисертації Л. Ю. Грицик (науковий керівник А.П.Коцур). 

2018 р. - захист дисертації В. Ю. Ящук (науковий керівник А.П.Коцур).

2018 р. – захист дисертації аспіранта Іванова Вячеслава (Науковий керівник Пилипенко В.В.)

лютий 2019 – захист дисертації аспіранта Мерінга Василя Олександровича

(Науковий керівник Конта  Р.М.)

березень 2019 р. –прийнято до захисту дисертацію Кузьменка Володимира

(Науковий керівник Борисенко М.В.) 

Аспіранти:
Роїк Ю. (Науковий керівник Гончаров О.П.) 

Рудюк В. (Науковий керівник Коцур А.П.) 

Латишева Д. (Науковий керівник Капелюшний В.П.) 

Гук М. (Науковий керівник Коцур А.П.) 

Волинець А. (Науковий керівник Конта Р.М.)



Наукова співпраця із зарубіжними вченими

Кафедра  етнології  та  краєзнавства установила тісні  зв‘язки з відповідними  кафедрами у 

Болгарії (Софія), Польщі (Варшава, Вроцлав, Торунь), Словаччині (Братислава), Хорватії 

(Загреб), Фінляндії (Турку)

У 2017 р. цикл лекцій магістрам-етнологам прочитав доцент  кафедри етнології

історичного факультету  Софійського університету «Св.Климент Охридський» (Болгарія) 

Тепавічаров Веселин.



У 2017 р. цикл лекцій магістрам-етнологам прочитала доктор філологічних наук, професор
Агнєшка Матусяк – завідувачка Відділу україністики в Інституті слов’янської філології
Вроцлавського університету,  директор Центру постколоніально-посттоталітарних студій на 
філологічному факультеті Вроцлавського університету (Wrocław, Польща) 



У  2018 р. професор Університету Турку Пекка Хакаміес (Фінляндія) прочитав цикл лекцій для 
студентів 3-го курсу спеціалізації «етнологія», а також розповів про можливості обмінів 
студентами, аспірантами та викладачами між Університетом Турку та Київським 
національним університетом імені Тараса Шевченка.

Теми лекцій проф. Пекки Хакаміеса:
• Сучасне розуміння поняття «фольклор».
• Історія дослідження фольклору у Фінляндії.
• Сучасні напрями фольклористики. 
• Дослідження усної історії у Фінляндії.



Наукове стажування викладачів кафедри за  
кордоном

01.09.2018 – 28.02.2019 рр. – м. Лінчепінг, Королівство Швеція , 
на факультеті тематичних досліджень, у відділі ґендерних студій.

Ігнатенко І.В.

квітень 2017 – Університет Турку (м. Турку, Фінляндія)
травень 2018 – Університет Коменського
(м. Братислава, Словаччина)
березень 2019 – Загребський університет (м. Загреб, Хорватія)

Конта Р.М.



- 20 - 25 березня 2018 – м. Торунь (Польща),  участь у роботі
третіх „Польсько-українських зустрічей” (Spotkania polsko-ukraińskie
III), організованих Інститутом історії та архівістики Університету
Миколая Коперніка
- 10 – 14 жовтня 2018 – м. Брашов (Румунія), Асоціація нумізматів
Румунії та  Центр культури «REDUTA».

Капелюшний В. П.

Липень 2018 – м.Перемишль (Польща), The East European State 
Higher School in Przemyśl.   

Коцур А.П.



- березень 2018 – наукове стажування на кафедрі етнології
історичного факультету  Софійського університету «Св.Климент
Охридський» (Болгарія)

Казьмирчук М.Г. 

Наукове стажування у Вроцлавському університеті
1-8 квітня 2017 року.

Кузіна Н.В.



Наукове стажування у Вроцлавському університеті квітень 2017.

Наукове стажування в Інституті Східної Європи Віденського
університету (березень 2019 р.).

Терес Н.В.



Громадська діяльність

Голова  спеціалізованої вченої ради Д 26.001.01

Капелюшний  В.П. 

Голова Київської міської організації Національної спілки краєзнавців
України

Член Київської міської науково-редакційної групи КМДА для підготовки
матеріалів до проекту «Місця пам’яті Української революції 1917-1921 
років» 

Гончаров О.П.



Заступник голови Київської міської організації Національної спілки
краєзнавців України

Експертна робота:

1.Член Комісії з питань найменувань (КМДА). Впродовж 2014 -2019 рр.  
взяла участь в підготовці експертних висновків щодо перейменування 219 
вулиць Києва. 

2. Член Комісії з встановлення пам’ятних знаків ( КМДА). Підготовка
історичних довідок та оцінка доцільності встановлення пам’ятних знаків
на честь осіб, запропонованих громадськістю Києва. 

Терес Н.В.

Членкиня міжнародної Асоціації майбутніх глобальних лідерів (Future 
Global Leaders (NFGL)

Членкиня української Асоціації дослідників жіночої історії.

Членкиня української Асоціації усної історії. 

Ігнатенко І.В.



Член Українського історичного товариства.
Член правління історико-культурологічного товариства імені
П. Калнишевського.

Коцур А.П.



Виступи на  телебаченні

Борисенко М.В.
2018 р. – Телеканал 24 канал, 2 зустрічі у  Програмі «Згадати все».

Коцур А.П.
Сумська обласне телебачення – інтерв‘ю з актуальних питань
українського державотворення (липень 2018 р.).



Терес Н.В.

Участь у зйомці 2 коротких фільмів в серії «Імена, увічнені у вулицях Києва»
(«Михайло Максимович», «Джеймс Мейс»). Еспресо ТБ. – 2017- 2018 рр.

«Імена, увічнені у вулицях Києва. Презентація інформаційно-комунікативного проекту».
20.12.2018 р. (Укрінформ). Участь в презентації 12 коротких фільмів про 12 видатних
художників, письменників, істориків та митців на телеканалі “Еспресо” та офіційному
youtube-каналі Департаменту суспільних комунікацій КМДА, на честь яких у столиці
перейменовано вулиці.

Участь у програмі «Великий ефір Василя Зими» про перейменування вулиць Києва.
26.12.2018.



Ігнатенко І.В.

«Історична правда з Вахтангом Кіпіані» (телеканал ZIK),

«Єдина країна з Володимиром Карагуяром» (Перший національний канал),

«Ранок з Констянтином Крупським» (телеканал «RTI»),

«Вересень. З Миколою Вереснем» (Перший національний канал),

«УТ-1 з Майклом Щуром» (Перший національний канал),

«Телебачення Торонто з Майклом Щуром» («UA: Перший канал),

«Світ особистості з Анною Іваницькою» (Перший національний канал), «Ранок з
«Культурою» (Телеканал «Культура»),

Виступила консультанткою до науково-популярних фільмів: «Злочин і чари» (телеканал
НТН), «Таємний код віри», Телеканал 1+1.



Виступи на  радіо

Борисенко М.В.

6 грудня 2018 р. радіо «Культура», Програма «У своїй тарілці»
4 січня 2019 р. Радіо «Громадське». Програма «Антикульт»
2 лютого 2019 Радіо «Громадське»,  Програма «Антикульт»

Капелюшний В.П.

Листопад 2017 р.  та  січень  2018 р. Радіо «Промінь» «До 100-річчя  Української  революції 
1917–1921  рр.»



Ігнатенко І.В.

«Громадське радіо з Іриною Славінською»,

«Шоу Вересня» (Радио «Вести»),

«Український вимір з Романом Колядою» («Українське радіо»),

«Вечірні зустрічі з Василем Шандро» («Українське радіо»),

«Без кордонів з Миколою Вереснем» (Радіо «Eра.Fm»)

Громова Н.О.

2017-2018 рр.  «Українське радіо» , цикл передач  про звичаї та  святкову обрядовість 
українського  народу



Профорієнтаційна робота

Доповідь «Актуальні питання історичного краєзнавства»  на 
мотиваційно-навчальній платформі профільної наукової школи
«Актуальні теми та сучасні тенденції досліджень історичної науки» 
Київського обласного комунального позашкільного навчального закладу 
«Мала Академія Наук учнівської молоді» та історичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.( 19 
листопада 2018 року). 

Гончаров О.П.

Щорічні зустрічі зі школярами Недригайлівщини та Роменщини (Сумська
область), де інформується про наш факультет, кафедри, спеціальності.

Коцур А.П.



Доповідь «Актуальні питання етнології та туризмознавства »  на 

мотиваційно-навчальній платформі профільної наукової школи «Актуальні

теми та сучасні тенденції досліджень історичної науки» Київського

обласного комунального позашкільного навчального закладу «Мала 

Академія Наук учнівської молоді» та історичного факультету Київського

національного університету імені Тараса Шевченка.( 19 листопада 2018 

року).

Кузіна Н.В.



Всеукраїнська олімпіада

«Єдина Україна: історія соборницького
поступу»

ІІ  етап – 81 учасник із 16 областей  України
І етап – 121 учасник



Оновлений сайт кафедри

В 2018 році розпочав роботу оновлений кафедральний сайт –
http://ethnic-studies.knu.ua/

http://ethnic-studies.knu.ua/


Дякуємо за увагу!


