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рр.): історико-функціональний аспект, 

типологічна характеристика» 

Інформація про державні нагороди та почесні 

звання 

 

Дата, з якої працює в інституті  

Стаж науково-педагогічної та/або наукової 

роботи. Тип 

науково-педагогічний 

Стаж науково-педагогічної та/або наукової 

роботи. Років 

6 

ОК, які викладає НПП 

Зв’язки з громадськістю, маркетингові 

комунікації, івент-маркетинг, рекламний 

менеджмен, інтернет-маркетинг. 

Відомості про підвищення кваліфікації 2020 р., Міністерство освіти і науки 

України Запорізький національний 

університет, м. Запоріжжя, свідоцтво про 

підвищення кваліфікації (стажування) 

науково-педагогічних працівників № СС 

02125243/0143-20 від 27 квітня 2020 р. 

Тема стажування: «Вивчення методик 

викладання історії української 

журналістики» в обсязі 120 годин (4 

кредити). 

 

Додаткові показники, що визначають кваліфікацію працівника (за 

останні п’ять років) 
1. Наявність не менше п’яти 

публікацій у періодичних 
 



наукових виданнях, що включені 

до переліку фахових видань 

України, до наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web of Science 

Core Collection; 

2. Наявність одного патенту на 

винахід або п’яти деклараційних 

патентів на винахід чи корисну 

модель, включаючи секретні, або 

наявність не менше п’яти свідоцтв 

про реєстрацію авторського права 

на твір 

 

3. Наявність виданого підручника 

чи навчального посібника 

(включаючи електронні) або 

монографії (загальним обсягом не 

менше 5 авторських аркушів), в 

тому числі видані у співавторстві 

(обсягом не менше 1,5 

авторського аркуша на кожного 

співавтора); 

Базака Р. Преса Кіровоградщини (1874 –1921 рр.): 

історико- функціональний аспект, типологічна 

характеристика : монографія / Базака Роман 

Вікторович. – Кропивницький: Центрально-

Українське видавництво, 2018. – 270 с. (Обсяг 15,8 

д.а.) 

4. наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування; 

 

5. Захист дисертації на здобуття 

наукового ступеня (за останні 

п’ять років) 

 

6. Наукове керівництво 

(консультування) здобувача, який 

одержав документ про 

присудження наукового ступеня 

 

7. Участь в атестації наукових 

кадрів як офіційного опонента або 

члена постійної спеціалізованої 

вченої ради, або члена не менше 

трьох разових спеціалізованих 

вчених рад; 

 

8. Виконання функцій 

(повноважень, обов’язків) 

наукового керівника або 

 



відповідального виконавця 

наукової теми (проекту), або 

головного редактора/члена 

редакційної колегії/експерта 

(рецензента) наукового видання, 

включеного до переліку фахових 

видань України, або іноземного 

наукового видання, що 

індексується в бібліографічних 

базах; 

9) робота у складі експертної ради 

з питань проведення експертизи 

дисертацій МОН або у складі 

галузевої експертної ради як 

експерта Національного агентства 

із забезпечення якості вищої 

освіти, або у складі 

Акредитаційної комісії, 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 або фахової передвищої 

освіти МОН, наукових/науково-

методичних/експертних рад 

органів державної влади та 

органів місцевого 

самоврядування, або у складі 

комісій Державної служби якості 

освіти із здійснення планових 

(позапланових) заходів 

державного нагляду (контролю); 

 

10. Наукове консультування 

підприємств, установ, організацій 

не менше трьох років, що 

здійснювалося на підставі 

договору із закладом вищої освіти 

(науковою установою) 

 

11. Наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), 

та/або науково-експертних 

публікацій з наукової або 

професійної тематики загальною 

кількістю не менше п’яти 

публікацій 

1. Базака Р.В. Ідейно-політичний дискурс преси 

Кіровоградщини періоду Денікінщини. Минуле і 

сучасність: Таврія. Херсонщина. Каховка: збірник 

матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної 

краєзнавчої конференції з міжнародною участю (14 – 

15 вересня 2017 р.) / Упоряд. М.В. Гончар. – Каховка 

– Херсон: Гілея, 2017. – С. 88 – 91. 

2. Базака Р.В. Фонди Державного архіву 

Кіровоградської області як джерело вивчення історії 

розвитку офіційної преси краю другої половини ХІХ 

– початку ХХ століття. Історико-культурна 



спадщина: збереження, доступ, використання: збірка 

наукових праць / відп. ред. Тюрменко І. Тернопіль: 

ФОП Шпак В.Б., 2017. С. 18 – 21. 

3. Базака Р.В. Внесок Михайла Завадського у 

розвиток видавничої справи та освіти краю. Між 

Бугом і Дніпром. Науково-краєзнавчий вісник 

Центральної України. – Кропивницький : 

Центрально-Українське видавництво, 2017. – Вип. 

VII/VIII. – С. 104 – 110. 

4. Базака Р.В. Офіційна преса Єлисаветградщини і 

Олександрійщини в системі інформаційної діяльності 

місцевого самоврядування. Минуле і сучасність: 

Таврія. Херсонщина. Каховка: збірник матеріалів ІІІ 

Всеукраїнської науково-практичної краєзнавчої 

конференції (14 – 15 вересня 2018 р.) / Упоряд. 

М.В. Гончар. – Каховка – Херсон: Гілея, 2018. – С. 21 

– 25. 

5. Базака Р. Преса медичного спрямування як 

платформа для фахової комунікації лікарів 

Єлисаветграда. Між Бугом і Дніпром. Науково-

краєзнавчий вісник Центральної України. – 

Кропивницький : Центрально-Українське 

видавництво, 2018. – Вип. IХ. – С. 147 – 150. 

6. Базака Р. Інформаційна діяльність органів 

місцевого самоврядування Єлисаветграда другої 

половини XIX – початку XX століття.  

Між Бугом і Дніпром. Науково-краєзнавчий вісник 

Центральної України. – Кропивницький : 

Центрально-Українське видавництво, 2018. – Вип. Х. 

– С. 91 – 99. 

7. Базака Р. Колекція періодичних видань Державного 

архіву Кіровоградської області як джерело вивчення 

історії краю кінця ХІХ – початку ХХ століття. 

Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. 

Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 29-30 

червня 2016 р., м. Дніпро. / Наук. Ред.. 

О.Ю.Висоцький. – Дніпро : Роял Принт, 2016. – С. 

300 – 302. 

8. Базака Р.В.  Типологічна система преси 

Кіровоградщини кінця ХІХ – початку ХХ ст. Освіта і 

наука в умовах глобальних трансформацій. Матеріали 

Всеукраїнської наукової конференції. 24-25 

листопада 2017 р., м. Дніпро. Частина ІІ. / Наук. ред. 

О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2017. – С. 

269 –271. 

9.  Базака Р.В. Ідейно-політичний дискурс 

преси Кіровоградщини початку ХХ століття. Україна 

в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. 

Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції. 

30-31 березня 2018 р., м.Дніпро. Частина ІІ. / Наук. 

ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2018. 

– С. 212 – 213. 

10. Базака Р. 102 роки тому «Кіровоградська правда» 

стартувала вперед / Р. Базака // Кіровоградська 

https://irbis.library.kr.ua/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KPKK&P21DBN=KPKK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0,%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD


правда. – 2020. – 6 лютого. – С. 3. 
12. Проведення навчальних занять 

із спеціальних дисциплін 

іноземною мовою (крім дисциплін 

мовної підготовки) в обсязі не 

менше 50 аудиторних годин на 

навчальний рік; 

 

13. Керівництво студентом, який 

зайняв призове місце на I або II 

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 

У 2020 році підготував до І Всеукраїнському конкурсі 

з OSINT-аналітики, ініційованому Центром медіа 

аналітики «Cyber Media Track» студентку третього 

курсу Діану Коверзнєву, яка посіла друге призове 

місце. 

Керівництво постійно діючим студентським 

науковим гуртком «Історія журналістики». 

14. Керівництво школярем, який 

зайняв призове місце III-IV етапу 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових навчальних 

предметів, II-III етапу 

Всеукраїнських конкурсів-

захистів науково-дослідницьких 

робіт учнів - членів 

Національного центру “Мала 

академія наук України”; участь у 

журі III-IV етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових 

навчальних предметів чи II-III 

етапу Всеукраїнських конкурсів-

захистів науково-дослідницьких 

робіт учнів - членів 

Національного центру “Мала 

академія наук України” (крім 

третього (освітньо-

наукового/освітньо-творчого) 

рівня) 

 

15. Діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях 

член Національної спілки краєзнавців України. 

Членський квиток №0748 від 17 травня 2016 року 

16. Досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти 

років (крім педагогічної, науково-

педагогічної, наукової діяльності) 

 

 


