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ПІБ Ямполець Павло Віталійович 
Науковий ступінь 

/ вчене звання 

кандидат історичних наук 

Посада Завідувач кафедри «Загальнонаукових, соціальних і 

поведінкових дисциплін» Чернігівського інституту імені 

Героїв Крут ПрАТ «Вищий навчальний заклад  

«Міжрегіональна Академія управління персоналом». 
Науково-

педагогічна 

діяльність 

Науково-педагогічний стаж роботи -22 роки. Працював 

на посадах старшого викладача і доцента в наступних 

закладах: Чернігівський навчально-підготовчий центр 

Інституту муніципального менеджменту і бізнесу, 

Чернігівський інститут Української академії бізнесу і 

підприємництва,Чернігівська філія Рівненського 

інституту слов’янознавства КСУ, Національний 

педагогічний університет імені М.Драгоманова, 

Чернігівський інститут імені Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

Досвід іншої (не 

науково-

педагогічної) 

роботи 

Педагогічний стаж роботи-7 років. Працював на посадах 

викладача в наступних закладах: Чернігівське базове 

медичне училище, Чернігівський державний механіко-

технологічний технікум 

Дослідження і 

розробки за 

останні 5 років 

Приймаю активну участь в роботі науково-

дослідницького центру  "Слов'янський світ" при кафедрі 

історії і археології країн центрально-східної Європи 

НПУ ім.М.П. Драгоманова. Центр є осередком 

розроблення сучасної концепції слов’янознавства. В 

цьому зв'язку, розробив програму і тривалий час 

викладав студентам історичного факультету НПУ імені 

М.П.Драгоманова окремий курс - Міжнародні відносини 

східнослов'янських народів. 

Підвищення 

кваліфікації за 

У 2020 році, на базі ПрАТ «Вищий навчальний заклад  

«Міжрегіональна Академія управління персоналом», 



останні 5 років проходив підвищення кваліфікації 

Співпраця з 

підприємствами за 

останні 5 років 

 

Розробки і 

патенти 

 

Найважливіші 

публікації за 

останні 5 років 

Повсякденне життя населення підрадянської України: 

історіографічний огляд . Правове та інституційне 

забезпечення регіональної кластеризації. Матеріали X 

міжнародної науково-практичної конференції. Чернігів, 

Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ ВНЗ 

МАУП, 2018. С.312-330. 

Господарські експерименти компартії і добробут 

населення України в умовах згортання НЕПу. Актуальні 

проблеми розвитку територіальних громад.Матеріали  

XІ міжнародної науково-практичної конференції. 

Чернігів, Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ 

ВНЗ МАУП, 2019. С.298-306. 

Повсякденне  життя міського населення України доби 

НЕПу: аналіз статистичних джерел.  Вісник аграрної 

історії. – Київ, 2020. –  №1-2. – С.46-59. 

Економічна політика держави та рівень життя 

трудящих України у середині 1920-х рр. Матеріали ХІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції 

,,Удосконалення правових та соціально-економічних 

механізмів децентралізації регіонів України. Чернігів, 

Чернігівський інститут ім. Героїв Крут  ПрАТ  ВНЗ  

МАУП. 2020. С.241-251. 

Бюджети міського населення України на початку 

1920-х років. Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-

практичної онлайн конференції ,,Правові та соціально-

економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та 

територіальних громад. Чернігів, Чернігівський інститут 

ім. Героїв Крут  ПрАТ  ВНЗ  МАУП. 2021. С.559-565. 

Матеріальне становище населення у воєнний час. 

Габітус.- Київ, 2022. - № 1-3. – С. 145-159. 
Діяльність у 

спеціалізованих 

установах за 

останні 5 років 

Співпраця з Чернігівським історичним музеєм імені  

В.Тарновського, Чернігівським обласним державним 

архівом, Історико-культурним заповідником "Чернігів-

стародавній", Чернігівською спеціалізованою науковою 

бібліотекою імені В.Короленка. 

Інформація що 

підтверджує 

володіння мовою 

викладання на 

Вільно володію і викладаю українською мовою 



належному рівні 

 

 

 


