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Світлана Михайлівна Наумкіна (народилася в 1953 р. 

м. Сальськ Ростовської обл.) — доктор політичних наук, професор. 

Закінчила в 1976 р. Ростовський педагогічний інститут - факультет 

іноземних мов, відділення англійської мови, історії та права. З 

1976 р. живе і працює в м. Одесі. У 1976-1984 рр. викладала 

англійську мову і суспільствознавство в середній школі. У 1984-

1986 рр. навчалася в аспірантурі Одеського державного 

університету ім. І. І. Мечникова. У 1986 р. достроково захистила 

кандидатську дисертацію з проблем соціальної філософії. З 

1986 р. — викладач Одеського державного педагогічного інституту 

ім. К. Д. Ушинського (зараз — ДЗ «Південноукраїнський державний педагогічний 

університет ім. К. Д. Ушинського»). У 1996 р. захистила докторську дисертацію 

«Соціально-політична ефективність управлінської діяльності (теоретико-методологічний 

аспект)» в Інституті держави і права НАН України ім. В. М. Корецького. У 1999 р. 

отримала звання професора й очолила кафедру політичних наук Південноукраїнського 

державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. 

З 1999 р. — член-кореспондент, а з 2002 р. — академік Української академії 

політичних наук. 

Нагороджена знаком "Відмінник освіти України". 

Викладає курси і спецкурси: "Загальна політологія", "Зарубіжна сучасна 

політологія", "Основи демократії" та ін. 

Має понад 200 наукових публікацій. Коло наукових інтересів — ефективність 

управлінської діяльності, політична еліта як суб'єкт суспільних перетворень, "хвилі" 

демократизації та їх наслідки тощо. 

Методична робота. 

Виконуючи запровадження кредитно-трансферної системи організації навчального 

процесу, курси, що викладаються, розроблені та методично забезпечені згідно сучасних 

державних вимог. 

Наукова робота. 

У руслі розробки наукової проблеми «Україна в загальноєвропейському соціально-

політичному та економічному процесі» та науково-дослідницької кафедральної теми 

«Соціально-політичні проблеми України в контексті глобальних процесів» 

(№ держреєстрації 01094000215) надруковані чисельні публікації у фахових з політології 

виданнях. 

Коло наукових інтересів:  

• політична еліта як основний суб’єкт політичного процесу;  

• соціально-політична ефективність управлінської діяльності;  

• співвідношення влади та самоуправління в демократичних суспільствах;  

• політична харизма в системі політичного лідерства;  

• гармонізація співіснування держави та громадянського суспільства;  

• політична опозиція як форма реалізації політики та вид діяльності;  

• роль моральних чинників у парадигмі політичного розвитку;  

• головні проблеми «молодих» демократій на посткомуністичному просторі;  
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• основні підходи до сучасного виміру демократії;  

• громадський контроль як суспільне явище;  

• системні трансформації суспільства в контексті аналізу соціогуманістичної 

бінарності розвитку та ін. 

Наумкіна С. М. регулярно опонує кандидатські і докторські дисертації за фахом у 

різних містах України. Рецензує монографії, статті та навчальні посібники з політології. 

Була рецензентом навчального посібника за редакцією докторів політичних наук 

В. П. Горбатенка та О. В. Бабкіної, який отримав державну премію. Брала участь у 

розробці українсько-канадського науково-дослідницького проекту «Розбудова демократії» 

і отримала грант за наукові набутки у цьому напряму. У 2011 р. двічі брала участь у складі 

делегації України у навчально-ознайомчому візиті представників органів місцевого 

самоврядування в країни Ради Європи і отримала сертифікати. 

 

Монографії, посібники 

 

1993 

1. История развития политической мысли : учебно-методическое пособие по 

курсу политологии / ОГПИ им. К. Д. Ушинского; [С. М. Наумкина, Т. Г. Доброва, 

Л. И. Ланчуковская и др.]. – Одесса : [б. и.], 1993. – 103 с. 

 

1998 

2. Студент и общество / [В. Н. Соколов, А. А. Степин, С. М. Наумкина и др.]. – 

Одесса : [ОГПУ], 1998. – 132 с. 

 

2007 

3. Политология в схемах и таблицах : учеб. пособие для студ. по курсу 

"Политология" / [С. М. Наумкина, Т. О. Каменчук]. – Одесса : [ЮГПУ 

им. К. Д. Ушинского], 2007. – 104 c. 
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ефективності управлінської діяльності // Науковий вісник ПНПУ імені К. Д. Ушинського : 

педагогічні науки : зб. наук. праць / [редкол. : А. М. Богуш (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : 

ПНПУ ім. К. Д. Ушинського. – 1998. – Вип. 2-3. – С. 6-13. 

2. Наумкіна, С. М. Українська політична еліта зразка 1917 року / 

С. М. Наумкіна // Науковий вісник ПНПУ імені К. Д. Ушинського : педагогічні науки : зб. 

наук. праць / [редкол. : А. М. Богуш (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : ПНПУ ім. 

К. Д. Ушинського, 1998. – Вип. 4-5. – С. 6-10. 

3. Наумкіна, С. М. Формування "партії влади" в сучасній Україні / 

С. М. Наумкіна // Науковий вісник Одеського державного політехнічного університету / 

[ред. : В. М. Соколов (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : [ОДПУ], 1998. – №6. – С. 84-92. 
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4. Наумкина, С. М. Социально-политические процессы в Украине : опыт 

критериального анализа / С. М. Наумкина, А. Мурзановская // Перспективи : науковий 

журнал. – Одеса. – 1998. – № 2. – С. 12-15. 
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5. Наумкіна, С. М. Головні тенденції розвитку українських еліт у 90-х роках // 

Политика и политическая культура в условиях становления и развития украинского 

общества : материалы Всеукр. науч.-практ. конф. молодых ученых / [ ред. В. М. Соколов и 

др.]. – Одеса. – 1999. – С. 186-190. 

 

2004 

6. Наумкіна, С. М. Політична наука та суспільство : обмеження та можливості 

взаємовпливу / С. М. Наумкіна // К. Д. Ушинський і сучасність : пріоритетні напрямки 

розвитку професійної освіти : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 жовт. 2004 р. : 

[у 2 ч.] / за ред. О. Я. Чебикіна. – Одеса : ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2004. – Т. 2. – 

С. 77 -82. 

 

2006 

7. Наумкіна, С. М. Сучасний демократизаційний процес : пошук інтегрованого 

підходу. / С. М. Наумкіна, Ю. В. Ткачук // Перспективи : науковий журнал. – Одеса. – 

2006. – № 4. – С. 85-90. 

 

2009 

8. Жаровцева, Т. Г. Головні проблеми "молодих" демократій на 

посткомуністичному просторі / Т. Г.  Жаровцева, С. М. Наумкіна // Наукове пізнання : 

методологія та технологія : науковий журнал. – Одеса.– 2009. – № 2. – С. 54-58. 

9. Наумкіна, С. М. Політичні інститути та ціннісний код суспільства в процесі 

забезпечення динамічного розвитку соціальної системи / С. М.  Наумкіна, 

Т. О. Бризгунова // Наукове пізнання : методологія та технологія : науковий журнал. – 

Одеса. –. – 2009. – № 2. – С. 106-109. 

 

2012 

10. Наумкіна, С. М. Траєкторія суспільно-політичного розвитку сучасної 

України / С. М. Наумкіна // Перспективи : соціально-політичний журнал. – Одеса – 2012. – 

№ 2. – С. 66-71. 

11. Наумкіна, С. М. Траєкторія суспільно-політичного розвитку сучасної 

України / С. М. Наумкіна // Перспективи : соціально-політичний журнал. – Одеса – 2012. – 

№ 2 (додаток). Матер. міжнар. наук. конф. "Методологія та технологія сучасного 

філософського пізнання", 2-3 жовт. 2012 р. – С. 67-68. 

12. Наумкіна, С. М. Національні інтереси України в сфері забезпечення 

інформаційної безпеки / С. М. Наумкіна // Україна-Литва : безпековий вимір нових 

геополітичних стратегій : матеріали Міжнар. наук. семінару (30 листоп. 2012 р.). – Одеса : 

Фенікс, 2012. – С. 16-19. 

 

2013 

13. Бабіна, В. Місце політичної реклами у структурі виборчої компанії / 

Валентина Бабіна, С. М. Наумкіна // Актуальні питання зовнішньої політики України : 
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матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 13 груд. 2013 р. [відповідал. за вип. 

С. І. Ростецька]. – Одеса : [Друкарський дім], 2013. – С. 175-178. 
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С. І. Ростецька]. – Одеса : [Друкарський дім], 2013. – С. 181-183. 

15. Лазарев, С. Класифікація ресурсів влади та їх відповідність щодо досягнення 

певних цілей у публічній політиці / Сергій Лазарев, С. М. Наумкіна // Актуальні питання 

зовнішньої політики України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 13 груд. 2013 р. / 

[відповідал. за вип. С. І. Ростецька]. – Одеса : [Друкарський дім], 2013. – С. 159-161. 

16. Малоіван, І. Особливості процесу політичної трансформації крізь призму 

теорії гри / Іван Малоіван, С. М. Наумкіна // Актуальні питання зовнішньої політики 

України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 13 груд. 2013 р. / [відповідал. за вип. 

С. І. Ростецька]. – Одеса : [Друкарський дім], 2013. – С. 172-175. 

17. Маслов, Ю. Економічна складова інтеграційних процесів в країнах ЦСЄ / 

Юрій Маслов, С. М. Наумкіна // Актуальні питання зовнішньої політики України : 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 13 груд. 2013 р. / [відповідал. за вип. 

С. І. Ростецька]. – Одеса : [Друкарський дім], 2013. – С. 189-191. 

18. Мордовець, М. Трансформація форм соціально-політичної участі в Україні в 
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питання зовнішньої політики України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 13 груд. 

2013 р. / [відповідал. за вип. С. І. Ростецька]. – Одеса : [Друкарський дім], – 2013. – С. 151-

155. 

19. Наумкіна, С. М. Способи підвищення ефективності політичних перговорів / 

С. М. Наумкіна, Т. М. Яблонська // Перспективи : соціально-політичний журнал. – 

Одеса. – 2013. – № 4. – С. 67-71. 
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22. Пальшков, К. Проблема стабільності у реформуванні виборчого 

законодавства України в контексті європейських практик / Костянтин Пальшков, 
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