
Про підсумки 2016/2017 
навчального року та завдання  
на 2017/2018 навчальний рік 

 
декан історичного факультету Литовченко С. Д.  



 



 



 



 



 



 



 



Рейтинг кафедр гуманітарного 

профілю (всього – 52 кафедри 

університету) 

Кафедра Рейтинг Місце 

Кафедра історіографії, 

джерелознавства та 

археології 

16,68 1 

Кафедра Нової та новітньої 

історії 

12,86 3 

Кафедра історії України 11,21 4 

Кафедра історії стародавнього 

світу та середніх віків 

 

10,54 5 

Кафедра історії Східної 

Європи 

 

9,76 8 



Індивідуальний рейтинг викладачів за 2015/2016 

№ ПІБ Бали 

1 

 

проф. Посохов С. І. 

 

297 

2 проф. Куделко С. М. 278 

3 доц. Любавський Р. Г. 268 

4 доц. Павлова О. Г. 267 

5 доц.   Литовченко С. Д. 228 



Індивідуальний рейтинг викладачів за 2016/2017 

№ ПІБ Бали 

1 

 

проф. Посохов С. І. 

 

278.8 

2 доц. Литовченко С. Д. 275.4 

3 проф. Станчев М. Г. 271.5 

4 проф. Посохова Л. Ю. 248.9 

5 доц.   Іващенко В. Ю. 232.9 





Періодичні фахові видання  

•                                                               



Монографії 

 



Монографії 

 



17-19.10.16  
цикл лекцій Андреаса Буллера, доктора філософії, референта 

Міністерства інтеграції землі Баден-Вюртемберг (Штутгарт, ФРН) 

 



13.12.16 
лекція професора Вроцлавського університету  

Аґнєшки Матусяк 
на тему: «Польській погляд на постколоніальні та деколоніальні студії у 

світлі досліджень літератури Центральної і Східної Європи після 1989 р.». 

 



3.11.16  
науковий семінар «Повсякденне життя робітників в УСРР у 1920-1930-ті 

роки: спогади, образи, практики». 

 



20-21.10.16   
Міжнародна наукова конференція 

«ХIV Астаховські читання» 

 



4.11.16  
Х конференція «Проблеми історії та археології України», 

 присвячена 125-річчю професора К. Е. Гриневича. 

 



9 – 11.11.16  
робітня для молодих науковців «Ремесло історика:  
роль гіпотези при написанні дисертаційної праці». 

 



 

1-2.12.16 

"Масове насильство та геноциди на  українських землях у 1930-1940-х роках" 

 



 



9 .12. 16 
  34-а Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених «Краєзнавство та 

пам’яткознавство (до 50-річчя Українського товариства охорони пам’яток історії і 
культури)». 



3.04.17 
VІIІ ЛУНЬОВСЬКІ ЧИТАННЯ «Проблеми збереження музейних колекцій» 

 



28.04.17 
70-а Міжнародна конференція молодих вчених «КАРАЗІНСЬКІ ЧИТАННЯ» 

 



1.05.17 
Міжнародна конференція 

XVII Кирило-Мефодіївські читання 

 



22 .06.17 
науковий семінар «Світ Миколи Костомарова»  

(до 200-річчя вченого) 



 





15.11.16 
відкриття виставки "Місця пам'яті" Харківського університету другої половини ХХ - 

початку ХХІ століття 
 

 



24.11.16 
Презентація наукових видань з історії Харківського університету 



 



29.03.17  
презентація книги к.і.н. Ірини Скубій 

 



 
15.03.17 

Презентація книги Ю. Волошина «Козаки і посполиті: Міська 
спільнота Полтави другої половини XVIII ст.» 

 



20 .04.17  
відбулася презентація монографії французького історика Еріка Онобля "Революція 1917 

року: французький погляд. 100 років тлумачень і репрезентацій". 



Студенти факультету посіли призове місце у п'ятому 
міжнародному студентському турнірі з історії, 7-9 листопада 

2016 р. 

 



Студент історичного факультету – переможець Всеукраїнської 
студентської олімпіади з військової історії, 6-7 квітня 2017 р. 

 



Участь аспірантів історичного факультету в в українсько-
німецькому методологічному семінарі "Історична наука в 

умовах викликів сьогодення: глобальна історія і національні 
наративи“,  

11 - 12 травня 2017 р. 

 



Участь студентів та аспірантів історичного факультету у 
Програмному Архівознавчому об`їзді, 12-22 травня 2017-го року 

 



Участь аспірантки історичного факультету у літній школі для 
викладачів та аспірантів "Історія Голокосту та пам'ять в Україні“, 

12-22 травня 2017 р. 

 



 Круглий стіл «Інформаційні технології в архівній 
справі», 23 грудня 2016 року 

 



Засідання гуртка археології 

 



 



Круглий стіл «Религия в мире и войне (эпоха античности и 
средневековья)» (24 февраля 2017 г.) 

 



 



Зустріч з художником Романом Мініним,  
8 грудня 2016 р. 

 



«Практики чтения художественной литературы: беседа за 
чашкой чая с преподавателями кафедры»,  

24 грудня 2016 р.  

  



Круглий стіл на тему: «Комп’ютерні ігри та проблеми 
формування історичної свідомості»,  

10 травня 2017 року 

 



 


